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El vot de qualitat de 
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el seu govern”
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  La companyia compta amb un 
passiu 17 de milions d'euros, però 
negocia amb els creditors i espera 
poder continuar l'activitat

Biosca Riera 
Escorpión 
presenta 
suspensió de 
pagaments

Economia

P  18

El Rei signa l'indult •  La condemna que inhabilitava Teo 
Romero queda commutada per dos anys a 10 euros diaris

16 anys d'història • L'afer del tresorer que es va emportar 
20 milions de la caixa de l'Ajuntament no s'ha resol fins ara

 

El Consell de Ministres indulta 
l'alcalde de Montbui Teo Romero

•• Seu de l'empresa Biosca Riera SA, que comercialitza la marca Escorpión, a Igualada.

P  08
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  Després de tancar la fàbrica 
a Igualada, actualment la firma, 
-fundada el 1929- té un centenar 
de treballadors, la majoria 
en botigues i distribució

Tots els resultats de 
la Cursa Popular, amb 
2.667 participants

P  30

Reducció d’un 
10% de la taxa 
d’escombraries a 
Igualada P  21

CANVI 
D’HORA!

Diumenge, entrarà 
en vigor l'horari 
d'hivern. A les 3 
de la matinada, 
seran les 2



Igualada celebra algunes festes i mani-
festacions ciutadanes que concentren 
molta fent.
Reis, Tres Tombs, European Balloon Fes-
tival... i també, des de fa quinze anys, 
el Campionat d’Espanya d’Scalextric i 
Slot que durant els propers quatre dies 
concentraran Igualada al voltant de les 
deu mil persones.
La tradicional bona organització igua-
ladina ha permès que, en poc temps, 
es consolidés un Campionat que per la 
seva pròpia ambició inicial s’ha conver-
tit en la màxima concentració de pilots, 
equips i marques de slot, tant nacionals 
-les més punteres- com internacionals.
Això va permetre que, a partir de la 
primera edició que es va fer a Igualada, 
l’organització es decidís per situar de 
forma permanent la seu del Campionat 
d’Espanya a Igualada.
No ens deixem però portar pel títol del 
Campionat perquè en realitat tindria 
la consideració de major prova de tot 
Europa.
El Campionat d’Espanya d’Scalextric i 

Slot s’apoia en un equip format per al 
voltant de cent persones dirigides per 
Joan Basas, que és una autèntica au-
toritat en el camp dels cotxes de col-
lecció i competició.
És precisament en aquest camp on la 
indústria catalana ha demostrat la seva 
exceŀlència ja que les dues primeres 
marques -Scalextric i Ninco- són cata-
lanes. Però també a Igualada es fabri-
quen cotxes de slot que no tenen res 
a envejar, ans al contrari, a les grans 
marques. Estem parlant d’una indústria 
que ha fet de l’exactitud de l’escala i la 
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El jurat dels Premis IDEA 
han tingut molta feina 
per decidir els dos guan-
yadors, donada la gran 
qualitat dels projectes i 
noves empreses presen-
tats als premis

Les cares 
de la setmana

Joan Basas
Aquest empresari igualadi porta a la ciu-
tat la prova més espectacular en el seu 
segment. Més de 10.000 persones visita-
ran Igualada els propers dies 

Ajuntament d’Igualada
L’ajuntament d’Igualada haurà d’indem-
nitzar un empresari de la construcció pel 
bunyol de La Pineda. No és atribuïble a 
l’actual govern de la ciutat, però sí que 
els igualadins en el seu conjunt hauran 
de pagar 660.000 euros

decoració dels cotxes, la seva senyal 
identitària. Per això les marques igua-
ladines triomfen, perquè a l’hora de la 
qualitat mai es queden al darrere.

Premis IDEA
Precisament això mateix es podia veure 
ahir dijous  en el lliurament dels Premis 
Idea a les millors iniciatives empresari-
als i a les millors noves empreses.
El jurat ha tingut molta feina per decidir 
els dos guanyadors perquè la gran qua-
litat dels projectes presentats feia difícil 
optar per una o altra proposta.
Tant Meritem, SA, REC.0, SCP, Ricard 
Tomàs Plaza (Taxis Igualada), Moix Ser-
veis i Obres, SL, Petromiralles, SL, Gestió 
Patrimonial Bermúdez, SL, Gustàuria, 
SCCL, Constructora de Calaf, SAU, Kom-
pe Elevació, SL, Josep Maria Peñalba 
Martin i Gemma Torner Roig, Partner-
Solutions.biz, SCP, Imma Rovira Llorach, 
Tecdencies Engineering, SL, See the 
Way, SCP i Vives Colom 2000, SL. són 
empreses que tenen un altíssim com-
ponent de qualificació en tots els seus 

productes i innovacions. I si ja va costar 
elegir els finalistes, elegir els dos gua-
nyadors no va pas ser una tasca fàcil.
Els guanyadors -Jardineria Moix i Ubi-
quat Technologies, SL- han hagut de 
demostrar un altíssim nivell de qualitat 
per fer-se creedors del premi Idea.
Tot plegat és la demostració que, amb 
crisi econòmica o sense crisi econò-
mica, l’Anoia sap posicionar-se en un 
mercat difícil i molt competitiu, a base 
de fer molta qualitat, incorporar tec-
nologia i una gran dosi d’imaginació i 
treball.
Per això, per aquesta contrastada ca-
pacitat emprenedora i de tossuderia 
empresarial, és pel que més injusta 
ens sembla la situació d’atur que viu 
la comarca. Estem segurs que si les in-
versions en infraestructures vinguessin 
farien encara més atractius els nostres 
productes, perquè ara que no tenen el 
vent a favor, demostren tan sovint que 
saben coŀlocar-se en els primers llocs 
dels respectius mercats.
I no parlem únicament dels premiats, 

sinó de tots i cadascun dels projectes 
que han optat als premis. Qualsevol 
d’ells és una innovació o un líder en el 
seu sector del mercat.
A poc que les institucions es prenguin 
seriosament el camp de l’empresa i aju-
din al desenvolupament, estem segurs 
que l’Anoia tornarà a encapçalar els 
índex de productivitat i de llocs de tre-
ball, com havia estat tradicionalment.

El cas Romero
Aquesta setmana s’ha sabut que el 
govern d’Espanya, fent servir les seves 
atribucions, ha indultat a l’alcalde de 
Montbui, Teo Romero de la pena d’in-
habilitació a què un jutge l’havia con-
demnat en un cas on el polític -Rome-
ro- defensava els interessos econòmics 
del seu poble -Montbui- que havia estat 
víctima d’un espoli a mans de l’extreso-
rer de la Corporació. Celebrem que en 
aquest cas s’hagi fet justícia i no es privi 
als montbuiencs de l’alcalde que lliure-
ment han elegit. 

JORDI PUIGGRÒS

Tots érem Teo Romero

SORTIDA 555

En Teo Romero pot respirar tranquil. Fa 
pocs dies, el Consell de Ministres acaba-
va donant-li la raó i posant punt i final a 
una llarga història que semblava no tenir 
fi. La llum al final del túnel que tant desit-
java trobar l’alcalde de Montbui ha acabat 
fent-se realitat, de la qual cosa me n’ale-
gro, a l’igual que moltíssima gent que es-
tava al seu costat en aquesta història.
Els lectors que segueixen l’actualitat re-
cordaran que, l’any 1994, el tresorer de 
l’Ajuntament de Montbui va endur-se, per 
la cara, 20 milions de les antigues pessetes 
de la caixa. Santa Margarida era llavors, 
simplement, Can Barraquetes. Un poble 
pobre, humil, sense serveis, sense infraes-
tructures, i sense gaire diners. Només feia 
falta que un funcionari xorisso s’emportés 
els pocs calés que hi havia. Així ho va fer. 
En adonar-se’n, l’alcalde, Florentino Pérez, 
el va enviar cap a casa i li va retirar el sou. 
Ben fet, diríem la majoria.... Doncs no. 
Com que, en aquest país, els xorissos te-
nen la llei al seu favor, i com que el funci-
onari se les sabia totes, va denunciar l’al-
calde. I va guanyar. En Pérez va plegar, i va 
entrar d’alcalde un jove Teo Romero. Re-
fiat del que li deia el Secretari Municipal 
-que ve a ser a tots els ajuntaments com 
l’Alcalde a l’ombra, representant de l’Es-

tat- en Romero també li va retirar el sou. I 
el xorisso va tornar a denunciar-lo. I el jut-
ge li va tornar a donar la raó. En Romero 
va ser condemnat en tots i cadascun dels 
jutjats on l’assumpte va anar a parar. Cap 
jutge va semblar adonar-se que el xorisso 
va acabar també a la garjola per lladre-
got dels diners de tots els montbuiencs. 
Tant era. La justícia és així a Espanya. Més 
o menys com a Zimbabwe. Lenta com 
una tortuga amb artrosi, acostumada a 
sentir-se com Madamme Pompadour, i 
estúpidament idiota a l’hora de posar en 
pràctica el sentit comú.

En fi, l’esperpèntic rídicul dels jutges va 
provocar la creació d’una plataforma ciu-
tadana a Montbui que va aconseguir mi-
lers de signatures de suport, alcaldes de 
tota la comarca de tots els colors, mem-
bres de la societat civil i molts particulars,  
van acabar fent costat a un alcalde, que, 
més enllà de les seves virtuts o defectes, 
l’únic que havia fet havia estat salvar com 
podia l’honor de la seva gent.
Avui, quan sortosament Montbui ja no és 
el que era, quan el seu model de progrés 
és motiu d’enveja per a molts, encara hi 
ha qui es volia aprofitar del prim cordó 

per on es movia Romero els darrers me-
sos per a acabar de rematar-lo política-
ment quan es presentés l’ocasió. N’hi ha 
alguns que no suporten que un de Can 
Barraquetes hagi acabat essent l’únic polí-
tic ben situat i amb prou poder d’aquesta 
comarca, quelcom que, lluny de culpar-
ne al protagonista, hauria de ser motiu 
de reflexió per a preguntar-nos per què 
no ho ha aconseguit ningú d’Igualada. Hi 
ha melics més grans que el terme muni-
cipal.... 
Probablement, a aquests la bona notícia 
del seu indult els haurà ocasionat un trist 
disgust. Ara que l’indult ja és història, és 
el moment d’abordar d’altres qüestions, 
preguntar-nos pels resultats i avaluar els 
nostres representants per la feina que fan, 
pel que han fet, i pel què volen fer, Rome-
ro inclòs. 
També és veritat que la majoria dels seus 
adversaris han estat diligents durant tot 
aquest temps, conscients que el rerafons 
d’aquesta història era quelcom diferent. 
És molt possible que, fos quin fos el color 
polític, tots érem Teo Romero quan va 
foragitar el xorisso de l’Ajuntament i li va 
retirar el sou. 
Si no, què esperaríem dels polítics? 



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Setmanes enrere vaig decidir passar el dia per Sitges -com altres 
dies hom pot decidir passar-los a Barcelona o en qualsevol altra lo-
calitat turística- tot desconnectant de la feina, vora el mar.
Podeu creure que no vaig poder demanar ni un simple tallat en 
llengua catalana? Home, demanar-lo sí que podia, i de fet ho vaig 
fer..., però no m’entenien. Els cambrers, gairebé en la seva totalitat, 
són persones immigrants amb més o menys temps a Catalunya, 
però cap d’ells parla català.
Confesso que vaig fer com fem la majoria: demanar el que volia 
consumir en llengua castellana que, evidentment, tots els cambrers 
i cambreres, amb més o menys soltesa, parlaven i entenien.
Això de treballar també els caps de setmana és una condició que 
no tothom està disposat a acceptar perquè desgavella molt la vida 
de família. Per tant, trobo força lògic que sigui una de les feines on 
hi pot haver més persones amb poca formació. I en les poblacions 
on els serveis turístics són molt abundants, com és el cas de Sitges, 
tots trobem lògic que per demanar un tallat haguem de renunciar a 
fer-ho en la nostra llengua.
No hauria de ser així, però per comoditat, qui més qui menys ho 
fem habitualment. 
Per això trobo tan escandalós que el PP hagi portat una altra ve-
gada el català davant dels tribunals i, per a més inri, hagi guanyat. 
Què més hem de fer els catalans per demostrar que a Catalunya 
no es discrimina el castellà? Els peperos són una colla de dropos... 
i nosaltres, els catalans també, per seguir suportant els insults i les 
injustícies que ens cauen pel sol fet de ser catalans i tenir una llen-
gua i una cultura pròpies.
Reconec que passar-me tot el dia per Sitges sense poder seure en 

  Són uns dropos

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Els peperos són una colla de dropos.... i no-
saltres els catalans també, per seguir supor-
tant els insults i les injustícies que ens cauen 
al damunt pel sol fet de ser catalans i tenir 
una llengua i una cultura pròpies

Molts polítics viuen obsessionats per les enquestes. Els preocupen 
més que sortir al carrer i veure la realitat per si mateixos. S’excusen en 
la globalització, la complexitat i la dificultat per articular respostes. I 
això desconcerta a moltes persones i probablement es tradueixi en 
desafecció política i alta abstenció. Uns perquè tant se’ls en dóna, i 
altres perquè, sent compromesos, no es troben ben representats pels 
partits o pels seus candidats. Però els que governen ja els va bé com 
van les coses i no fan res perquè sí. Ni l’aparició de l’inserible home 
tranquil, ni el líder fort i segur que tot ho ha de resoldre. I encara que 
hi juga la personalitat dels que encapçalen les diferents formacions, 
els responsables de campanya només busquen vots i pensen en com 
han presentar-los per guanyar. Saben que la societat no és uniforme, 
sinó més plural cada dia, i davant una crisi com la d’ara barallen di-
ferents opcions. 
La solució majoritària a europea s’adreça a la contenció de la des-
pesa social, perquè és l’espai on més protegit estava l’individu. Els 
Estats Units, on aquesta protecció és menor i sempre han pensat que 
l’individu s’ha d’espavilar per guanyar-se les garrofes, estan intentant 
dinamitzar l’economia amb nous estímuls. I els països emergents, 
que fins ara han viscut de manera miserable, parteixen d’estructures 
poc democràtiques per intentar sortir del marasme amb disciplina 
i treball, concentrant-se en uns pocs objectius. Però tots localment 
quasi sempre juguen a dir el que no creuen i a prometre el que no 
faran si guanyen.
Per això no és segur que la societat els vulgui seguir. A França, malgrat 
haver-se aprovat la reforma de les pensions (passen de 60 a 62 anys) 
les protestes continuen. I és que els francesos, des la Revolució del 
1789, han portat les reivindicacions en els seus gens, i ara volen un 
altre Maig del 68. Mentre a Espanya no es fa gran cosa malgrat l’enor-
me desajustament social. Hi ha més del 20% d’aturats, molts sobre-
viuen per la solidaritat familiar i l’economia submergida, els joves no 
troben feina, els jubilats s’empobreixen, els immigrants no s’integren 
i les prestacions socials es redueixen. Tot i així la gent es queda a casa. 
No diu res. Sembla conformar-se fent una teatral vaga general per 
justificar un paper més actiu dels sindicats en les negociacions dels 

PERE ESCOLA

I si la societat diu prou?
reglaments. Però aquesta crisi que ja s’ha mostrat en el món financer 
i en l’economia real, tot just comença en la part social, que encara no 
ha ensenyat la pitjor cara d’un procés que serà llarg i dolorós.
Històricament les grans crisis han portat al poder personatges auto-
ritaris, antidemocràtics i salvadors de la pàtria. Quasi sempre per fer 
més desgraciats els seus conciutadans. Però els seguien perquè les 
seves directrius encaixaven amb l’anhel de trobar solucions senzi-
lles a problemes complicats. Ignaci Ramonet, recent premi Antonio 
Asensio de periodisme, i director de l’edició espanyola de Le Monde 
Diplomatique, ha dit en una entrevista a El Periodico  que “el capitalis-
me sempre ha funcionat sobre la base de l’articulació del mercat amb 
l’Estat. El 1980 va triomfar la idea que el mercat no necessitava l’Estat. 
Al final de cada cicle es buscava una solució raonable, keynesiana, 

però sempre es tornava a caure en la temptació del mercat salvatge, i 
l’explosió de cada bombolla era pitjor que la precedent”. No hi ha cap 
raó per creure que un mercat desbocat no ens porti a un desastre 
pitjor, i el sistema no pot anar sempre de bombolla en bombolla. De 
cada 10 euros, nou els crea el sistema financer i només un el sistema 
de producció. Som un cotxe de carreres que circula sense control i a 
tota velocitat. L’esperança és que la gent digui prou. Fins ara ha reac-
cionat de forma extremadament serena i submisa. El que està pas-
sant a França pot ser un detonant per a la resta del món. Pot generar 
una revolució. Només canviarem les coses si la societat es revolta i diu 
“prou”. Tothom sap que aquesta crisi ha de desembocar en una nova 
estructura social, i també que els polítics d’avui no ajudaran a fer-la. 
Ells encara no s’han adonat que el problema no és qui guanyarà les 
properes eleccions, sinó si les solucions que proposen poden millorar 
el que està passant... 

A Espanya hi ha més del 20% d’aturats, molts 
sobreviuen per la solidaritat familiar i l’economia 
submergida, els joves no troben feina, els jubi-
lats s’empobreixen, els immigrants no s’integren 
i les prestacions socials es redueixen

una taula i continuar parlant català és una deixadesa meva. Reco-
nec que hi ha feines que és més fàcil que les agafin els immigrants 
estrangers que els ciutadans de Catalunya, però he arribat a la con-
clusió que ja n’hi ha prou d’aquest color.
La Sentència del Tribunal Constitucional no ens ha retallat un text 
legal, sinó que els seus efectes es faran sentir dia a dia, a cops de 
denúncia pepera, en contra de la llengua catalana. Jo no sé què fa-
ran l’ajuntament de Barcelona i la Diputació de Lleida respecte de la 
resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya(?), 
només sé que ja que algun cafre diu que discrimino el castellà i, po-
bret, l’hem de protegir, em fa decidir a no afluixar en el meu dret a 
expressar-me en català en tot el territori de Catalunya. Restaurants 
de Sitges inclosos.
I a no entrar en establiments on es retoli en castellà. I a no comprar 
productes que no tinguin etiquetatge en català. No penso denun-
ciar ningú, perquè respecto el dret de tothom a expressar-se en la 
llengua que vulgui, però no penso afluixar en el meu dret a comer-
ciar i/o consumir en català. Possiblement no em podré prendre els 
tallats que voldria i quan voldria, però els que em prengui me’ls 
prendré tant a gust com quan me’ls prenc al Foment d’Igualada, 
on una família de romanesos em fan la comanda en català. Parlant 
català jo i també parlant català ells. 
Els dropos no hi van, al Foment.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 23/10/2010

5-9-14-28-38-41
Complementari: 13
Reintegrament: 5

· Dimecres 27/10/2010
4-16-17-28-30-48
Complementari: 9
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 21               680  
· Divendres 22          639
· Dissabte 23     346
· Diumenge 24          245
· Dilluns 25                929
· Dimarts 26       713
· Dimecres 27      111

ONCE
· Dijous 21              03026
· Divendres 22       98090
· Dissabte 23    76134
· Diumenge 24       62656
· Dilluns 25             13500
· Dimarts 26    45957
· Dimecres 27    43172

· Dijous 21   1-4-17-25-29-37   C: 45  R: 2
· Dissabte 23   7-8-10-20-30-40  C: 27   R: 7

· Diumenge 24   3-23-41-47-53   N. clave: 7 

· Divendres 22   9-30-35-39-46  Estrellas: 6/8

Loteries

Dia 29: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 30: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 31: MR SINGLA/ Pujadas, 47 
Dia 1: MISERACHS/JUVÉ/ R. Nova, 1
Dia 2: TORELLÓ/ P: Verdaguer, 82
Dia 3: ADZET/ Av. de Barcelona, 9
Dia 4: SECANELL/ Òdena, 84

OCTUBRE
29: Narcís; Eusèbia.
30: Marce; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia.
31:  Alfons  Rodríguez; Quintí; Volfang.  
1: Tots sants.  
2: Commemoració de tots els fidels difunts. 
3: Martí de Porres; Ermengol; Pere Almató
4: Carles Borromeu; Vidal; Agrícola

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
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· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
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Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!
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Lamentable... Salut o 
zona blava?
•• ESTER I JOAN/IGUALADA

Com a ciutadans d’Igualada ens agra-
daria explicar els fets que vam patir la 
nostra família en relació amb les Molt 
Honorables zones blaves situades 
al perímetre de l’Hospital Comarcal 
d’Igualada.
A la matinada del divendres dia 21 
d’octubre vam haver de portar a ur-
gències a la nostra filla ja que tenia 
molts vòmits, dolors abdominals i se-
gons deia ella “ofecs i dificultats per 
respirar”. Davant d’aquests moments 
d’angoixa, amb patiment, i la tensió 
i els nervis a flor de pell, vam córrer a 
posar la nena dins el cotxe (ja que no 
podia desplaçar-se pel seu propi peu) i 
anar fins l’hospital.
Lògicament vam haver d’aparcar en 
zona blava: això no cal especificar-ho 
ja que qualsevol ciutadà pot haver ob-
servat que totes les zones pròximes a 

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.

l’hospital són espais de pagament.
La nena ens la van atendre ràpidament 
(res a comentar pel que fa a l’aspecte 
mèdic), la van tenir tota la nit en ob-
servació: proves, analítiques, espera 
de resultats... En resum, tota la nit de 
vetlla. Finalment, a dos quarts de 10, 
la petita ja es trobava millor i va acon-
seguir adormir-se. Llavors vam decidir 
quedar-nos un dels dos membres del 
matrimoni amb ella i l’altre anar a des-
cansar una mica abans d’iniciar la jor-
nada laboral.
La sorpresa va ser quan, a dos quarts 
de 10 vam anar a retirar el cotxe i ens 
trobem amb una “recepta” de 30 euros 
que un treballador de les zones blaves 
ens hava deixat amablement al para-
brises del cotxe.
Imagineu-vos la impotència, la ira, la 
indignació i la desesperació que pro-
voca el fet d’estar més de 8 hores d’an-
goixa i nervis com perquè vingui un 
dels responsables de la zona blava i de-
cideix sancionar-nos pel fet d’haver fet 
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Quina cosa més estranya, això del 
temps! Estranya i difícil de trobar-hi la 
justa mesura...
Va tant de pressa de vegades...! Tant, 
que tot un any ens pot semblar un ins-
tant efímer. I ens preguntem de sobte: 
ja fa un any que l’Albert no hi és? Com 
pot haver passat tant de temps, si, com 
qui diu, sembla que tot just fos ahir 
que sentíem l’escalf alegre de la seva 
rialla i tota la forca i la llum del seu op-
timisme? Tenim encara la percepció 
que, al girar una cantonada, a l’obrir 
una porta, ens l’hem de trobar de cara, 
amb aquella mirada clara i neta que 
tant ens enamorava. Que, en qualsevol 
moment, ens pot tornar a cridar pel 
nom i dir-nos: “ei ! com estàs?”
Però, alhora, què lents que passen els 
segons quan tenim la percepció clara i 
rotunda de la seva falta...! Que feixuc i 
etern que ens sembla aquest temps de 
silencis, de llum escatimada, d’absèn-
cia inexorable...! Un any sense quedar 
pel cap de setmana, sense missatges 
de mòbil, sense que s’actualitzi el 
perfil del Facebook... Que llarg i estè-
ril s’ha fet el lent degoteig de minuts 
des d’aquella negra nit que l’accident, 
quan ens van prendre per sempre la 
seva presència...
És en aquests casos, quan la vida esde-
vé injusta i incomprensible, quan I’ale-
gria i el futur es tornen dolor i buidor, 
que no saben com agafar-la ni com 
mesurar-ne el pas. Que el temps de 
l’absència que marquen els rellotges 
i el batec dels nostres cors, passa i no 
passa...
Malgrat tot, tant si percebem ràpid o 
lent aquest temps passat, ja va sent 
l’hora de l’adéu, d’un comiat sigil·lós, 
tranquil i resignat, i del tancament de 

la ferida immensa que tots vàrem sofrir 
tot just  fa un any. Hem de seguir amb 
la nostra vida sense ell, ens agradi o no. 
No ens hi queda cap més remei.
Mai no arribarà l’hora de l’oblit. Segur 
que no. Però sí l’hora de refer-nos. La 
pluja que caigui demà ens mullarà 
igual que la de fa un any, i el fred ta-
llant de les primeres nits de novembre 
ens continuarà encetant els ossos i els 
records. Però, més bé o més malament, 
hem de tirar endavant, amb el cap ben 
alt, malgrat la seva absència, contra 
tots els vents. Som nosaltres mateixos, 
cada un de nosaltres, que tenim la fei-
xuga missió d’omplir els minuts que a 
ell li van quedar pendents de viure.
Caldrà penjar un nou calendari a les 
parets de l’ànima i deixar que els dies 
tornin a caminar amb el seu propi pas, 
que llisquin de nou cap a l’acompli-
ment d’un nou any i de molts més...
Com si res no hagués passat. Com si tot 
continués passant eternament...
No és un adéu per sempre. És un a re-
veure.

Els teus: Salvador, Lourdes, Núria i 
tots els amics i totes les amigues.

Primer any d’absència de 
l’Albert Canyelles Salvador

el nostre paper de pares i sobrepassar 
un límit de 30 minuts ocupant un espai 
de pagament. La indignació no és fruit 
dels 30 euros (o dels 15 si es paguen 
abans de termini, ni que fos un cèntim 
d’euro), la indignació és saber que has 
de fer un pagament a canvi d’haver 
passat una mala estona.
És una política antisocial la que aporta 
l’Ajuntament d’Igualada d’aprofitar-se 
de la salut dels ciutadans per enriquir-
se les butxaques. No sabem amb quin 
adjectiu definir aquest fet, potser els 
hauríem de considerar uns escanyapo-
bres.
Davant de tot això potser tots ens hau-
ríem de preguntar: la zona blava és la 
salut de l’Ajuntament?
Ja en tenim prou que se’ns tracti de 
borregos, ja en tenim prou de ballar 
al ritme de la seva música, tothom sap 
que qui va a l’hospital no és per gust 
sinó per necessitat
 

Una nova Entesa
•• XAVIER FABREGAT I SOLER

Encara que falta temps, i que pel camí 
s’han de celebrar les eleccions al Parla-
ment, l’olla preelectoral de les munici-
pals ja bull. Eleccions municipals, que 
al igual que les altres, es celebraran en 
plena crisi econòmica i envoltades d’un 
gran descrèdit polític i desafecció social. 
Però a qui escriu, maragallista de base, 
el continua motivant la política munici-
pal (més que la nacional i molt més que 
la estatal), tot i que als que hem lluitat 
per la recuperació democràtica, la re-
construcció nacional i una societat més 
justa, ens dol enormement, més que a 
ningú, l’empobriment ètic, intel·lectual, 
ideològic i de capacitat de gestió de la 
major part de la classe política, i, en-
sems, la mediocritat de molts agents 
socioeconòmics i la passivitat d’una 
societat que ha oblidat què representa 
pertànyer a una col·lectivitat.
S’han exposat moltes receptes per 
regenerar la cosa pública i evitar el 
creixement de l’abstenció. Particular-
ment crec que s’ha de lluitar contra els 
“aparells” de partit, s’ha de deixar de ser 
políticament correcte, s’ha de qüestio-

nar absolutament tot i s’ha de ser valent, 
molt valent.
I a Igualada, després del trencament de 
la actual fórmula d’Entesa, provocat per 
al meu entendre posicionament erroni 
d’Iniciativa, també cal ser valents: crec 
sincerament que la fórmula que ens ha 
permès governar la ciutat més enllà dels 
límits del partit continua sent vàlida, 
si es reforça tant ideològicament com 
programàticament, i si opta per ser en-
cara menys políticament correcte. Hi ha 
moments i situacions en la història que 
requereixen solucions excepcionals: cal 
una nova Entesa, més àmplia, renovada, 
que representi un gran pacte igualadí, 
fruit de l’acord entre aquest PSC mara-
gallista d’Igualada i sectors amplis del 
progressisme nacionalista no folklòric. 
I aquesta nova Entesa hauria d’arribar, 
posteriorment, a acords amb Iniciativa si 
aquesta obté representació municipal, i 
també, per que no, amb aquells que fins 
ara s’han resistit a compartir la responsa-
bilitat del govern.
Crec que en les actuals circumstàncies cal 
una nova Entesa que treballi en dues líni-
es: la recuperació econòmica i social i la 
recuperació nacional. Caldrà un govern 
que dissenyi escenaris industrials i d’in-

vestigació de futur, donant contingut a 
les actuacions ja iniciades en polítiques 
de comunicacions, sol industrial, forma-
ció, etc. Caldrà un govern fort que sigui 
valent, que es replantegi les polítiques 
d’accés universal a certs serveis i ajudes. 
Caldrà un govern valent i políticament 
poc correcte que qüestioni l’esforç eco-
nòmic destinat a activitats de dubtosa 
eficàcia (per exemple la actual fira, certs 
convenis, o accions culturals elitistes) 
i reforci les actuacions destinades a la 
generació d’oportunitat de treball. Cal-
drà un govern al que no faci por donar 
capacitat de participació i d’autogestió 
als joves d’Igualada. Caldrà un govern 
que actuï al marge de les enquestes i de 
la seva pròpia voluntat de perpetuació: 
un govern per a quatre anys. (Ja deci-
dirà posteriorment el poble...). I caldrà 
un govern que, més enllà de les seves 
obligacions estrictament municipals, 
treballi també per a la plena recupera-
ció nacional del nostre país.
Per acabar: la ciutadania hauria de po-
der triar entre qui vol jugar a fer política 
i la capacitat de lideratge i certa boge-
ria creativa de qui ja coneixem. A ell li 
demano un nou i últim esforç: sigues 
valent.



L’últim escrit que no va veure la llum tenia aquests “grafismes” 
a punt a la carpeta corresponent. Ja es veu, volia acabar po-
sant-hi “Independència”. Ara, en reincorporar-me a aquesta col-
laboració amb La Veu que no hauria volgut estroncar, hi torno: 
vull parlar de la Independència, la de Catalunya, 
és clar. Aleshores el mot volia mostrar la cadèn-
cia coneguda per cridar ben fort la Indepen-
dència, tal com encara em ressonava des del 10 
de juliol gloriós al Passeig de Gràcia. A l’article 
d’avui, recupero aquestes síl·labes per ritmar i 
em serveixen encara com una mena d’ ideogra-
ma, vaja, com a idea no culminada, com una idea 
per “materialitzar”. 
I tot plegat a les portes del 28 de novembre, 
quan el personal està convocat a les eleccions al 
Parlament de Catalunya, quan se suposa que la 
ciutadania s’haurà instruït a partir de les ofertes 
electorals i ja sap que hi ha de tot a l’aparador 
polític i, per cert, que no només hi ha indepen-
dentistes. Suposo que us sonen els autonomis-
tes, els espanyolistes pel broc gros, els unionis-
tes disfressats de federalistes, etc.  
Al voltant de la Independència, una gent -que fa 
poc hauríem qualificat d’il·luminada- va tenir la 
idea lluminosa de programar una jornada amb 
la participació de quatre primeres espases de la 
Casa (la nostra), una Cercavila pels carrers d’Igualada i un dinar 
amb actuacions musicals a la tarda: un plaer ideològico-somàtic 
“carregat” de normalitat independentista (!).
Aquest cronista va plegar al migdia, després de la lectura d’un 
Manifest a càrrec de Rosa Calafat, una de les quatre personalitats 
que havien participat en la mesa rodona del matí. I aquí anava, a 

FRANCESC RICART ·    

In-inde-
la mesa rodona: amb la lingüista de les Illes, hi eren el matemàtic 
valencià Josep Guia, i els principatins Francesc Ribera (el cantant 
Titot) i Oriol Junqueras (l’historiador eurodiputat), un cartell im-
millorable.  Tots quatre, amb la feina de moderador exquisida 

de Jordi Gabarró, van aportar les seves reflexions, sense entrar 
a polemitzar i, tanmateix, deixant veure unes quantes claus que 
presidiran el procés electoral que ara vivim i l’altre procés, l’im-
portant, el de la Independència, que aviat veurem. I, tanmateix, 
parlar-ne, de la independència, no vol dir obtenir-la, com si es 
tractés d’un sortilegi, cosa que sabien tots els titulars de la mesa 

i el públic nombrós que omplia la sala de l’Ateneu. D’aquí que, 
a més a més de transmetre optimisme i convicció, tothom con-
vingués en la necessitat de treballar, d’anar a buscar descreguts 
i convertir-los a la causa; d’incordiar els qui no han entrat en 

la roda, com ara els familiars que tenim i que no 
combreguen amb la idea sobiranista, tal com ens 
exortà a fer Oriol Junqueras; o “a anar a la guerra” 
sabent que la guanyarem perquè tenim raó, com 
apuntava un clarivident Titot, en sintonia amb la 
Rosa Calafat que senyalava l’evidència i la supera-
ció de la por davant el fenomen independestitsta,  
o amb Josep Guia que parlava del fet natural “per-
què ens correspon”, d’acord amb la història i per-
què ens convé en el futur pròxim... Un futur, per 
cert, on caldrà comptar amb tots els que som de 
la mateixa Casa, és a dir, amb tots els PPCC, com 
van recordar Josep Guia (“poseu un valencià en 
la vostra vida”)i Rosa Calafat (“anam a la capital”).
En una hora els quatre ponents ens van servir 
unes bones dosis d’optimisme i esperança i argu-
ments  per guanyar la independència. I, tanma-
teix, tornem-hi: tothom s’haurà d’arremangar un 
temps encara, abans i després de les eleccions del 
28 de novembre. Fins aleshores hem de demanar 
a la ciutadania que voti i convèncer-la perquè  

no s’equivoqui a l’hora de votar si vol sintonitzar 
amb els qui van acudir a la Jornada per la Independència, tot i 
saber que l’endemà, el 29 de novembre i el 30 encara no serem 
independents i haurem de continuar treballant i sortint al carrer 
i tornar a cridar: In-Inde-Independen...
I que Joan Solà ens il·lumini!!!
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“La tolerància no és suficient, el que necessitem és dir jo et res-
pecto” és l’asseveració que fa en una entrevista concedida a un 
mitjà estatal el nou premi Princep d’Astúries de les lletres, Amin 
Maalouff, respectat escriptor libanès de religió cristiana. I con-
tinua dient  “Respectar l’altre, conèixer l’altre, establir un tipus 
diferent de relació amb l’altre, i no amb la cultura de l’altre. La 
simple tolerància estava bé als segles XV o XVI. Ara no n’hi ha 
prou. Necessitem ser conscients del fet que compartim el mateix 
planeta, de que som persones diferents, en l’idioma, la religió, el 
color de la pell, l’estatus social, les  nacionalitats... El repte prin-
cipal del segle XXI, és viure junts harmoniosament, i em temo 
que molts països no s’estan enfrontant adequadament a aquest 
repte”.
Aquest sentiment profund  del  respecte entre tots els humans és 
absolutament necessari per una convivència en pau i germanor. 
Sols aquest respecte ens permetrà fer front de forma sòlida als 
reptes que ens afecten a tots per igual, sense distincions i sense 
etiquetes.  El millorament de les condicions de vida, la confian-
ça en un futur millor i les feines a fer per assolir-ho es veuen 
constantment torpedinades per les incomprensions, les fòbies 
i l’arrelament de les diferencies. La bíblica torre de Babel és un 
exemple escaient.
És innegable que bona part de la nostra població està enfrontant 

JAUME DESCARREGA ·    

Amb tolerància no n’hi ha prou
problemes de convivència amb gents d’altres cultures, llunyanes 
i no tan llunyanes, que han vingut a “casa seva”, cercant un futur 
per a ells i per als seus fills. La majoria honradament, i alguna mi-
noria, que ha vingut a  contravenir les lleis, s’han de tractar com 
malfactors, vinguin d’on vinguin i pensin el que pensin. I se’ls 
han d’aplicar les lleis sens altres adjectius que qualifiquin la seva 
procedència, la seva religió o el color de la seva pell.
Les peculiaritats dels grups de pertinença sovint són identifica-
des com diferències, mentre es tindria que valorar solament les 
característiques individuals. Perquè les persones tenen identitat 
pròpia i formen part de molts col·lectius a l’hora. Quan parlem 
dels que viuen a la nostra escala, no han de ser els moros del 
segon o els panxitos del quart, sinó el Mustafa, el Pepe o el Ri-
goberto del tercer segona, o del quart primer. I com veïns els 
podem gaudir o patir, tal com ho faríem amb els que fossin cata-
lans, fumadors, budistes o banquers. Perquè pel fet de pertànyer 
a un d’aquest grups no se’ls té que assimilar a d’altres col·lectius. 
Si no, no estem parlant específicament d’allò pel que els distin-
gim. Perquè si el Mustafà del tercer segon es deixa sempre la 
porta de l’ascensor oberta, és perquè és un descuidat i no per 
ser moro.
És molt important tenir-ho sempre present, però especialment 
quan més se’ns posarà a prova, com per exemple en les prope-

res eleccions al Parlament de Catalunya. No s’ha de caure en la 
temptació de la intolerància, que sens dubte algunes formacions 
ens proposaran obertament, i d’altres que ho faran cercant la 
complicitat sense fer esment del problema, però recolzant-lo in-
directament, i per tant tan plenes de racisme com les altres. 
Les dificultats de conviure amb persones d’hàbits i cultures di-
ferents, i a voltes contraposats a les nostres, sovint porten a ex-
clamar, “que marxin a casa seva”.  Però que vol dir “casa seva”?. És 
l’entorn familiar, ètnic o bé religiós?. Ells preferirien seguir vivint 
a casa seva i no haver tingut que emigrar. I si els preguntessin 
que farien si en el seu llocs d’origen hi haguessin les mateixes 
condicions que aquí, doncs segur que farien de nou el seus far-
cellets i se’n tornarien. Malauradament avui això no els és pos-
sible perquè les desigualtats en el món són encara molt grans 
i hi ha territoris on la vida és extremadament dura i per això la 
gent se’n va buscant horitzons millors. Cal doncs que aprenem 
a respectar-los com a individus i els ensenyem les normes de 
convivència que ens hem donat, perquè també les respectin. I 
al mateix temps forcem els espoliadors de sempre a que can-
viïn el que fan, i es dediquin a millorar les condicions de vida 
d’aquestes zones del món que generen tanta emigració, perquè 
les persones que hi viuen puguin desenvolupar el seu futur tal 
com ho fem nosaltres. 



El tema de la setmana  

Acomiadar un ésser humà: 
entre el dolor i la professionalitat 

JOSEFA MORON/ Fotos: J.SINGLA.-
Tan irreversible és viure com morir. 
L’ésser humà es presenta en societat 
quan neix (bateig religiós o civil) i després  
en diferents ritus de pas, cada vegada 
més reduïts: comunió, posada de llarg, 
casament(s); ho torna a fer, per última ve-
gada, a l’enterrament. Un acomiadament 
que acaba amb el tancament del nínxol, 
quan el cos ja no es podrà veure mai més. 
Tot aquest procés d’anar-se’n de la vida  és 
fa  amb el màxim de dignitat i respecte, 
així ho demana l’ésser humà i la nostra 
cultura. L’expressió “morir és llei de vida” 
ens l’hem fet nostra  segurament per afa-
vorir l’acceptació. Els treballadors funeraris 
també la utilitzen sovint.
Abans es deia que aquesta feina només la 
feien borratxos i gent de malviure i la feina 
s’associava al fet d’estar alcoholitzat per  
suportar la feina  com hem vist a moltes 
pel·lícules.
El meu objecte d’atenció no és l’empresa 
anoienca de serveis funeraris sinó el tre-
ball i els treballadors funeraris. Haig de dir, 
però, que en aquest cas empresa i treba-
lladors saben que els funerals són un ritu-
al més important que el mort. L’empresa 
no és gens aliena al procés complet que 
acaba amb l’enterrament del difunt. Tot el 
contrari, al tractar-se d’una feina irregular 
i “just in time”, si cal, fan qualsevol altra 
part del procés encara que es reservin el 
d’atenció directa a la família del difunt, la 
tramitació.  
La plantilla està composta de  dos caps i 
set treballadors;  dels quals cinc ho són a 
jornada completa i dos a jornada parcial i 
un delegat a un poble de la comarca. 
Un dels treballadors em comenta, amb 
fort convenciment, que a ell tant li fa qui el 
mani però que qui el mani sàpiga manar. 
No cal dir que és  un dels únics treballs on 
mai hi ha atur i la feina està assegurada. Els 
treballadors els serveis funeraris se senten 
una família.

Tots els dies de l’any
El servei que presta una funerària és 
d’aquells que en diuen 365 dies a l’any i 
24 hores al dia. Ara bé  cal fer una  bona 
racionalització horària pels treballadors  i 

Treballadors dels serveis funeraris (II) 
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Hi ha una màxima que diu que ”SOTA EL MARBRE O SOTA TERRA TOTS ENS PODRIM”, a la 
qual es podria afegir  “ SI NO VOLS PODRIR-TE ASSEGURA’T QUE ET PORTIN AL CREMATORI”. 
Per a tots aquells que no acabem de descobrir el valor de la vida, va bé recordar que  UNA 
MORTALLA MAI TÉ BUTXAQUES i que excentricitats com  comprar-se el nínxol que  hi ha a 
sota del de  Marilyn Monroe només indica un major grau d’imbecil·litat de l’home (d’imbecils 
ho som tots però hi ha graus) segurament intentant donar forma a un somni que la realitat 
li va negar. I és que encara que De Montaigne en els seus Assaigs (1580) digué “la nostra 
mort és una de les peces de l’ordre de l’univers, és una peça de la vida del món”, l’esser humà 
no té pas pressa a ordenar l’univers.
Aquest es el segon reportatge de Josefa Moron, al voltant dels oficis relacionats amb la mort 
i els seus ritus

aquesta s’ha aconseguit: horari partit amb 
guàrdies rotatòries. 
Sempre hi ha dues persones de guàrdia 
les 24 hores de dilluns a dilluns. Catorze 
dies seguits de treball i 4 dies seguits de 
festa. L’horari els satisfà encara que els 
decessos a hores intempestives alterin la 
rutina circadiana.  Aquesta no és una feina 
rutinària, els treballadors diuen “sempre és 
diferent” i “et vas curtint a poc a poc”.
Sense ser exactament un centre de culte, 
el primer pis del Tanatori està habilitat per 
acomiadaments laics o religiosos de qual-
sevol confessió. L’ambient que es respira a 
tot l’edifici és de respecte i serenor.   
Les sales de vetlla del tanatori estan ubi-
cades en un lloc rodejat de molt espai, 
bon aparcament i la vista des de les sales 
convida a viure i a sentir el dol més pro-
fundament, davant l’explosió de vida que 
ofereix el riu, la vegetació, la llum, els ha-
bitatges al fons. L’aspecte d’un tanatori ha 
canviat, afortunadament, amb la creació 
d’un servei únic i espais únics. Queda en-
rere l’època on el difunt estava en un espai 
de l’hospital, els taüts en un magatzem i 
l’atenció al públic en un altre lloc. La digni-
tat ha penetrat en aquesta feina. Els treba-
lladors més antics comparen i comenten 
amb satisfacció que la feina ha canviat un 
cent per mil. No hi ha una edat per fer de 
funerari, és més aviat una qüestió de ma-
duresa personal, d’aptituds i de capacitats 
que, resumides  per un treballador són: “no 
ser ni maniàtic ni excessivament sensible”. 

Prevenció de riscos i polivalència
El sistema de treball que utilitza l’empresa 
és el de la polivalència funcional. Tots ho 
han de saber fer tot. Això no vol dir que 
per unes tasques uns siguem més com-
petents que altres i que algunes tasques 
només s’encomanin a certs treballadors 
amb més expertesa. Disposen d’ una àrea 
de descans ben condicionada.
Els treballadors disposen de roba suficient 
per les diferents tasques que han de fer i 
que bàsicament són: recollida de difunts, 
exhumació o obertura de nínxol, tanato-
pràxia i tanatoplasia,  tramitació amb la 
família en tot el procés, conducció de vehi-
cles i cerimònia i la sepultura: introducció 

i tancament en el nínxol o inhumació. Les 
dues tasques més ingrates són l’obertura 
de nínxol i els viatges a províncies, així 
com el processos  incomplets, es a dir  pro-
cessos a mitges amb una altra funerària. 
Es declaren orgullosos de fer ben feta la 
feina, de treballar bé. 
Així tenen dos tipus de roba, la de feina i la 
de cerimònia i és clar, tot el material propi 
per practicar la tanatopràxia i tanatoplàs-
tia (guants, mascaretes, davantals, carrets 
elevadors..., ). Tots el treballadors han fet 
formació en PRL (Prevenció de Riscos La-
borals) per saber com han d’utilitzar tot el 
material disponible.
La prevenció de riscos es duu a terme de 
manera sistemàtica i rigorosa, no solsa-
ment en els aspectes del tipus de conta-
minants biològics, sinó en tots els àmbits 
de la feina: esforç visual, moviments re-
petitius, postura de treball, lloc de treball 
estàtics (porter-recepcionista-telefonista), 
manipulació manual de càrrega, conduc-
ció de vehicles o maquinària mòbil, risc 
de contacte accidental amb sang o se-
crecions humanes i treball amb diversos 
agents químics, exposició a folmaldehid 
i treball habitual amb sang i/o secrecions 
humans durant la tanatopràxia.  
En la preparació de nínxols, tasques de se-
pultura (inhumació i exhumació) tornem 
a trobar risc de contacte accidental amb 
sang i/o secrecions humanes, treball d’al-

nat a vegades requereix una fotografia per 
aconseguir la major semblança. A vegades 
la família els dóna dos vestits i els diu que 
triïn ells mateixos el que vagi més bé. 
També consulten si cal posar corbata o 
no, o posar sabates o no posar-ne. A Cata-
lunya no s’acostuma a posar sabates. Ells 
sempre pregunten i responen: “com anava 
en vida”.  Potser és un d’aquells moment 
que se senten més assessors d’imatge que 
mai.  Les paraules “que bé que ha quedat” 
és l’agraïment més ben rebut pels treba-
lladors, més que la propina; les frases típi-
ques: “sembla de cera”, “sembla que dormi” 
ho confirmen.
Una altra feina que no agrada al treba-
lladors és quan alguna part del procés 
no l’han fet ells, per exemple van a BCN 
a recollir el difunt i el porten per a fer la 
cerimònia i prou. Sentir que una part del 
procés se’ls escapa els fa sentir una mica 
incòmodes, s’estimen més fer tot el procés 
complet.
El personal està força ajustat al nombre 
de exitus que es produeixen a Igualada de 
mitjana anual és al voltant d’1,5 diaris.  Tot 
i així sempre és una feina imprevisible per 
a la que cal estar preparat. L’any 2003, a 
l’estiu coincidint amb una onada de calor, 
van morir en un mes de juliol  al voltant 
de 100-130 persones, una mitjana de 4-5 
difunts diaris. Es donen casos de tenir-ne 
6 difunts a les sales de vetlla i altres 5 o 6 
en espera.  
Els treballadors funeraris ho defineixen 
molt bé:  “sempre és diferent”, “mai t’acos-
tumes del tot”, cal tenir el cap ben moblat, 
cal saber contenir les emocions pròpies i, 
en definitiva, cal estimar el que es fa i el 
que és fa és molt important: acomiadar 
una persona. Fins el darrer moment el 
difunt es tracta amb el respecte i digni-
tat que es mereix com  si encara estigués 

Els treballadors del 
serveis funeraris 
d’Igualada demostren 
una gran professionalitat 
i dignifiquen el darrer 
tràmit de les persones

tura i manipulació manual de càrregues. 
El cotxes fúnebres han d’estar en perfectes 
condicions, costa pensar que el cotxe pun-
xi una roda o  pateixi una avaria just quan 
està de servei. És per això que el manteni-
ment i neteja dels vehicles és sempre molt 
complerta. 

Treballar en contacte amb el dolor
La morbositat sempre rodeja  tot allò que 
està relacionat amb la mort. Els treballa-
dors ho saben i també saben minimitzar 
el seus efectes. És part de la feina. 
La part més morbosa és aquella que té 
a veure amb l’obertura del nínxol on a 
vegades la família vol ser-hi present i fins 
i tot alguna persona fa fotografies de les 
restes mortals que s’exhumen. L’altra part 
morbosa és la que té a veure amb l’ade-
centament del difunt i dic morbosa per a 
les persones en general no per el treba-
lladors. Ens podríem imaginar pràctiques 
estranyes quan en realitat es tracta d’ un 
conjunt de tècniques que cal practicar 
amb precisió, cert gust estètic, que a ve-
gades  arrodoneix la família, decoro i amb 
respecte. No hi ha més.  
Els treballadors quan fan la tanatopràxia 
i la dominen, mentre la realitzen  tenen 
converses trivials com parlar del Barça o 
de ben simpàtiques com expressar davant 
una iaia morta “veus que guapa t’he dei-
xat i fixa’t que mai havies estat rodejada 
de tant homes.” No vulguem  veure coses 
rares. Cal destacar que els difunts s’arre-
glen tots, tant si s’exposen al túmul com si 
la família vol tenir el taüt tancat. Només en 
casos de malalties contagioses  tipus VIH 
les mesures a prendre són molt estrictes.  
Mentre s’arregla el cos aquest roman co-
bert en part per mantenir aquest respecte. 
A les difuntes se’ls posen  mitges  sempre, 
el maquillatge sempre és discret i el penti-

El tanatori d’Igualada
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Treballar en un servei funerari exigeix tenir el cap ben moblat 

viu. “El difunt té la seva dignitat”, aquestes 
paraules tan senzilles però plenes de con-
tingut les tenen tots els treballadors molt 
arrelades en la seva tasca diària.

Bona presència
L’aspecte físic d’aquests treballadors és bo: 
afables, nets i polits, respectuosos... Vénen 
de situacions laborals diferents, però no es 
tracta de persones sense estudis, educa-
ció i cultura; tot el contrari. Per aconseguir 
aquesta feina cal tenir unes determinades 
qualitats i competències. Per exemple cal 
saber parlar castellà i català, tenir “bona 
presència”  i ser competents en tracte al 
públic, respecte pels usos i modes socials, 
sensibles a l’opinió dels altres, ser persones 
equilibrades amb comportament estable, 
capacitat d’escoltar, tacte i delicadesa, dis-
creció, un  nivell de motivació professional 
elevat, capacitat per a treballar en equip i 
fort sentit de la competitivitat laboral.

Codi ètic propi
El codi ètic dels treballadors funeraris es-
tableix entre altres, que el treballadors mai 
es faci càrrec de cap procés d’un membre 
de la seva família. 
Tot i així entendreix sobremanera que un 
treballador adecenti el seu  difunt  i es 
pugui acomiadar esplaiant-se i en privat, 
cosa que nosaltres no sabem fer o deses-
timen fer. També, dins d’aquest codi ètic,  
estant totalment prohibides les bromes 
relacionades amb la mort.  
La tàctica perquè la feina no sigui l’eix 
central de les seves vides  són les mateixes 
de qualsevol treballador: no parlen mai a 
l’hora d’esmorzar, no s’emporten la feina a 
casa o almenys ho intenten. Desconnectar 
i canviar de xip, trencar la rutina.  Sempre 
hi ha casos especials: la morts de gent 
jove, de famílies senceres, de morts en 
circumstàncies especials, etc. que toquen 
el cor, perquè tenen cor. Un cor força més 
gran que molts de nosaltres. 

La feina no té horaris previsibles i et po-
den cridar dins dels 24 hores que té el dia 
a qualsevol hora. Per això els dos treballa-
dors de la funerària que estan de guàrdia, 
sempre porten a sobre el mòbil. La pri-
mera demanda és la recollida del difunt. 
Aquesta pot ser: hospital, domicili, resi-
dència, carretera, asil, muntanya, piscina, 
aeròdrom, tràfic, judicial, suïcidi... Sempre 
és diferent i no t’acostumes mai, fas la fei-
na i prou i la fas el millor que pots. A vega-
des la família té demandes concretes com 
que s’arregli el difunt a casa seva té incon-
gruències com trucar per a que vinguin a 
portar-se el difunt i després dir que no vol 
que se l’emportin o que el seu familiar no 
és un “ paquet” per ficar en un cotxe (els 
sentiments de dolor més present que mai  
juguen males passades). 
Els treballadors mostren una bona compe-
netració, companyonia, confiança mútua. 
El llenguatge no verbal i de mirades de 
complicitat ho fa tot més fàcil.  Entre ells 
s’organitzen els torns, les vacances... i es 
cobreixen quan algú d’ell ha de faltar per 
algun motiu. L’ambient laboral és molt bo 
i la coordinació entre ells de gran qualitat.
La necessitat de força física és limitada 
però encara existeix. Per exemple anar 

a preparar un nínxol, requereix no sols 
treure les restes del difunt anterior sinó, 
adecentar el nínxol (escombrar, treure 
teranyines...) i per tant en molt casos cal 
ajupir-se i entrar al nínxol per poder retirar 
les restes i després presentar-les a la famí-
lia col·locades en un racó del nínxol. Si cal 
pujar a un 5è o 6è pis de nínxols la feina 
és més dura. El factor sorpresa sempre és 
present; qüestions com el clima, l’edifica-
ció, l’alçada, el tractament que va rebre el 
cadàver abans de ser enterrat, el tipus de 
taüt... “fan que no sàpigues mai amb què 
et pots trobar”. 
Els taüts habitualment pesen molt, i en-
cara que l’elevador fa una part de la feina, 
encaixar-lo dins el nínxol requereix força 
física i habilitat. Tancar el nínxol amb tot-
xanes i guix mentre la família es mostra 
desconsolada requereix una  molt bona 
habilitat com a manobres... per anar ràpid.
L’allargament de la vida i el percentatge 
tant alt de persones que moren a l’hospi-
tal  fa que els cossos necessitin un arranja-
ment considerable. Els cremats també són 
difunts que impacten molt, les morts que 
no toquen, les morts d’infants, els suïcidis, 
els cosos trobats quan ja fa molt de temps 
que són morts. 

La tanatopràxia i tanatoplàstia  
En la primera els treballadors coneixen 
totes les tècniques per aconseguir, detenir 
temporal o definitivament el procés de 
descomposició i s’esmercen a aconseguir 
un bons resultats. 
Les tasques de tanatoplàstia tenen per ob-
jecte donar un aspecte vital i no traumàtic 
al cadàver. És a dir, aconseguir el millor 
aspecte del difunt, que el maquillatge, 
roba, cabell, expressió de la cara sigui de 
tranquil·litat i semblant a la seva expressió 
en vida. 
Arreglar un difunt comporta un temps 
aproximat de 45 o 60 minuts.  És procedeix 
al taponament, neteja i vestició. El cap els 

exigeix que un cop acabada la feina deixin 
passar una estona i tornin a mirar el difunt 
a veure si cal algun retoc. S’ensenya a la 
família abans de mostrar-lo al túmul per a 
que doni el vistiplau. És bonica l’anècdo-
ta de les dues  iaies que davant l’aspecte 
del difunt quan està al túmul una li diu a 
l’altra. “ No ploris, si fa més bona cara ara  
que quan estava viu!”.  Abans de tancar el 
taüt per darrera vegada la família, a vega-
des, li posa objectes al difunt, una ampolla 
de conyac, fotografies, poemes, transistor, 
guitarra, escrits, fotos familiars. 
 
El trasllat dels difunts
La feina més ingrata és portar el difunt 
a la resta d’Espanya. En el cas  de l’Anoia 
que té molta població migrants dels anys 
60 els familiars els volen inhumar a la seva 
terra. Des del punt de vista laboral és una 
feina feixuga fer un viatge de 700-1.000 
km. Són ben rebuts pel familiars que els 
compensen amb mostres de gratitud 
molt explícites. A vegades tenen proble-
mes per a aparcar en un pàrquing tancat o 
per pernoctar quan diuen que porten un 
cotxe fúnebre, fins i tot que sigui de volta i 
ja no porti el difunt. 
Els treballadors funeraris insisteixen a dei-
xar ben clar que l’Anoia no és Barcelona, 
“aquí l’acompanyament familiar és molt 
important  i es dóna una gran importància 
i consideració al tracte humà”.  
També és molt important al figura del  
portaveu de la família, aquesta figura faci-
lita molt els tràmits i el procés de rebre el 
condol d’atendre les visites, de supervisar 
que tot estigui gust de la família. Sol ser un 
membre directe de la família que també 
ha de tenir el cap ben moblat. 
Les famílies dels difunts veuen els treballa-
dors funeraris com uns salvadors, com  uns 
àngels protectors en moments difícils.

Com a treballadors són més partidaris 
del crematori, de la incineració.
Preguntats per què és el més gros que han 
vist i viscut responen que “el més gros està 
encara per veure, encara no m’ha passat”. 
La dinàmica del seu treball fa que no re-
cordin especialment les cares dels difunts 
més aviat el què queda en el record són les 
anècdotes (difunt recollit a tal habitatge 
que va ser difícil de treure, que la família 
no volia que se l’emportessin, que calia 
adecentar al domicili, que la família no 
mostrava cap sentiment, que tenien mol-
ta pressa perquè el traguessin del domicili 
familiar...) i així moltes i moltes anècdotes.
Comenten que ja comença a feminitzar-se  
el treball funerari i no sols en l’atenció als 
familiars sinó que ja comença a haver-hi  
dones en totes les fases dels serveis fune-

raris.  Així en alguna comarca veïna hi ha 
dones als serveis funeraris.
Hi ha casos psicològicament difícils són 
els trencament de la vida en circumstàn-
cies sobtades. Difícils d’entrar, de seguir, 
d’acabar. En aquest casos és quan esmer-
cen més les seves dots de “psicòlegs” per 
facilitar el traspàs. Val a dir que en saben a 
jutjar per alguns casos explicats. 

S’acumula el dolor?
Altra pregunta que em tenia intrigada era 
si acumulaven o no el dolor. La mort com-
porta dolor, pèrdua i aquest contacte diari 
podia generar certa depressió o alteraci-
ons de l’ànim.  
En aquest sentit tots es manifesten que no 
acumulen dolor; això no vol dir que algu-
nes morts els afectin profundament però 
en qualsevol cas el dolor no ha de formar 
part del treball.  
La relació amb la resta de ciutadans és 
normal. Tot així a vegades s’han sentit 
alguna broma de mal gust, sempre re-
lacionada amb el “no em toquis” amb el 
sentit del tacte.  Tocar un mort no és cap 
acte impur però així ho portem arrelat. Un 
dels treballadors més joves comenta que 
la seva mare no li deixava obrir la nevera 
els primer dies de treballar a la funerària. 
La gent quan veu un cotxe de morts es 
persigna, es toca el cap posant els dits en 
forma de banyes, ....
També és simpàtica l’anècdota de el cot-
xe de morts aturat a un semàfor i el jove 
que porta una moto i la música amb un 
for volum i baixar el volum i disculpar-se 
immediatament. 

L’acomiadament d’un ésser estimat
El temps d’acomiadament és important. 
La persona ha mort però mentre veiem el 
seu cos, mentre no s’enterra tenim la sen-
sació de tenir-lo encara.
Per això és cada vegada més important 
com es presenta el difunt per darrera ve-
gada en societat i la societat reflexiona so-
bre “a qui regaleu l’espectacle de la vostra 
desgracia, del vostre acomiadament”. 
El pitjor moment quan s’acaba tot, quan 
es tanca el nínxol. Apareix la tristesa. Una 
tristesa de graus però que en grau extrem 
em recorda la frase de Fernando Pessoa “el 
cor, si pogués pensar, s’aturaria” i deixem 
el pas als records per a no oblidar. “No t’en-
nueguis amb records” com deia Miquel 
Martí i Pol,  al temps que constatem mica 
en mica que “Recordar no és viure altra 
vegada” i que el temps ho cura tot” [per-
què...] ho va matant tot a poc a poc i cal 
tancar portes darrere d’un per obrir fines-
tres al pervenir. 
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Es treballa per la dignitat dels difunts

Espai de vetlla del Tanatori d’Igualada



Durant quatre dies els 
millors pilots d’Europa 
seran a Igualada par-
ticipant al Campionat 
d’Espanya

Campionat d’Espanya d’Scalextric i Slot:
la trobada de pilots més gran d’Europa
Més de 1.200 pilots • Aquest any es concentraran a Igualada pilots de tot l'Estat i també equips europeus
Quatre dies de Campionat a Cal Carner • En ser festiu dilluns vinent, el Campionat s'allarga un dia més

JAUME SINGLA / LA VEU
A partir d’avui divendres i fins dilluns, 
Igualada concentrarà la més gran tro-
bada de pilots i equips d’Scalextric i 
slot que es pot donar a Europa. Això és 
així perquè el Campionat d’Espanya de 
Scalextric i Slot que organitza l’Associ-
ació Catalana de Slot i Fira d’Igualada, 
contempla totes les modalitats de cot-
xes a escala i també en les dues escales 
existents: 1/24 i 1/32.
En cap altra competició que es fa al 
món es dóna aquesta concurrència de 
proves i escales, però tampoc enlloc es 
concentren fins a 1.200 pilots i els seus 
equips, com es troben aquest llarg cap 
de setmana a Igualada.
Això fa molt atractiu per al públic pas-
sejar per l’interior de l’edifici de Cal 
Carner d’Igualada, perquè a més de les 
curses de circuit, de ral·li, de raid i de 
pujada en costa, -en les dues escales- 
també hi podrà trobar les darreres no-
vetats en el camp del maquetisme i el 
col·leccionisme de cotxes en miniatura.

Totes les marques hi són presents
Totes les grans marques importants del 
mercat europeu dels minicotxes són 
presents a Cal Carner aquests dies per 

Més de 1.200 pilots i equips participaran durant quatre dies al Campionat d’Espanya d’Scalextric i Slot

presentar els seus darrers models i cir-
cuits.
Així Scalextric hi té muntat un circuit a 
disposició dels infants que hi vulguin 
córrer i descobrir el plaer dels minicot-
xes elèctrics.

També Ninco, l’altra gran marca catala-
na, hi disputarà una de les proves de la 
seva Copa Ninco, reservada a pilots que 
utilitzin models d’aquesta marca.

Campionat d’Europa
Una altra prova que pot resultar espec-
tacular és la disputa d’una de les proves 
del Campionat d’Europa de cotxes es-
cala 1/24 -són els més grans- on s’espe-
ra la concurrència de pilots de diversos 
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La Llacuna
Cap de setmana de Festa 
dels Vins d'Alçada

Igualada
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premi en forma de circuit d’Scalextric ja 
que aquesta marca és la patrocinadora 
del Campionat.
Els escolars han competit en circuits de 
pista amb cotxes idèntics per a cadas-
cun dels alumnes.
Ha estat el primer any d’aquest campi-
onat que pot aprofitar la infraestructu-
ra muntada per encabir totes les proves 
del Campionat d’Espanya d’Scalextric i 
Slot.

Campionat d’Espanya Infantil
Durant aquest cap de setmana també 
es disputarà el Campionat d’Espanya 
infantil d’Scaleauto on tots els pilots 
disposaran del mateix tipus de cotxe, 
cedit per la marca Scaleauto.

Concurs fotogràfic
Una altra de les novetats importants 
d’aquesta quinzena edició del Campi-
onat d’Espanya d’Scalextric i Slot és el 
concurs de fotografia oberta a tothom 
qui vulgui.

Durant el Campionat d’Espanya 
d’Scalextric i Slot a Cal Carner es dis-
putaran les proves -en dues escales- 
següents:

Escala 1/32 *
Rallyslot
Raidslot
Pujada en costa
Velocitat Le Mans sèries
Velociotat finals 12 hores Slot
Velocitat Clàssics
Velocitat Classics Masters
Velocitat Scaleauto Radical Challenge

Escala 1/24**
Rallyslot
Raidslot
Pujada en costa
Velocitat Plafit Le Mans series
Velocitat Plafit Campionat d’Europa GT 
i World Series
Velocitat Plafit Classics
Velocitat Plafit Masdters Clasics

Velocitat y Rally Scaleauto GT-3 Cup
Velocitat Infantil

Escala 1/28
Rally i Slot
Velocitat

Demostracions i track tests
NSR Clio / Punto Challenge
Slot.it Telemetria track  test
DS Witec controller and software
Carrera Challege
Racer Daytona Prototypes
Ninco Test Track
Sacaleauto track test
MSC Shakedown

* És l’escala més habitual a Catalunya. 
Correspon a les marques Scalextric, 
Ninco i similars.

** És l’escala més gran. A Anglaterra i 
els Estats Units és l’escala més habitual. 
Els circuits també són més amples.

Categories de les proves

països, tot i que la majoria seran cata-
lans ja que també en slot Catalunya és 
una potència en nivell i competitivitat. 

Concurs escolar
Des de dilluns que vuit escoles d’Igua-
lada hi han disputat el primer Campio-
nat Escolar d’Igualada i avui divendres, 
a la tarda, es disputa la final entre els 
setze guanyadors de cadascuna de les 
escoles. Tots els finalistes tindran un 

Els circuits estan fets amb molt de realisme i els cotxes són models a escala exactes als reals



La forma de participar en el concurs 
fotogràfic és també molt senzilla. Les 
fotografies s’envien en format digital 
mitjançant un e-mail. Es donaran cinc 
premis idèntics per als cinc primers 
classificats. El jurat estarà format per 
membres de Fira d’Igualada, de l’or-
ganització del Campionat i per repre-
sentats dels mitjans de comunicació 
d’Igualada.

Mes de 3 quilòmetres de pista
ACS, l’Associació Catalana de Slot ha 
bastit un espai de més de 6.000 me-
tres quadrats amb tota mena de cir-
cuits muntats. Cada circuit ha estat 
realitzat amb la màxima cura per re-
produir l’ambient i l’entorn dels trams 
de ral·li o dels raids africans. 
Per no parlar dels circuits de velocitat 
que tenen les seves tribunes, els pà-
docs i tot el que veiem habitualment 
en les competicions automobilísti-
ques en pista.
Hi ha més de 3.000 metres de pistes 
muntades per reproduir tots els cir-
cuits i trams de ral·li. Ha calgut mo-

Cal Carner serà, durant quatre dies, l’espai lúdic 
de slot més gran del món 

Les pistes estàven preparades des de dilluns per a acollir als 1.200 participants del Campionat d’Espanya de Scalextric i Slot
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bilitzar més de cent persones per ti-
rar endavant l’organització d’aquest 
Campionat. 
S’espera una assistència de més de 
10.000 persones al llarg dels quatre 

dies de competició.
L’horari és cada dia des de les 10 del 
matí fins a les 9 del vespre ininter-
rompudament.

Un Campionat en constant evolu-
ció
Els organitzadors han volgut aquest 
any potenciar la part expositora de 
les marques i l’exhibició de nous mo-
dels. Per fer-ho Joan Bassas, director 
del Campionat, ha contactat amb les 
marques més prestigioses, tant cata-
lanes com italianes, angleses o d’al-
tres països.
El resultat ha estat que durant quatre 
dies l’edifici de la Fira -Cal Carner, al 
carrer Pujades d’Igualada- es conver-
tirà en l’exposició més gran del món 
de cotxes, circuits i complements.
Cal tenir en compte que la indús-
tria slot catalana és puntera a tot el 
món i que les dues grans marques 
-Scalextric i Ninco- foren fundades a 
Catalunya pel mateix equip de gent. 
Inicialment es va fundar Scalextric i 
després, dos dels enginyers que havi-
en creat la marca es varen indepen-
ditzar muntant Ninco.
Avui Scalextric és una referència 

mundial que a més dóna nom genèric 
a l’afecció.
L’èxit dels cotxes és que els fabricants 
reprodueixen molt exactament cot-
xes reals. Així es poden trobar tots els 
Fórmula 1 que han pilotat Fernando 
Alonso, Jordi Gené, Pere Martínez de 
la Rosa o Jaume Alguersuari.
I no solsament això sinó que també 
hi ha un pilot igualadí, Josep Bassols, 
que té un cotxe reproduït exacta-
ment. És un imponent Ferrari amb els 
colors i les enganxines de l’equip de 
Josep Bassols i Alex Haro. I no solsa-
ment és una peça de col·leccionista, 
sinó que és un element per jugar o 
competir en un tram de pista.

Quinze anys de Campionat
Tot i que el Campionat d’Espanya 
d’Scalextric i Slot va néixer al Poble 
Espanyol de Barcelona l’any 1996, des 
de la segona edició celebrada a Igua-
lada, que el Campionat ja no ha sortit 
de la ciutat, gràcies a l’exceŀlent orga-
nització que va trobar a la ciutat.
Hi té molt a veure el treball de Joan 
Bassas que, a banda de ser un dels 
grans professionals del ram del col-
leccionisme i la competició de slot, 
és també el cap visible de l’Associació 
Catalana de Slot, organitzadora del 
Campionat.
Ahir dijous encara s’estaven donant 
els darrers tocs als circuits per tal de 
tenir-ho tot a punt des d’aquest ma-
teix matí en què començarà el que 
és ja el més gran Campionat de Slot 
d’Europa. Una modalitat en què els 
pilots catalans són capdavanters i on 
els anoiencs en són dels més desta-
cats de Catalunya.
Sis mil metres d’espai i 3 quilòmetres 
reals de pistes muntades, esperen als 
afeccionats des d’avui i fins el vespre 
de dilluns. El preu de l’entrada a les 
proves del Campionat és gairebé sim-
bòlic: dos euros. Cal Carner, al carrer Puajdes d’Igualada, acull durant quatre dies la major concentració mundial de Scalextric i Slot
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El 26 d’octubre va tenir lloc a Madrid l’un-
dècima Conferència d’Hospitals TOP 20, 
en el transcurs de la qual es van lliurar els 
premis als millors hospitals de l’Estat.
Amb més de 160 hospitals participants 
l’Hospital d’Igualada s’ha situat com el 
millor hospital en atenció a la dona, per 
segon any consecutiu. 
El programa TOP 20 d’avaluació de la 
qualitat dels hospitals, és una iniciativa de 
l’empresa IASIST del grup Solucient Inter-
national, especialitzada en informació de 
sistemes sanitaris, que elabora el rànquing 
a partir d’una àmplia base de dades on 
participen més de la meitat del 350 hos-
pitals del Sistema Nacional -espanyol- de 
Salut. 
Els indicadors que avaluen l’àrea d’atenció 
a la dona dels hospitals de nivell II que són 
els que realitzen cirurgia de mama són l’ín-
dex de complicacions, el de readmissions, 
la taxa de cessàries, el d’estades, l’índex 
de cirurgia sense ingrés, el percentatge 
d’ingressos de prepart i la taxa de cirurgia 

La Llacuna ha inaugurat el pont dels Bombers
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Josep Parera, d’esquena, dirigint-se als assistents a la inauguració del pont remodelat

laparoscòpica per procediment. 
Pel que fa a la classificació global dins de la 
categoria d’hospitals del mateix nivell de 
complexitat, on se situa el Consorci Sanita-
ri de l’Anoia com a hospital general mitjà, 
aquest any ha quedat en sisena posició 
d’entre els 28 centres hospitalaris avaluats.  
L’any passat va quedar la 8ena posició. 
D’altra banda, i pel que fa a cirurgia diges-
tiva l’Hospital d’Igualada és el núm. 5 de 
entre 98 hospitals avaluats. 
L’Hospital d’Igualada ja té experiència d’al-
tres anys en els que ha estat guanyador 
ja des de la primera edició l’any 2000. En 

aquella ocasió va quedar posicionat en 
el lloc núm. 1 dins de la seva categoria 
d’hospitals generals mitjans, d’entre 26 
hospitals. 
L’any 2001 va repetir la primera posició 
d’entre 24 hospitals i l’any 2002 el segon 
de 25. L’any següent, el 2003 va tornar a 
quedar en primera posició d’entre 27. 
D’ençà que IASIST va començar a premiar 
en diferents especialitats seleccionades 
per la gran prevalença de les patologies, 
en centre igualadí va posar-se en primer 
lloc l’any 2004 en la categoria de l’àrea de 
Cirurgia digestiva.

El Consorci Sanitari de l’Anoia “TOP 20” en 
atenció a la dona, per segon any consecutiu

LA LLACUNA /JAUME SINGLA
Hi ha ponts que separen pobles i ponts 
que els uneixen. El que es va inaugurar 
diumenge passat a la Llacuna és dels 
ponts que uneixen.
O en això estan d’acord tots els llacunencs, 
començant per mossèn Joan Mata que va 
fer la benedicció del remodelat pont, ano-
menat dels Bombers perquè està davant 
de la caserna d’aquet cos de seguretat, qui 
va començar reflexionant al voltant dels 
ponts i les rieres. “Aquest pont uneix el 
que la riera separa. El pont ens comunica 
i ens porta a l’estimació dels uns envers els 
altres” deia en la seva cerimònia de bene-
dicció.
En termes similars es manifestava Maria 
Rosa Gumà, en nom dels veïns de la Llacu-
na, que destacava la gran obra realitzada 
“no només en el pont, sinó en la ribera, en 
l’escull per controlar l’aigua que s’ha fet. El 
pont uneix les dues bandes de la riera i tot 
sabem que ha estat una tasca molt difícil 
poder-lo veure realitzat en temps de crisi”.
Va atribuir a l’alcalde Josep Parera la insis-
tència en tirar endavant aquesta inversió 
pública i fins i tot va demanar que el pont 

sigui anomenat d’ara en endavant: el Pont 
d’en Parera”
 
El Castell, l’Església i el Pont
Marc Castells, president del Consell Co-
marcal de l’Anoia va fer notar que des del 
pont “es veuen les restes del castell de Vi-
lademàger, es veu l’església i es veu també 
el pont, com és natural. Castell, església i 
pont són la representació de l’essència de 
la Llacuna, construïda al voltant de pedres 
sòlides i miŀlenàries”.
Marc Castells va coincidir amb la proposta 
de Roma Maria Gumà pel, que fa a la de-
nominació del pont. “Quan vaig accedir 
a la presidència del Consell Comarcal, en 
Josep Parera em va venir a veure el primer 

dia i em va demanar ajut per aconseguir 
els fons necessaris per fer la remodelació 
del pont. Ens va costar a tots plegats, però 
finalment el pont és una realitat. Ara el 
pont i l’escullera que controla el riu, donen 
més seguretat a la Llacuna. Em sumo a la 
proposta de batejar el pont amb el nom 
de l’alcalde que l’ha fet realitat”.

Gestions repetides
Les primeres paraules de Josep Parera fo-
ren per rebutjar el rebateig del pont on hi 
han participat moltíssimes persones per 
fer-lo realitat. “No és el pont del Parera, 
sinó el pont dels llacunencs”. 
Segons Josep Parera el pont era una ne-

cessitat urgent “perquè hi va morir un jove 
motorista llacunenc i a l’administració lo-
cal li correspon preservar la seguretat de 
tots els ciutadans” .
Parera es va recordar de les persones que 
hi ha intervingut: “la remodelació del pont 
va començar l’any 2005 quan en Jaume 
Saumell va anar a trobar al Jordi Labòria 
de la Diputació i varen començar els trà-
mits per tirar endavant el projecte”.
Com que les coses, fins i tot les signades, 
a vegades es compliquen, quan estaven 
signats els acords amb la Diputació de 
Barcelona per a la construcció del pont 
“la carretera va ser traspassada a la Gene-
ralitat i va caldre recomençar tot el procés 

legal per fer-lo realitat. Vam començar de 
zero però vàrem tenir el suport d’en Marc 
Castells i del Consell Comarcal de l’Anoia i 
avui, per fi, el veiem fet realitat”.
L’ajuntament de la Llacuna va cuidar el 
projecte. “No volíem un mastegot de ci-
ment, volíem una bona entrada a la Llacu-
na. Vàrem demanar una barana de fusta i 
pensem que l’escullera té un encant pai-
satgístic que el ciment no hauria tingut”.
Per a l’alcalde de la Llacuna, el pont uneix 
als veïns del nucli amb el conjunt del po-
ble. Com és costum a la Llacuna, en aca-
bar l’acte es varen poder compartir unes 
copes de cava Mascaró. 

Mossèn Joan Mata va reflexionar al voltant de les funcions del nou pont

La remodelació del 
pont, millora l’aspecte 
de l’entrada i sortida de 
la Llacuna a través de la 
carretera d’Igualada i 
serveix per unir els dos 
nuclis del poble

Pastisseria

Rambla Nova, 43 · Tel.93 803 15 28 · Fax 93 803 78 50 · Igualada
Av. de Barcelona, 22 · Tel.93 803 29 13 ·  Igualada
anna@pastisseriapla.com

Per la compra de panellets 
et REGALEM moniatos cuits.



LA LLACUNA / JAUME SINGLA

La Llacuna gaudeix d’un clima privilegi-
at, fruit de la seva situació per alçària i 
pels condicionants climàtics  específics 
que li aporta la serra d’Ancosa.
Això que fa tan agradable i saludable la 
vida dels llacunencs afecta també posi-
tivament al raïm de les seves vinyes que 
té unes condicions organolèptiques 
molt especials, que el fan únic.
Això es deu a l’alçària on estan situades 
les vinyes, a la qualitat del terreny i a la 
diferència de temperatura que es dóna 
entre el dia i la nit.
Des de fa uns anys, l’ajuntament de la 
Llacuna destaca aquestes particula-
ritats i les presenta públicament en la 
Festa dels Vins d’Alçària -que és una 
denominació específica que reben els 
vins elaborats amb raïm conreat a la 
Llacuna- que consisteix en una jorna-
da tècnica, un tast de vins i un sopar el 
dissabte i una fira amb tots els produc-
tes llacunencs -especialment embotits 
i vins- que es fa diumenge a la plaça 
Major.

Un nou Museu
Aquest any però la festa no modifica el 
seu format, però es trasllada a una nova 
ubicació. L’acte acadèmic o jornada tèc-
nica es durà a terme en l’espai que ha 
creat Eulàlia Queraltó en el lloc que va 
ser la antiga fàbrica Cal Sagrera.
Queraltó ha recuperat models, peces, 
màquines, taulells, mostraris, llibres  
de comptabilitat, estris del magatzem 
i moltes fotografies que recuperen a 
persones que havien treballat en una 
fàbrica que va ser referència per a tots 
els llacunencs.

La Llacuna celebra, dissabte i diumenge, la Festa dels vins d’alçada 

Ara aquest espai, situat al damunt del 
restaurant, servirà per fer-hi events, 
exposicions, trobades... serà un altre 
equipament ciutadà, si be d’iniciativa 
privada.
La Festa del vi d’alçada servirà per fer 
la inauguració oficial d’aquest nou es-
pai que ha conservat l’arquitectura de 
l’època i ara permet disposar d’una sala 
molt àmplia i sense columnes al mig, 
gràcies a les típiques encavallades de 
fusta, tradicionals en els edificis fabrils 
de la seva època.
Eulàlia Queraltó ha recuperat uns vesti-
gis històrics que d’altra manera s’hauri-
en perdut per sempre.

Dissabte, Conferència, tast i sopar
Demà dissabte, a l’antiga fàbrica Cal Sa-
grera, a les 8 del vespre inauguració de 
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Dem`s s’inaugura el nou espai polivalent de Cal Sagrera, disenyat per Eulàlia Queraltó

la Sala Polivalent i a continuació con-
ferència de Josep Ribas, director de la 
D.O. Penedès “El canvi climàtic, efectes 
sobre la vinya” que anirà seguida d’un 
col·loqui entre els assistents.
En acabar la conferència hi haurà una 
tast de vins, gentilesa de Celler Puig 
Romeu.
A 2/4 de 10, al restaurant Ca La Maria,  
es farà el sopar “La Llacuna, terra d’em-
botits i vins d’alçada” amb un menú 
gastronòmic que utilitzarà productes 
llacunencs. 
Aquest sopar posarà el punt i final al 
primer dia de la Festa dels vins d’alça-
da.

Diumenge, mostra popular
Diumenge, a la plaça Major de la Llacu-
na, des de les 10 del matí i fins a les 2 

del migdia, zona de degustació i mos-
tra dels productes més destacats que 
es produeixen en aquest municipi.
Els visitants podran degustar cinc pro-
ductes i seran obsequiats amb una 
copa serigrafiada amb un tiquet de 4,5 
euros. També durant tot el matí, als bai-
xos de l’ajuntament hi haurà una mos-
tra d’estris i eines que són necessaris en 
la producció del vi.
Tant dissabte com diumenge, els ano-
iencs tenim una cita a la Llacuna on a 
més de l’especial clima d’aquesta po-
blació, podrem tornar a tastar els exceŀ-
lents productes del porc i del raïm, que 
l’han fet tant conegut per tot arreu.
Aquesta és la tercera mostra de pro-
ductes llacunencs que l’ajuntament 
convoca, coincidint amb la Festa dels 
vins d’alçada.

VOLS TENIR EL TEU PROPI NEGOCI?
Ka�ee T’OFEREIX UNA FRANQUÍCIA 

AMB LES MILLOR S CONDICIONS!

INFORMA’T
662 619 546

AV. BARCELONA 172. IGUALADA. 
Tel.  93 803 69 19
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Aprofitant la relació amb els diferents 
Centres Tecnològics Catalans, i con-
cretament amb el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), tenim 
l’oportunitat d’escoltar a Igualada a un 
gran coneixedor de la Micologia Fores-
tal, el Dr. Juan Martínez de Aragón, in-
vestigador del CTFC des de l’any 1995.
En una xerrada d’una hora de durada 
ens parlarà de bolets en general, to-
cant aspectes d’ecologia, identifica-
ció, comestibilitat dels bolets. També 
ens parlarà dels avenços obtinguts els 
darrers anys, la gestió micoforestal i la 
possibilitat de crear cartografies mico-
lògiques.
La sessió començarà a 2/4 de 7 de la 
tarda amb la salutació de Joan Carles 
Castell, director d’AIICA que farà la pre-
senció del conferenciant. L’assistència 
és gratuïta.
Al final de la xerrada, i esperant que 
les condicions de la setmana permetin 
trobar-ne, podrem veure i preguntar o 
comentar amb l’expert sobre els dife-
rents tipus de Bolets comestibles més 
habituals en el nostre entorn. 

Avui, a AIICA, Jornada 
“El Món dels Bolets”

IGUALADA /LA VEU
Demà dissabte se celebra una nova edició 
de la Festa de la Ratafia de l’Anoia, que 
enguany arriba a la sisena edició. La festa 
conclou el procés l’elaboració d’aquest 
licor que s’inicia cada any pels volts de 
Sant Joan, quan els Amics de la Ratafia de 
l’Anoia organitzen una sortida per anar a 
recollir herbes en algun indret de la co-
marca -enguany, el destí van ser els pa-
ratges llacunencs- i sota la tutela d’algun 
expert ratafiaire recullen les herbes que es 
convertiran en l’essència del licor d’elabo-
ració casolana.
La festa, serveix de presentació dels pro-
ductes començats a crear a finals de juny, 
macerats durant tot l’estiu i tastats ben 
entrada la tardor pels vols de Tots Sants. 
Els actes començaran a les set de la tarda 
amb una xerrada de l’historiador i euro-
diputat Oriol Junqueras, que aportarà la 
seva particular perspectiva històrica sobre 
les tradicions més nostres en aquestes 
dates.
A continuació, farà el 6è concurs de Rata-
fies casolanes de l’Anoia. Les ratafies con-
cursants es podran entregar prèviament 
al Cafè Bar l’Envelat (C/Òdena 37, tardes 
de 19 a 22) on restaran exposades fins al 
concurs, o bé directament a l’Ateneu Igua-
ladí el mateix dia. Els tres primers classifi-

Demà dissabte Festa de la Ratafia de l’Anoia  

cats seran rebran un obsequi, on destaca 
un quadre dels artistes igualadins Krak’s, 
pintat especialment per l’ocasió, valorat 
en més de 300 euros. Podeu consultar les 
bases del concurs a: http://anoiaratafia.
blogspot.com/.
La vetllada continuarà amb un tast de les 
ratafies participants i un sopar a l’Ateneu 
Igualadí. Durant la sobretaula hi haurà 
l’actuació de cant improvisat amb Lo Ra-
mon de Cervera i la Quarta Carlinada. 

Avui Dia de l’Eixarreït
Avui divendres se celebrarà en el marc 
d’aquesta diada la ja tradicional Festa 

de l’Eixarreït, un combinat de ratafia, te i 
llimona exprimida, que tindrà lloc a l’Ou 
com Balla a partir de la mitjanit. 
Els objectius d’aquesta festa, que ja comp-
ta amb una notable tradició a la comarca, 
són d’una banda proporcionar a les perso-
nes que han elaborat ratafia l’oportunitat 
de compartir els licors casolans i el seu 
procés d’elaboració i fer-ne un tast; i de 
l’altra animar tothom a participar-hi de 
cara a properes edicions, amb l’explicació 
del procés i les diverses receptes existents, 
ajudant a fomentar així una tradició de 
ll’Anoia que ja compta amb un lloc privile-
giat en el calendari festiu de tardor.

Demà es pot participar a la Festa de la Ratafia de l’Anoia

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU
Demà dissabte 30 d’octubre s’inaugura-
ràn els Horts Ecològics Municipals  dels 
Hostalets de Pierola en una jornada de 
Portes Obertes entre les 12 i les 15h. 
Els Horts Ecològics han estat ideats i 
promoguts per la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament i consten de 
22 horts urbans que seran gestionats 
per veïns del municipi. Els futurs horto-
lans rebran un diploma acreditatiu de 
la seva assistència al curs d’horticultura 
ecològica, que ha impartit Roc Mas, en-
ginyer tècnic agrícola.
El col·lectiu Som lo que sembrem farà 
una xerrada sobre els Aliments trasngè-
nics a l’Auditori de Cal Figueres, a 2/4 
de 8 del vespre.
La Jornada de Portes Obertes s’emmar-
ca dins els actes de les Jornades de Res-
ponsabilitat Social organitzats entre el 
27 i el 31 d’octubre, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i de diferents 
col·lectius (Mercanvi, Casal Català i La 
lliga dels pobles). 
Dimecres passat la Fundació Akwaba 
va presentar als alumnes del cicle su-
perior de l’Escola Renaixença, el taller 
“Allò que l’etiqueta no diu” .
Els actes continuen avui amb la xerrada 
sobre Banca ètica a 2/4 de 8 del vespre 
a l’Auditori de Cal Figueres, a càrrec de 
Jordi Marí, Director de FETS i de l’àrea 
de socis del projecte FIARE. Durant 
la tarda, s’obrirà l’exposició “Textènia, 
trenquem el silenci” que mostra l’estudi 
de denúncia preparat per la Lliga dels 
drets dels Pobles i que es podrà visitar 
a la Sala d’exposicions de la Torre del Sr. 
Enric fins el 3 de novembre.

Diumenge Mercat d’Intercanvi
Diumenge 31 entre 11-14h i 18-20h la 
sala del Casal Català acollirà la 4a edi-
ció del Mercanvi, el Mercat d’Intercanvi 
i venda de segona mà dels Hostalets de 
Pierola. A partir de 2/4 d’1 hi haurà un 
taller de consum responsable, amb un 
divertit joc de la Oca gegant on petits i 
grans s’hi podran divertir.  

Demà, Jornada de 
Portes Obertes als Horts 
Ecològics dels Hostalets

Els alumnes de perruqueria de Grup Moda durant la seva estada a Londres

ARGENÇOLA / LA VEU
El diumenge de la setmana vinent, 7 de 
novembre es disputa la primera Cursa 
BTT d’Argençola oberta a tothom amb 
dos recorreguts de 16 i 26 quilòmetres 
respectivament que es faran tenint en 
compte l’edat de cada participant.
La cursa inclou l’esmorzar, una samar-
reta commemorativa i regals als parti-
cipants.
Les inscripcions estan obertes fins el di-
mecres 3 de novembre i les podeu fer a 
l’ajuntament d’Argençola, al Bargenço-
la -els caps de setmana i festius- o fent 
un ingrés de 15 euros al Banc Sabadell 
d’Igualada (oficina del Passeig Verda-
guer 119)

Fins el 3 de novembre 
es poden fer 
inscripcions a la Cursa 
BTT d’Argençola

IGUALADA / LA VEU
Les alumnes de l’escola de perruqueria 
Grup Moda han fet una estada de tres 
dies a Londres per a participar en la fira 
de perruqueria que es va celebrar a la 
capital anglesa. Cada any fan un viatge 
a Londres o París per veure en acció als 
millors perruquers del món que ajuda 
als alumnes a preparar-se.
Els estudis de perruqueria duren dos 
anys i inclouen estudi i pràctiques. Es 
tracta de cursos rotatoris -els pots co-
mençar quan vols- i l’escola no tanca 
ni per vacances. Grup Moda es troba a 
Igualada, al carrer Indústria 8.  

S’hada

Les alumnes del Grup Moda han estat a 
Londres en la Fira de Perruqueria  

NOVETATS 
2011

Ultimate Carbon  a partir 1. 699 €

   7.9 kg

Zenith a partir 1.199 €

 9.9 kg 11.9 kg

Peak disc a partir 599 €



D E  L ’ A N O I A

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

Els Mossos d’Esquadra eviten un gran robatori de 
coure i desarticulen una banda de romanessos 
LA LLACUNA/ J.S.S.
Els Mossos d’Esquadra no varen caure en 
el parany preparat per una banda de ro-
manesos i varen evitar el que hauria estat 
una gran robatori de coure, la matinada 
de dissabte passat a la Llacuna.
La pel·lícula dels fets és, més o menys, la 
següent.
Cap a les dues de la matinada de diven-
dres a dissabte passat, va saltar l’alarma 
en una nau de Instaŀlacions Parera de la 
Llacuna. En pocs minuts hi va arribar una 
unitat dels Mossos d’Esquadra, coincidint 
pràcticament amb l’arribada del propie-
tari de l’empresa -i alcalde de la Llacuna- 
Josep Parera.
Aquest va comentar amb els Mossos que 
havia escoltar soroll dins la nau però que 
en inspeccionar l’interior només havia 
trobat una finestra forçada, però ningú 
dins de la nau. Tot semblava indicar que 
en saltar la alarma els assaltants havien 
desistit de seguir amb el robatori.
Els assaltants, a més de fer un forat en 
una de les portes, havien trencat tots els 
llums exteriors per evitar ser vistos. Es 
dóna el cas que aquesta empresa ha pa-
tit altres intents de robatori i té instal·lats 
sistemes d’alarma.

Control de pas
Com es fa en aquests casos els Mossos 
d’Esquadra varen demanar un control de 
pas a la carretera C-37. Es va posar en el 
punt quilomètric 62 en terme municipal 
de Santa Margarida de Montbui. El con-
trol estava a càrrec d’un escamot ARRO 
(Àrea Regional de Recursos Operatius) 

que al llarg del temps que va estar fent 
el control va detectar un conductor amb 
actitud sospitosa, però que no se li va po-
der atribuir en aquell moment cap delic-
te i després d’identificar-lo, se’l va deixar 
seguir el seu camí en direcció a Igualada.
Es tractava d’un ciutadà d’origen roma-
nès que abans d’arribar al control havia 
llengat una peça de roba per la finestra 
del cotxe que conduïa.
El caporal que estava al front de les in-
vestigacions de l’intent d’assalt a Instal-
lacions Parera no va acabar de  creure’s 
que es tractés únicament d’un intent 
d’assalt i va deixar dos agents a les proxi-
mitats de la nau en qüestió per si es trac-
tava d’una maniobra de distracció.
Efectivament, al cap d’una estona de 
controlar l’àrea de les naus industrials de 
la Llacuna, des d’un turó proper, els dos 
agents varen veure com quatre individus 
sortien del bosquet per saltar la tanca 

Lloc dels fets a La Llacuna

IGUALADA/ LA VEU
Apinas , la Fundació Privada Àuria, Gus-
tàuria i el  Taller Àuria S.C.C.L.  obren un 
cicle de xerrades per tractar temes d’in-
terès referent al món de la discapacitat.  
Tot i que les entitats tenen antecedents 
en realitzar xerrades d’aquesta temàtica, 
han pres la iniciativa de fer-ho de manera 
conjunta  per tal de poder parlar temes 
d’interès comú per a les persones i famíli-
es que formen les 4 entitats.
Serà el proper dissabte dia 6 de no-
vembre a l’Espai Cívic Centre (Trinitat, 
12 d’Igualada, antiga Escola Maristes) 
i portarà per títol  “Ara que ja no tinc 15 
anys”. La voluntat de la xerrada és  donar 
a conèixer les  possibilitats d’elecció de 
les quals disposa una persona amb disca-
pacitat quan deixa de ser un adolescent, 
adquireix la majoria d’edat i/o  necessita 
o reclama certa independència, enfocat 
des de la perspectiva de l’autodetermi-
nació ( tots tenim dret a decidir) .
La Xerrada comptarà amb dues confe-
renciants d’excepció;  la igualadina Anna 
Vila,  mare d’una noia amb paràlisi cere-
bral i discapacitat intel·lectual,  a banda 
d’ escriptora de novel·la, narrativa Infantil 
i llibres de divulgació i també Diploma-
da en Infermeria, que serà l’encarregada 
d’explicar la part més vivencial  i la lluita 
per l’autonomia i el creixement de la seva 
filla Sandra; i Maite Villalón Hernández-
Camps, Psicòloga Clínica i  Tècnica en Psi-
cologia de la Salu, de l’Associació CEPS i 
Psicòloga del Centre d’Educació Especial 
Mare de Déu de Montserrat de Barcelona. 
La xerrada es completarà amb un vídeo 
que mostra l’experiència de persones 
amb discapacitat i famílies  de les entitats 
organitzadores. L’acte compta amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Igualada. 

Apinas i Auria inicien 
un cicle de xerrades 
del mon dels 
discapacitats

de Comercial 54, una nau propera a la 
d’Instal·lacions Parera.
Els dos agents dels Mossos varen dema-
nar reforços i en pocs minuts procedien 
a detenir a tres dels quatre assaltants, 
perquè un d’ells va aconseguir escapar-
se. Un cop identificats els assaltants re-
sultaren ser Gabriel M, de 20 anys, Florian 
S. de 29 anys i Marian M. de 29 anys. Tots 
ells de nacionalitat romanesa i veïns de 
Barcelona.
Foren detinguts i traslladats a la caserna 
d’Igualada on es varen acabar les inves-
tigacions i es va identificar al quart assal-
tant i es va arribar a la conclusió que molt 
probablement el conductor detectat en 
el control de pas, possiblement era el xo-
fer de la banda.
El primer assalt tenia per objecte cridar 
l’atenció dels Mossos d’esquadra i fer-los 
muntar un operatiu a la carretera, per 
tenir temps mentrestant de dur a terme 

un  assalt amb violència contra la nau de 
Comercial 54 on s’hi emmagatzemaven 
grans quantitats de bobines de coure, un 
metall molt buscat actualment.
La maniobra però no els va donar resul-
tat, gràcies a perspicàcia del caporal que 
comandava el grup.
Un altre dels sistemes emprats per les 
bandes romaneses, consisteix en introdu-
ir un dels membres a l’interior del magat-
zem que es vol assaltar, a primeres hores 
de la nit dels divendres, preferentment.
El primer assaltant, normalment el més 
jove, va escollint el que es volen endur 
i ho apila en un punt proper a la porta. 
Passades dues o tres hores, torna el gruix 
de la banda amb un camió o una furgo-
neta i procedeixen a carregar el botí i 
fugir de lloc. 

Els detinguts, en llibertat
La història no té el final feliç que podrí-
em pressuposar partint del relat dels fets. 
Tots tres detinguts varen passar dilluns 
a disposició judicial, acusats de robatori 
amb força. El jutge però després de pren-
dre’ls declaració els va deixar en llibertat 
a l’espera que compareguin, el dia que es 
senyali el judici.
Els altres dos ciutadans romanesos, que 
estan perfectament identificats, continu-
en sota ordre de recerca i captura per a 
posar-los també “a disposició judicial” i 
possiblement també perquè acabin per 
ser posats en llibertat provisional a l’es-
pera de judici.

Incendi en un comerç de fruites
del carrer de l’Argent d’Igualada

IGUALADA/ JORDI PUIGGRÒS
Un incendi al carrer de l’Argent va pro-
vocar dimarts l’alarma entre els vianants 
i comerciants de la zona. Un curtcircuit 
en el sistema elèctric en caure un fluores-
cent de l’establiment “Servifruit” d’aquest 

Els bombers van acudir de seguida a l’incendi declarat al carrer de l’Argent, dimarts al vespre.

cèntric carrer de la capital de l’Anoia va 
desencadenar un petit incendi que, a 
conseqüència de la fumera que va ocasi-
onar, va resultar molt aparatós. Al lloc del 
sinistre hi van acudir ràpidament dota-
cions dels Mossos d’Esquadra, Bombers 

de la Generalitat i 061. Afortunadament, 
l’assumpte va quedar en un ensurt i no es 
van haver de lamentar desgràcies perso-
nals. El foc, que es va originar als voltants 
de les 7 de la tarda, va ser sufocat en poca 
estona.

MONTBUI /LA VEU
Demà dissabte 30 d’octubre tindrà lloc a 
Montbui una nova jornada de botigues 
al carrer. Com ja és costum el Bulevard 
s’omplirà de les millors ofertes i promo-
cions dels comerciants del municipi, i 
també es podran assaborir els produc-
tes tradicionals de tardor.
D’altra banda, també demà dissabte es 
farà la quarta edició del “Passatge del 
Terror”, a l’entorn de La Vinícola a partir 
de les 10 de la nit. 
Un any més, el “Passatge” permetrà veu-
re als visitants una Vinícola “terrorífica”, 
amb personatges d’allò més singulars: 
enterradors, zombies...Els dolents més 
dolents hi seran presents en un escenari 
plenament transformat a través del ma-
quillatge i de disfresses d’allò més acon-
seguides. L’activitat tornarà a ser possi-
ble gràcies a la col·laboració de les àrees 
de Festes i Joventut de l’ajuntament de 
Montbui. El preu de l’entrada per al Pas-
satge del Terror és d’un euro. 

Demà Botigues al 
carrer i Pasatge del 
Terror a Montbui 

PIERA /LA VEU
La pierenca Rosa Maria Boj va aconse-
guir el primer premi del IV Concurs de-
mostratiu de puntes contemporànies en 
el marc de la Trobada de puntaires, que 
va tenir lloc el cap de setmana a la sala 
del Prat de Roure d’Escaldes-Engordany 
i que se celebra cada dos anys dins les 
jornades tèxtils d’Escaldes (Andorra). El 
segon premi va ser per a la lleidatana 
Laura Piera i el tercer per a la també pie-
renca Maria Dolors Bosch. El concurs va 
destacar per la qualitat i l’alt nivell de les 
obres presentades. La trobada va aple-
gar 730 puntaires provinents majoritàri-
ament de Catalunya, que van omplir la 
sala durant tot el matí amb el soroll de 
boixets només interromput per l’actua-
ció de l’Esbart Santa.

Premi a la puntaire 
Rosa Maria Boj



IGUALADA / JAUME SINGLA

El Club Rotary d’Igualada, conscient de 
les dificultats per les que estan passant 
moltes famílies anoienques, llença aquest 
Nadal una proposta trencadora: que les 
empreses i els particulars comprin lots de 
Nadal del Banc d’Aliments.
És una forma de compartir les festes amb 
les persones que estan passant per una 
fase de necessitats materials. Es tracta 
de sonar sentit de solidaritat als lots de 
Nadal que les empreses regalen als seus 
treballadors.
La campanya té el suport de l’ajuntament 
d’Igualada i és previst que dimecres en la 
compareixença setmanal sigui el mateix 
alcalde qui presenti la campanya al costat  
del president del Club Rotary d’Igualada 
Josep Maria Moix.
El Banc d’Aliments es va crear l’any passat 
per donar resposta a les noves situacions 
de necessitat que es donen a l’Anoia.
L’any 2009, coincidint en un moment de 
greu crisi econòmica i que afecta espe-
cialment als serveis socials i a les entitats 
del tercer sector, sorgeix aquest projecte 
per tal de donar una resposta ràpida i 
garantir la cobertura de necessitats bà-
siques. 
El projecte té sentit dins la xarxa d’enti-
tats de la ciutat i dóna potencialitat als 
seus recursos tant humans com tècnics i 
econòmics.

Objectius 
Donar resposta a la situació de demanda 
creixent als serveis socials i a les entitats 
del tercer sector.
Coordinar el treball en xarxa amb les en-
titats per optimitzar i rendibilitzar els re-
cursos de voluntariat de què disposen.  
Canalitzar les fonts de proveïment que 
cadascú disposa per un banc comú.
Sensibilitzar empreses i comerços per-
què esdevinguin font de proveïment del 
banc de queviures (tant d’aliments com 
de productes d’higiene).
Preparar i entregar els pacs d’aliments de 
manera organitzada, àgil i humana.
Aconseguir que l’assistencialisme inevita-
ble del projecte vagi acompanyat d’una 
tasca educativa i facilitadora d’eines per 
poder superar la situació de vulnerabili-
tat i evitar cronicismes.

Qui hi participa?
Creu Roja a l’Anoia, Caritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra i Escola Pia d’Igualada, 
amb el suport del departament de Salut 
i Acció Social de l’Ajuntament, signen el 

El Club Rotary proposa uns lots 
de Nadal del Banc d’Aliments

conveni el mes de novembre del 2009, 
que ha permès iniciar el projecte Banc de 
Queviures d’Igualada.
Els tècnics de l’Escola Pia han format als 
voluntaris amb el curs de manipuladors 
d’aliments i fan unes sessions informati-
ves als usuaris del banc sobre els aliments 
(com cuinar-los, conservar-los, combinar-
los, el valor nutritiu...). 
L’Ajuntament d’Igualada ha adequat a 
nivell higiènic i sanitari una part de l’es-
pai de l’antic Hospital. A més de facilitar i 
mantenir l’espai, a nivell tècnic vetlla per 
l’òptim funcionament del banc fent-ne 
un seguiment directe de tota la gestió. 
L’Ajuntament d’Igualada, Caritas i Creu 
Roja aporten els aliments que els corres-
ponguin del programa d’aliments per a la 
Solidaritat de la Unió Europea.
Es constitueix una comissió de gestió 
amb representats de l’Ajuntament, Cari-
tas i Creu Roja per controlar els estocs de 
manera continuada i decidir els produc-
tes que cal adquirir. La comissió també té 
la funció de fer el seguiment del projecte 
com a espai d’avaluació continuada.
Els voluntaris de Creu Roja i Caritas pre-
paren i lliuren els Pacs de manera orga-
nitzada, humana i àgil.

Usuaris
El banc d’aliments ofereix atenció a nu-
clis familiars o unitats de convivència 
empadronades al municipi en situació 
de vulnerabilitat social. L’accés al banc 
es vincularà al pla de treball individual i 
familiar plantejat pel personal tècnic de 
referència dels equips bàsics de serveis 
socials i de Caritas.
A l’octubre del 2009 es posa en funciona-
ment el projecte. Mensualment accedei-
xen al banc unes 170 famílies que supo-
sen un total de 570 usuaris.  

IGUALADA / LA VEU

Aquest diumenge Capellades ha acollit la 
primera edició de la Cursa del Neandertal, 
sota l’organització de l’Agrupació d’Esports 
de Muntanya de Capellades.
En un dia fred però assolellat, més de 360 
persones, entre caminadors i corredors, es 
van reunir a la Font Cuitora de Capellades 
per fer la sortida. Per donar un to més festiu 
a l’acte, es va convidar a la família neandertal 
dels Capgrossos de Capellades. Les quatre 
figures, pares i fills, van acompanyar els cor-
redors a les nou del matí i més tard també 
van participar en l’entrega dels trofeus als 
guanyadors.
Els participants, van gaudir de 16 quilòme-
tres de desnivells per camins que els van 
acabar tornant a portar a la Font Cuitora. 
Els organitzadors han valorat molt positiva-
ment aquesta primera experiència ja que 
inicialment es va marcar un sostre de 350 
participants i una setmana abans es va ha-
ver de tancar llistes i deixar gent en espera. A 
més a més, tal i com ha remarcat el seu pre-
sident, Toni Mena, “tot ha anat molt bé. Hem 
pres nota de les coses que cal millorar però 
en general estem especialment satisfets de 
com ha anat tot plegat. Hi hagut molt bon 
ambient i tots els participants han quedat 
molt contents. Fer passar una bona estona 

Capellades ha acollit amb molt d’èxit 
la primera Cursa del Neandertal

disfrutant de la muntanya era el nostre prin-
cipal objectiu. També volem agrair a tots els 
quin han col·laborat amb nosaltres, tant en 
tasques organitzatives com econòmiques”.
Tots els inscrits a la Cursa es van endur una 
bossa amb regals, incloent una samarreta 
tècnica amb el logotip dels neandertals com 
a record. A més també es va sortejar material 
i altres coses que van fer molt distreta l’espe-
ra abans l’entrega de premis.
L’acte d’entrega de premis, amb la presèn-
cia del regidor d’Esports, Francesc Sabater, 
i de l’Alcaldessa de Capellades, Anna Maria 

Sánchez, va reconèixer com a guanyador 
absolut de la Cursa del Neandertal a Manolo 
Torres i Noemí Moreno. Els primers classifi-
cats locals van ser Raül Pérez i Montse Aloy.
L’Agrupació d’Esports de Muntanya de 
Capellades, amb l’ajuda de més de 70 per-
sones, ha estat la dinamitzadora d’aquesta 
nova proposta, que l’any vinent viurà una 
nova edició. Ara, les classificacions i un ampli 
seguiment fotogràfic de la jornada es poden 
consultar a la pàgina web www.aemdekp.
com/cursa-2010

Alguns dels participants a la Cursa del Neandertal.
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Ajuntament d'Igualada

DIA DE TOTS SANTS

SERVEI D’AUTOBUSOS GRATUÏT FINS AL PARC-CEMENTIRI NOU

• L’Ajuntament ha disposat un servei d’autobusos gratuït fins al Parc-Cementiri
Nou, durant el dia 1 de novembre, amb els horaris següents:

- Horari d’expedicions Plaça Castells: 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 i 17.00 h
- Horari d’expedicions Parc-Cementiri Nou: 11.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 i 18.30 h

• Actes

Dia 1 de novembre – Missa de Tots Sants al Parc-Cementiri Nou a les 12 del migdia.
Dia 2 de novembre – Missa de difunts al Cementiri Vell a les 5 de la tarda.

• Horari:

Del 26 d’octubre al 2 de novembre, i amb motiu de Tots Sants, l’horari del Cementiri Vell i del 
Parc-Cementiri Nou serà de 8 del matí a 7 de la tarda (no es tanca al migdia).

Amb la col.laboració de la Coordinadora del Parc-Cementiri Nou, Vivers Palau, la Parròquia de la Sagrada 
Família i la Parròquia del Barri de Montserrat.

ITINERARI ANADA (Direcció Cementiri)

Plaça Castells – Rambla St. Ferran – Plaça de la Creu – Plaça del Rei-
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Unes cinquanta persones varen visitar 
la planta de compostatge de Jorba 
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Durant tot el matí la planta de compostatge va tenir le sportes obertes

IGUALADA /LA VEU
Una cinquantena de persones es van 
apropar aquest dissabte a la jornada de 
portes obertes de la planta de compos-
tatge de Jorba organitzada pel Depar-
tament de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Anoia.
 Al llarg de la visita els tècnics de l’ens 
comarcal, explicaven  tot el procés pel 
què passa la fracció orgànica abans de 
ser compost i mostraven el funciona-
ment de la planta, una de les plantes de 
referència a tot l’estat en la recollida de 
residus gestionada pel Consell Comarcal 
de l’Anoia.
La instal·lació, que dóna servei als mu-
nicipis de la comarca, ha esdevingut un 
referent en el tractament de la matèria 
orgànica a Catalunya. En l’actualitat s’hi 
tracten més de 3.500 tonelades anuals 
de fracció orgànica. A més a més també 
s’hi tracten llots de depuradores urba-
nes, fracció vegetal i d’altres residus pro-

cedents de la indústria agroalimentària. 
En total es generen aproximadament 
unes 900 tonelades de compost anual, 
un adob de gran qualitat i perfecte per 
l’agricultura i la jardineria.
D’aquesta manera, finalitza la campanya 
“Fem Orgànica” impulsada pel Consell 

Comarcal de l’Anoia amb el suport de 
l’Agència de Residus de Catalunya, que 
ha ofert als municipis adherits a la cam-
panya;  formació, les eines necessàries i 
el seguiment per una correcta recollida 
selectiva de la matèria orgànica. 

La Pobla recull 1.350 euros per la lluita 
contra el càncer 

Esmorzar popular a la plaça de l’Ajuntament

MONTBUI /LA VEU
Avui divendres i fins el 15 de gener es ce-
lebra a Montbui la primera Ruta de la Tapa, 
una iniciativa conjunta de l’ajuntament de 
Montbui i dels establiments de restauració 
del municipi que té com a objectiu donar a 
conèixer i poder gaudir d’una deliciosa ruta 
gastronòmica pels establiments de restau-
ració de Montbui. 
Finalment són 14 els establiments que 
s’han adherit a aquesta ruta: Bar Magda-
leno amb la tapa “Cap i Pota”; Cafè Bar 
Granada amb “Orella de porc en salsa”; Bar 
La Bellota amb “Callos de la iaia”; Bar La Vi-
nícola amb “Croquetes d’arròs negre amb 
llagostins”; Bar Los Olivos amb “Pops en 
salsa mediterrània”; Bar Cal Sisco “Broqueta 
de peix amb verdures”; Bar Racó de Sant 
Jaume “El Rubio” amb “Fritada Can Rubio”; 
Restaurant El Robín amb “Broquetes de La-
cón”; Bar Cal Peña amb “Cargols amb salsa”; 
Bar Vista Alegre, amb “Les Croquetes de la 
Fina”; Bar La Góndola, que presentarà “Pop 
a la gallega”; Bar Viena amb “Esqueixada de 
bacallà”, Bar Avenida Chumi, amb “Peus de 
porc de Cal Chumi”; i Mesón La Brasa, amb 

LA POBLA DE CLARAMUNT /LA VEU
La Pobla de Claramunt va recaptar, el diu-
menge 24 d’octubre, 1.350 € per a la lluita 
contra el càncer, descomptades les despe-
ses d’organització. Aquest dia es va orga-
nitzar un esmorzar popular a la plaça de 
l’Ajuntament i una caminada, en què van 
participar una cinquantena de persones.
La iniciativa solidària la va organitzar la de-
legació de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer i va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Els caminants van sor-
tir cap a les 9 del matí des de la plaça de 
l’Ajuntament i van fer un recorregut, en-
capçalat pel poblatà Joan Estrada, que 
va passar per les Socarrades, la carena del 
Castell i les Garrigues. L’itinerari tenia uns 
sis quilòmetres.
Els participants a la caminada, que era el 
primer cop que s’organitzava, van arribar 

cap a 3/4 de 12 del migdia a la plaça de 
l’Ajuntament. A continuació, es van fer 
els sortejos d’una panera, una caixa de 
gambes i un pastís. Des de l’Associació 

Espanyola contra el Càncer agraeixen la 
col·laboració de totes les persones en 
l’organització i la participació en aquesta 
activitat solidària. 

“Pintxos a la brasa”.

Sempre a 3 euros
El preu de la tapa corresponent a la Ruta de 
la Tapa i de la beguda oficial en els diferents 
establiments serà sempre de 3 euros –les 
altres tapes dels diferents establiments tin-
dran els seus respectius preus-.
La I Ruta de la Tapa vol promocionar el sec-
tor de la restauració a Montbui i vol fer-ho 
comptant amb la participació dels ciuta-
dans del municipi. 
Per poder votar només caldrà omplir amb 
el vot corresponent el fulletó que es troba-
rà en els diferents establiments adherits a 
la iniciativa i dipositar-lo en qualsevol dels 
establiments participants. També es podrà 
participar omplint el “Passaport del Gour-
met”, recollint-lo als establiments que for-
men la ruta i demanant que ens el segellin 
quan hi anem. Si ompliu completament el 
passaport i dipositeu el vot corresponent 
-triant la tapa que més us agradi- podreu 
participar en el sorteig d’un sopar per a 
dues persones en un dels establiments de 
la Ruta de la Tapa.

Avui comença la Ruta de la Tapa als 
bars i restaurants de Montbui 

PIERA /LA VEU
El Consell Comarcal de l’Anoia ha comen-
çat els treballs per tal de dotar la comarca 
amb un pla de prevenció de les drogo-
dependències. Amb l’objectiu de fer una 
diagnosi prèvia i començar a recollir pro-
postes de treball s’han organitzat reuni-
ons territorials amb agents clau. El dijous 
va ser el torn de Piera, Masquefa i els Hos-
talets de Pierola al Casal de Piera.
En la reunió van participar representants 
polítics, tècnics de serveis socials i educa-
ció, així com representants dels centres 
d’educació secundària i d’entitats munici-
pals. La trobada va tenir dues parts. Una 
primera on es va exposar la situació ac-
tual del consum de drogues a la comar-
ca i a Catalunya i quins són els objectius 
d’aquest nou pla. A la segona part els par-
ticipants van treballar en grup fent una 
diagnosi de la situació al nostre municipi 
i identificar quins són els punts forts i els 
febles. Finalment entre tots es van plan-
tejar propostes per millorar l’efectivitat 
en la informació, prevenció, detecció i 
assistència en aquesta problemàtica. 
El Pla Comarcal de Drogues és el primer 
d’aquest tipus a l’Anoia i entre els objec-

tius s’hi troben: disminuir la prevalença 
del consum de drogues, disminuir el 
nombre de nous consumidors, retardar 
l’edat d’inici en l’ús de les drogues, dis-
minuir els usos problemàtics de les dro-
gues, minimitzar les conseqüències del 
consum i coordinar la intervenció dels 
distints agents que hi participen. 

Presentat a Piera 
el Pla Comarcal de Drogues 

unió comercial de 

GASOILS

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

C. de Santa Teresa, 10
IGUALADA

Tel. 93 803 04 36

Per Tots Sants els  oferim la nostra 
varietat de panellets tradicionals

i els de nova generació de:
· Fruita de la passió

· Gerd
· Xocolata amb nips



Han hagut de passar més 
de 16 anys per a que en el 
tema del barroer 
robatori de l’extresorer 
de l’ajuntament acabi 
fent-se justícia

El Consell de Ministres indulta 
l’alcalde de Montbui Teo Romero
Inhabilitació per una pena econòmica • La condemna inicial que inhabilitava Teo Romero queda commutada per una pena de 
dos anys a 10 euros diaris. El Rei signa l'indult • Joan Carles I va signar l'indult la setmana passada, i va ser publicat al BOE

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El Consell de Ministres va indultar re-
centment l’alcalde de Santa Margarida 
de Montbui, Teo Romero, sobre qui pe-
sava una condemna en ferm del Tribu-
nal Suprem que l’inhabilitava per a qual-
sevol càrrec de l’administració local per 
sis anys i un dia, arran del polèmic i llarg 
cas del secretari municipal de la pobla-
ció que, ja fa 15 anys, es va apropiar de 
20 milions de les antigues pessetes i, en 
descobrir-se el cas, l’alcalde li va retirar 
el sou. El passat dijous, el Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE) publicava el Reial Decret 
1217/2010, de 24 de setembre, pel qual 
“se indulta a don Teodoro Romero Her-
nández”, signat pel Rei Joan Carles I, i pel 
ministre de Justícia Francisco Caamaño 
Domínguez. 
De fet, l’indult no és altra cosa que la 
commutació de la pena d’inhabilita-
ció -que d’haver-se executat impediria 
Romero de tornar-se a presentar com 
a candidat a l’alcaldia de Montbui o de 
continuar en tots els seus càrrecs a la 
Diputació de Barcelona- per una altra 
de dos anys de multa a raó de 10 euros 
diaris, és a dir, una sanció de poc més de 
set mil euros.
El Real decret, publicat en el BOE, amb 
referència BOE-A-2010-16059, diu el se-
güent:
“Visto el expediente de indulto de don 
Teodoro Romero Hernández, condenado 
por la Audiencia Provincial de Barcelona, 
sección octava, en sentencia de 17 de fe-
brero de 2004, como autor de un delito de 
prevaricación de funcionario, a la pena 
de seis años y un día de inhabilitación 

Una de les reunions del Consell de Ministres, amb el president Zapatero, a Madrid.
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Entrevista
Pere Calbó (PP), número 4 a 
la candidatura al Parlament

Argençola
El ple d'Argençola debat sobre el 
futur abocador del municipi

Anoia
La formació igualadina 
Gent Nostra, al Parlament
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Reial Decret que va aparèixer el passat dijous al  BOE.

especial para cargo público de elección 
para puestos de concejal, alcalde u otros 
de representación municipal, por hechos 
cometidos en el año 1995 en el que se 
han considerado los informes del Tribunal 
sentenciador y del Ministerio Fiscal, a pro-
puesta del Ministro de Justicia y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 24 de septiembre de 2010,
Vengo en conmutar a don Teodoro Rome-
ro Hernández la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público im-
puesta por otra de dos años de multa que 
satisfará en cuotas diarias de diez euros, 
a condición de que no vuelva a cometer 
delito doloso en el plazo de cuatro años 
desde la publicación del real decreto.

Dado en Madrid, el 24 de septiembre de 
2010.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ”.

Punt i final a una injustícia
L’indult posa punt i final a una llarga his-
tòria que gairebé tothom va coincidir 
a definir com una injustícia per a l’avui 
alcalde de Montbui.
Recordem que a Romero se l’acusava de 
prevaricació per haver firmat, l’1 de se-
tembre de l’any 1995, un decret per mit-
jà del qual no retornava les quantitats 
de sou que l’extresorer de l’ajuntament 
José Maria Rubio reclamava, tot i ser de 
domini públic a tot el poble que s’havia 
endut de la caixa 20 milions de pessetes. 
El funcionari va ser condemnat posteri-
orment per l’Audiència Provincial a dues 
penes de presó: la primera de quatre 
anys i cinc mesos per un delicte de mal-
versació i la segona de quatre anys i sis 
mesos per falsedat en document públic. 
L’extresorer també va presentar recurs al 
Suprem, sense èxit. Res de tot això li va 
servir a l’alcalde.
Cal dir que la firma del decret per no re-
tornar l’import dels sous del funcionari 
va comptar amb un informe favorable 
del secretari de l’Ajuntament de Mont-
bui, avui secretari del consistori d’Igua-
lada. Malgrat això, els jutges, de forma 
reiterada, van condemnar Romero, qui 
sempre va afirmar que s’havia valgut 
de la defensa que li representava val-

dre’s de l’opinió favorable del principal 
funcionari d’un Ajuntament, el Secretari 
Municipal.  
El cas es remunta a l’any 1994, quan 
l’exalcalde de Montbui, Florentino Pérez, 
va presentar una querella contra l’extre-
sorer per un presumpte delicte de mal-
versació de fons públics per la desapari-
ció de més de vint milions de pessetes 
de les arques municipals.
Aquest mateix any, l’exalcalde va firmar 
un decret que retenia el sou de l’extreso-
rer per, així,garantir el retorn de la quan-
titat sostreta. Pérez va ser inhabilitat 
a sis anys, sense que presentés recurs. 
L’exalcalde va firmar el decret tot i que 
l’informe del secretari li desaconsella-
va, però Pérez no es va tornar mai més 
a presentar de candidat a l’alcaldia, i va 
dedicar-se a la seva professió d’advocat, 
que avui continua.
Després de les eleccions de l’any 95, 
quan tot just s’acabava de produir el 
relleu a l’alcaldia montbuienca, l’extre-
sorer va reclamar al nou alcalde,Teo Ro-
mero, el retorn dels sous que havia dei-
xat de cobrar. Davant d’això, Romero va 
tornar a sol·licitar un informe al secretari 
i, aquest, malgrat haver desaconsellat 
l’any 94 la retenció, va modificar el parer 
i va informar a favor d’allargar la suspen-
sió. El canvi de criteri del secretari venia 
donat per l’existència d’una acta de li-
quidació de responsabilitats civils efec-
tuada pel Tribunal de Comptes i que,per 
tant, ja indicava indicis de delicte. El ma-
teix va pensar l’autor que signa aquest 

article a La Veu de l’Anoia.
Davant la negativa a retornar-li l’import 
dels sous, l’extresorer va presentar de-
manda a Romero. I també a La Veu de 
l’Anoia, que el va qualificar de “lladre” 
en un reportatge a La Veu. La demanda 
de Rubio a aquest periòdic no va reeixir, 
però sí la que va presentar a l’alcalde.
De l’Audiència Provincial, el cas va pas-
sar al Tribunal Suprem, que també va 
fallar a favor de l’extresorer, tot i que ja 
estava condemnat en ferm a presó per la 
seva més que evident malifeta. El cas es 
va enrocar als despatxos judicials, amb 
una condemna que inhabilitava per sis 
anys i un dia per càrrecs públics.

Ampli suport a Romero
Romero va presentat un recurs d’empa-
rament davant el Tribunal  Constitucio-
nal, per evitar haver de complir la sen-
tència. Al mateix temps, es va crear una 
plataforma ciutadana a Montbui que va 
recollir milers de signatures, dins i fora 
del municipi. L’octubre de 2006, l’Au-
diència Provincial de Barcelona va sus-
pendre l’execució de la sentència, fet va 
possibilitar Romero tornar a presentar-
se i guanyar les eleccions municipals del 
2007. La plataforma va demanar l’indult 
al Consell de Ministres, situació que no 
s’ha resol fins ara, setze anys després de 
l’inici de la història.
Romero, que en el seu moment va re-
bre el suport de la majoria d’alcaldes de 
l’Anoia, i del president de la Diputació 
de Barcelona -el fins fa poc ministre de 
Treball, Celestino Corbacho, un dels artí-
fex de l’indult final- ha explicat a La Veu 
que “em sento satisfet, es posa punt i fi-
nal a una injustícia. De fet, el meu indult 
no arriba ara, va arribar el 2007 quan em 
vaig presentar a les eleccions i vaig ser 
el segon alcalde més votat d’Espanya. 
Agraeixo el suport que he rebut sempre 
dels ciutadans de Montbui i de tota la 
gent que va pensar sempre que tot això 
era una gran injustícia. Tinc ara més for-
ces que mai per continuar treballant per 
Montbui, per l’Anoia i per Catalunya”.
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ARGENÇOLA / JAUME SINGLA

Dimecres es va posar de manifest que els 
regidors dels partits polítics no sempre 
voten el mateix, encara que al saló de 
plens hi hagi el màxim responsable co-
marcal de la formació.
De fet, al ple de l’ajuntament d’Argenço-
la cap grup polític, dels tres que hi ha, va 
votar el mateix quan es va debatre la de-
claració d’utilitat pública del projecte de 
Dipòsit Controlat de deixalles Classe 2. És 
a dir, un abocador de residus urbans , les 
contribucions del qual han de permetre 
en el futur que Argençola pugui tirar en-
davant un seguit de projectes que fins 
ara no pot ni pensar en escometre.

Decideix el vot de qualitat
Tot i tractar-se d’un tema prou polèmic, 
els representants municipals es varen 
abstenir de fer cap mena de comentari. El 
dictamen el va defensar l’alcalde Ramon 
Cortès (ERC) partint de la base dels infor-
mes tècnics, el certificat de compatibili-
tat urbanística i els informes preceptius 
d’ACA, DARP i Arqueologia.
Ramon Cortés va dir que el projecte 
li semblava prou correcte “i jo mateix 
l’hauria aprovat per decret d’alcaldia, per 
avançar temps”. També va lamentar que 
no s’hagués dut a terme el previst refe-
rèndum entre els veïns d’Argençola “que 

El vot de qualitat de l’alcalde, decideix la continuïtat 
del projecte de dipòsit controlat de deixalles Classe II

Calbó, Agramunt i Bausili, a la 
llista del PP a les eleccions
IGUALADA / LA VEU 

Conegut que el regidor de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Calbó, ocuparà el nú-
mero 4 de les llistes del Partit Popular a 
les Eleccions al Parlament de Catalunya, 
la representació del Partit Popular de 
l’Anoia, en les esmentades llistes per la 
circumscripció de Barcelona, es comple-
ta amb dos representants més:
-Joan Agramunt Seuba ocuparà el núme-
ro 28 de la candidatura. Joan Agramunt 
és President del Partit Popular de l’Ano-

ia, Regidor de l’Ajuntament d’Igualada i 
Portaveu del Grup Comarcal Popular al 
Consell Comarcal de l’Anoia.
-Ernest Bausili Roca serà el suplent nú-
mero 5 de la candidatura. Ernest Bausili 
és el President del Partit Popular d’Igua-
lada.
La candidatura del Partit Popular, per 
la circumscripció de Barcelona, a les 
Eleccions al Parlament de Catalunya es 
composa per un  total de 85 candidats i 
9 suplents.

Un moment de la sessió plenària de l’ajuntament d’Argençola
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IGUALADA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada va convocar la 
tercera sessió de benvinguda del 2010, 
el dia 20 d’octubre a les 8 del vespre a la 
sala de plens, adreçada a les persones que 
s’han empadronat a la ciutat en els mesos 
de juny, juliol, agost i setembre. 

L’Ajuntament d’Igualada dóna la benvinguda 
als nous empadronats

L’objectiu d’aquestes sessions és donar 
una primera acollida al municipi, per part 
de la regidora de salut i acció social, Pilar 
Salat, i explicar diferents serveis i equipa-
ments de la ciutat. 
A la sessió hi van assistir 32 persones, de 
les quals la meitat provenen de la resta de 

Nouvinguts al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Catalunya i Espanya  i l’altra meitat han ar-
ribat de Colòmbia, Guinea, Romania, Gua-
temala, Marroc, Equador i Hondures.
Els participants al final de la sessió van 
expressar la  seva satisfacció per viure al 
municipi i l’agraïment per la informació i 
l’acollida rebuda per part de l’Ajuntament.

      

Joan Vich confia en “recuperar 
la dignitat” del carrer Major

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

Les obres d’urbanització del carrer Major 
han de significar la cirereta que arro-
doneixi tota la millora urbanística que 
transforma el centre comercial de Vilano-
va i els seus accessos. Des del carrer San-
ta Llúcia a la plaça Major, el carrer Major 
ha de convertir-se en un altre pol d’atrac-
tivitat comercial i de concurrència.
L’alcalde de Vilanova del Camí, Joan Vich, 
creu que es recuperarà la dignitat de car-
rer important que té el carrer major per 
la seva categoria històrica de Camí Ral. 
Ara s’està afrontant les obres del tram 
més proper al riu.

Les obres pressupostades en milió i mig 
d’euros estan protegides també per la 
llei de barris tot i que el veïnat haurà de 
contribuir en una proporció d’un 30 a un 
32 per cent del pressupost. El finança-
ment força subvencionat permet afron-
tar l’obra sense gravar massa al sector 
afectat.
Alguns veïns havien expressat les seves 
queixes per les contribucions especials, 
com acostuma a passar quan s’executa 
obra pública i toca les butxaques dels 
contribuents. L’ajuntament ha explicat 
però l’abast de l’actuació i els fons que 
permeten executar-la.

Les contribucions especials per les obres del carrer no han agradat als veïns.

figuren al cens” perquè aleshores la deci-
sió seria encara més democràtica”.
Ramon Cortés va defensar la necessitat 
de poder fer inversions al terme munici-
pal d’Argençola i els ingressos que repre-
sentaria un dipòsit controlat de residus, 
permetria plantejar moltes inversions 
que millorin la qualitat de vida dels ar-
gençolencs.
Va anunciar la voluntat d’exigir una planta 
de triatge, que els treballadors de la plan-
ta es puguin escollir preferencialment 
entre els veïns d’Argençola i la creació 
d’una comissió de seguiment per garan-
tir el bon funcionament del dipòsit.
Ramon Cortés va convidar els regidors 

presents a emetre la seva opinió al res-
pecte, però de fet cap d’ells ho va fer. No-
més Toni Lloret, d’Iniciativa, va demanar 
que el tema es quedés sobre la taula “per-
què si es vota el nostre grup impugnarà 
el ple. L’impugnarem perquè es vota un 
conveni que no figura a l’ordre del dia i 
perquè la documentació que hauríem de 
tenir quaranta-vuit hores abans del ple, 
l’hem rebuda avui mateix”.
En la petició de deixar el tema damunt 
la taula la va refermar la seva companya 
de grup Mercè Franquesa. Ramon Cortés 
va posar a votació la petició de deixar el 
tema damunt la taula. Els dos regidors 
d’ICV varen votar a favor i la resta -3- va 

votar en contra de deixar-lo sobre la tau-
la.
L’alcalde va posar aleshores la declaració 
d’utilitat del Dipòsit Controlat de deixa-
lles Classe 2 i va saltar la sorpresa.
Varen votar a favor l’alcalde i el regidor 
de CiU. En contra l’altre regidor d’ERC i 
Toni Lloret d’ICV. Mercè Franquesa d’ICV 
no votava igual que el seu cap de files i 
s’abstenia. El resultat 2 vots a favor, dos 
en contra i una abstenció.
Mercè Franquesa, que amb la seva abs-

tenció afavoria l’aprovació de la continuï-
tat del procés, va explicar que “no tinc in-
formació suficient per manifestar-me ni a 
favor ni en contra i per tant m’abstenc”.
Es va tornar a posar a votació i es va 
produir idèntic resultat, però el vot de 
qualitat de l’alcalde desfeia l’empat i el 
projecte de dipòsit controlat de residus 
classe II continua endavant amb la seva 
tramitació.
Segurament serà un  dels cavalls de bata-
lla de la propera campanya electoral.
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El regidor de l’Ajuntament d’Igualada Pere 
Calbó tindrà l’honor de ser l’igualadí que 
millor ha estat situat en la història demo-
cràtica en una candidatura de les elecci-
ons autonòmiques, almenys entre els par-
tits polítics més importants. Calbó, alhora 
secretari d’organització del PP català i di-
putat a la cambra catalana des de fa pocs 
mesos, ocupa el lloc número 4 de la candi-
datura per Barcelona, que encapçala Alícia 
Sánchez Camacho. La Veu l’ha entrevistat 
aquesta setmana per parlar de l’actualitat 
política del país i també d’Igualada.

Té pràcticament assegurat que conti-
nuarà com a diputat al Parlament. Ocu-
par un lloc tan alt a la candidatura, què 
suposa per a vostè?
És un gran honor que el partit, i especi-
alment l’Alícia Sánchez Camacho, hagi 
confiat en la meva persona per aquesta 
candidatura. Sóc conscient que això sig-
nifica una gran responsabilitat. Portem ja 
molts anys treballant de forma intensa pel 
projecte del Partit Popular a Catalunya i 
Espanya, i és natural que la responsabilitat 
i la dedicació augmenti per part meva.

Les eleccions es presenten, d’antuvi, 
molt diferents de les de fa 4 anys. Sem-
bla que s’albira un canvi important. El 
considera necessari?
Considerem necessari un canvi, sí. De go-
vern i de polítiques, tant a Catalunya com 
a Espanya. És evident, a efectes de Tripar-
tit, que fa falta un canvi a Catalunya. Tenim 
un rècord històric d’aturats a la nostra co-
munitat autònoma, i aquesta és una dada 
que per sí sola ja demostra el fracàs del 
govern Tripartit. La solució, al nostre en-
tendre, no és una Convergència i Unió for-
ta. Amb una majoria absoluta, o bé amb 
pocs regidors d’ERC que els poguessin do-
nar suport, creiem que la CiU d’Artur Mas 
aniria a iniciar un camí cap a la indepen-
dència de Catalunya. Ells diuen que ara no 
farien una consulta popular per això, però 
admeten que més endavant sí. Allò que 
deia Joan Puigcercós fa pocs dies que pac-
tarien amb aquells que estiguessin dispo-
sats a fer un referèndum independentista, 
CiU potser no ho farà ara, però d’aquí un 
temps, sí que ho farà. 
Per això pensem que cal un PP fort a Ca-
talunya per frenar aquesta CiU indepen-
dentista. Ho diem ben clar i no enganyem 
ningú. La Convergència de Mas no és la de 
Pujol. Volem condicionar i moderar CiU.

Veig que vostè també hi posa Espanya, 
pel mig d’aquestes eleccions.
És que considerem que són un primer pas 
per fer fora Zapatero de la Moncloa. Si som 
forts a Catalunya, li asseguro que serà un 
gran primer pas. No es tracta de fer fora 
ningú perquè sí, sinó perquè a Espanya li 

El regidor igualadí ocupa el lloc número 4 de la candidatura del PP
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Pere Calbó: “La nostra intenció és que hi hagi una veu 
clara i constant de l’Anoia dins del Parlament”

“Aquí hem tingut 
representants a la 
Diputació que gestio-
nen molts diners, i, a 
part d’estudis, poca 
cosa més hem vist”

Pere Calbó, aquesta setmana. Foto: JP

convé un canvi de govern.

No creu que es parla molt d’indepen-
dentisme i poc de com ens ho farem per 
sortir de la crisi?
Nosaltres basem el nostre discurs en parlar 
dels problemes que preocupen els ciuta-
dans. Està clar que un dels més importants 
és l’atur i la crisi. Cal un govern que sigui 
capaç d’aturar la sangria de pèrdua de llocs 
de treball que estem patint, i, sobretot, de 
generar confiança. Avui ni el Tripartit ni 
Zapatero generen confiança, l’han perdu-
da tota. I es necessita, i molt, per exemple 
per augmentar el consum, o per a que 
el finançament exterior pugui venir cap 
aquí. O per a que els bancs, d’una vegada 
ja, i nosaltres ho exigim, prestin diners a les 
indústries i als particulars. Calen idees cla-
res. El que no pot ser, i ho hem vist moltes 
vegades, és que el govern fa una cosa, diu 
que s’ha equivocat, i en fa un altra com-
pletament diferent. I també s’ha de parlar 
clar de temes com la immigració, i sense 
problemes de cap mena. Quan nosaltres 
posem sobre la taula la problemàtica de 
convivència que hi ha en alguns barris de 
Catalunya, ens diuen absolutament de tot. 
Fins i tot Iniciativa per Catalunya ens ha 
denunciat a la Fiscalia, per això. Per què?, 
doncs simplement perquè no es vol que 
es parli de determinats temes. Nosaltres 
no acceptem això, i volem parlar del que 
passa i del que preocupa, de l’educació, de 
la sanitat... Quin model educatiu tenim? 

Som els únics que plantegem un model 
diferent, perquè l’actual Llei d’Educació 
és fruit d’un pacte entre PSC i CiU. Per què 
no es parla del 30% de fracàs escolar que 
hi ha a Catalunya? Per què no es parla del 
40% d’atur juvenil que tenim? Això no hi 
ha cap país que ho aguanti. 
Tenim uns serveis públics col·lapsats, i això 
és tan fàcil comprovar-ho com anar a un 
CAP o a l’Hospital i que en donin hora per 
un especialista... Amb això li vull dir que 
també volem fugir del debat identitari, 
però quan afrontem els problemes que 
tenim i els fem públics, se’ns diu de tot.

De quina manera pensa defensar l’Ano-
ia al Parlament de Catalunya?
Porto molts pocs mesos al Parlament, en  
concret des del 17 de juny, i fins que es va 
dissoldre el 5 d’octubre, però li asseguro 
que no ens hem estat quiets. Treballarem 
de la mateixa forma que ho hem fet fins 
ara. No fa gaire vam plantejar al govern a 
l’hemicicle, en una sessió plenària, per què 
no donava suport a determinats projectes 
de l’Anoia, que deixés de posar pals a la 

roda i treballés colze a colze amb els ajun-
taments. També hem plantejat preguntes 
escrites als consellers sobre determinats 
temes, com el conflicte dels treballadors 
de la Hispano Igualadina. El que ha passat 
és que el govern disposa d’una prerrogati-
va que li permet anar allargant l’espera per 
a respondre, i s’acabat dissolent el Parla-
ment abans... O sigui, que no ha contestat. 
I això diu molt d’un govern.
La nostra intenció és que hi hagi una veu 
clara i constant de l’Anoia dins del Parla-
ment, que defensi el territori. Això ho fa-
rem a través de la presentació d’iniciatives 
i del control del govern. En molt poc temps 
hem demostrat que ho hem fet, i espero 
intensificar-ho. Estem convençuts que en 
la mesura que hi hagi més representants 
d’aquest territori en els òrgans de decisió, 
és quan l’Anoia podrà avançar molt més. A 
vostè no se li escaparà que algunes deci-
sions que s’han pres no tenen que veure 

amb l’origen de ciutat d’algun conseller... 
Això ha passat.
Aquí hem tingut representants a la Dipu-
tació de Barcelona que gestionen molts 
diners en l’àmbit de l’ocupació i la pro-
moció econòmica, i, a part d’estudis, poca 
cosa més hem vist. Animo als anoiencs 
que pensin quin projecte per a aquesta 
comarca ha arribat de mans de la Diputa-
ció o del CESCA.

Vostès han estat molt crítics amb el 
Tripartit per promeses incomplertes a 
l’Anoia?
És que les eleccions serveixen per això, per 
parlar de les propostes que tenim cadas-
cú, però també per fer balanç dels últims 
anys. Ara sembla que els partits del Tripar-
tit voldran fer des de l’oposició el que no 
han fet durant els seus set anys de govern. 
Això és bastant paradigmàtic. 

La seva actitud a l’Ajuntament d’Igua-
lada ha canviat en els darrers mesos. 
D’arribar a acords amb el govern de 
l’Entesa PSC-IC, a just el contrari. A 
què obeeix?
Doncs al propi govern municipal. Ens 
vam trobar un moment en que una part 
del govern pensava més en les futures 
eleccions municipals, que en gestionar 
la ciutat. També es va donar un tomb a la 
manera de treballar, on va passar a pre-
dominar més l’element ideològic, que no 
de buscar voluntats per tirar endavant 
els projectes de ciutat. Davant d’aquest 
planteig, ens trobem un alcalde que no 
controla el seu govern. N’hi ha una part 
que renega de la forma de governar que 
fins ara s’ha portat a terme, i que impo-
sa la ideologia per damunt de qualse-
vol altra cosa. És llavors quan nosaltres 
diem que, si aquest element ideològic 
és el d’Iniciativa, amb nosaltres que no 
hi comptin.

Vol dir amb això que en els acords que 
hi ha hagut amb el PP en els darrers 
anys ICV no hi participava?
Vull dir que la interl·locució que hi havia 
hagut sempre era entre nosaltres i l’al-
calde Aymamí. Tots dos hem posat els 
interessos de la ciutat per damunt dels 
dels partits, i això no vol dir en cap cas 
renunciar-hi, però sí que el que hi havia 
primer era tirar endavant Igualada. Quan 
això canvia, el PP no hi entra. Sempre 
hem actuat amb molta responsabilitat, 
i sempre poc reconeguda. Se’ns ha criti-
cat molt que polítics diferents, des de la 

divergència, s’hagin posat d’acord per 
un objectiu comú, que és Igualada. No-
saltres continuarem treballant igual que 
hem fet sempre. Hi ha moltes coses que 
no ens condicionen, però sí que Iniciati-
va per Catalunya ens vulgui imposar els 
seus valors. Amb els vots del PP no ho 
farà. Per tant, l’únic que ha canviat aquí 
és el govern. Només hem dit que aques-
ta festa se la faran sols, Jordi Aymamí i 
Montserrat Mateu, sense nosaltres. Hi ha 
d’altres festes.

Fa algunes setmanes Joan Torras (ERC) 
demanava un canvi de govern a Igua-
lada a les futures municipals. Vostè 
també?
Veu, això demostra que alguns partits no-
més pensen en les municipals del 2011. 
Ho veiem en ICV, i també en ERC, i amb 
en Marc Castells, que ja es veu alcalde 
d’Igualada i tota l’estona ho diu. Primer 
el que ha de fer és guanyar les eleccions. 
Queden molts mesos i temps hi haurà 
per debatre i fer propostes. Encara hi ha 
coses per fer i per decidir.

“Marc Castells (CiU) 
ja es veu alcalde 
d’Igualada i tota 
l’estona ho diu. 
Primer el que ha de fer 
és guanyar les 
eleccions”

“Aymamí ja no controla 
el seu propi govern”
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La formació igualadina Gent Nostra, que 
lidera l’exregidor de CiU Quim Romero, 
es presentarà a les properes eleccions al 
Parlament del 28 de novembre. La candi-
datura la formen 95 persones “allunyades 
de la política en la seva gran majoria, que 
han decidit fer alguna cosa més i posar el 
seu esforç per canviar la situació actual, 
tant política com econòmica i  social”,  han 
explicat des de la candidatura. Romero 
afirma que l’allunyament i el desencís 
dels ciutadans respecte la política actual 
ha provocat  un “rebuig i fort malestar. La 
figura del “català emprenyat” cada cop té 
més força. Fins i tot, podríem parlar del “ca-
talà emprenyat i resignat”. A Quim Romero 
el segueixen a la llista, per aquest ordre i 
en els primers deu llocs, Teresa Sert, Eva 
Garcia, Blanca Solano, Jordi Llorach, Rosa 
Maria Aymerich, Josep Maria Palomas, 
Raquel Bernaus, José María Sanz, i Maria 
Teresa Garcia. 
La formació, de la qual es coneixia la seva 
voluntat de participar en les properes 
eleccions municipals a Igualada, aposta 
per un canvi basat “en una nova manera 
de fer i d’entendre la política. Cal obrir el 

La formació igualadina Gent Nostra es 
presenta a les eleccions al Parlament

sistema als ciutadans, no es pot deixar 
tot en mans dels polítics i dels partits. Els 
votants han de poder controlar més es-
tretament tota la gestió pública o sigui, la 
gestió del comú”. 
Gent Nostra es presenta a les eleccions 
parlamentàries catalanes amb un únic 
punt en el seu programa: la reforma del 
sistema electoral, que es basaria en per-
metre les llistes obertes, “en què els vo-
tants puguin elegir a persones no a partits 
i que cada territori tingui representació 
pròpia al Parlament. També, caldria im-
plantar l’obligació de realitzar consultes 
populars per tots aquells aspectes que 
afectin més als ciutadans; evidentment, 
consultes amb caràcter vinculant”.
El 60% de la candidatura està formada per 
dones i l’edat mitjana és de 42 anys (amb 
edats que van de 18 a 88 anys).
Amb experiència política hi ha el cap de 

llista, Quim Romero, regidor de l’Ajunta-
ment d’Igualada (1995-1999), Teresa Sert 
i Jordi Llorach, regidors de l’Ajuntament 
d’Igualada (2003-2007). Tots ells van for-
mar part de la candidatura de CiU. 
En els seus postulats com a formació, Gent 
Nostra es defineix com “una formació po-
lítica que neix de la decisió d’un grup de 
persones que creuen que es poden fer 
millor les coses, a nivell de gestió pública, 
en tots els seus àmbits”. El seu objectiu 
és “el retorn als orígens i la separació de 
l’esfera pública de l’esfera privada”, és a 
dir, “plantejar des de zero la democràcia. 
També, el replantejar des de zero la funció 
dels polítics i de la gestió política. Cal que 
el sistema funcioni com és va pensar i pel 
que es va pensar”. 
Per a participar de Gent Nostra no cal ser 
militant. “Creiem més en la participació 
lliure i voluntària. A nivell municipal, per 
exemple, Gent Nostra facilita un espai 
legal de participació política per a totes 
aquelles persones d’un municipi que tin-
guin ganes de canviar les coses”:
La voluntat de Quim Romero, exmilitant 
d’Unió Democràtica, de liderar el projec-
te de Gent Nostra va néixer poc després 
de perdre les eleccions internes primàri-
es per escollir el cap de llista de CiU a les 
eleccions municipals a Igualada de l’any 
2007, que va recaure finalment en Marc 
Castells. 

Joan Ridao es compromet a 
portar inversions a l’Anoia

IGUALADA / JAUME SINGLA 

Divendres, Joan Ridao, secretari general 
d’ERC, va ser a Igualada on va mantenir 
una reunió amb la Junta directiva de la 
Unió Empresarial de l’Anoia amb el seu 
president Ramon Felip al capdavant, per 
parlar de la situació econòmica de la co-
marca que comença a mostrar algun sig-
ne de recuperació.
En sortir de la trobada el mateix Ridao ex-
plicava el contingut de la conversa. “Em 
parlat dels temes econòmics que ens 
preocupen a l’Anoia. Nosaltres, des d’ERC 
hem apostat pel circuit del Parcmotor de 
Castellolí per al qual vàrem aconseguir 
una inversió de més d’un milió d’euros 
de l’Estat i aquest any hem presentat una 
altra esmena als pressupostos que espe-
rem poder tirar endavant perquè tot el 
planejament viari i ferroviari que neces-
sita Catalunya tiri endavant”.
Segons Joan Ridao la inversió “per càpi-
ta” a la comarca “s’ha doblat aquest any 

Joan Ridao va atendre a la premsa a les portes de la UEA

i això ens ha permès millorar la formació 
dels treballadors”.
ERC recolza la nova llei de la morositat i 
també va parlar de la polèmica llei del ta-
bac i com afectarà a l’hostaleria catalana.
Preguntat com està el projecte del tren 
diagonal previst en el Pla Director Ridao 
considera que està tot planejat però està 
pendent d’execució. El govern ha planifi-
cat i ordenat el territori. El tren serà una 
realitat perquè la logístics és cada vegada 
més important. Evidentment que l’exe-
cució quedarà pendent per a propers 
governs”. 

Gent valenta
Després de la seva trobada amb la prem-
sa Joan Ridao va participar en un dinar 
de precampanya que el partit ha titulat 
“Gent Valenta” que va poder compartir 
amb unes quatre-centes persones a les 
quals va explicar l’obra de govern i va ani-
mar a continuar el projecte. 

Quim Romero encapçala la candidatura de Gent Nostra.
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Els exregidors de CiU a 
Igualada Quim Rome-
ro, Teresa Sert i Jordi 
Llorach, formen part de 
la candidatura, que es 
presenta amb un únic 
punt en el programa: 
reformar el sistema 
electoral

Teresa Sert.

Veïns de Castellolí s’oposen al polígon 
dels Ninots previst en el nou POUM
CASTELLOLÍ / LA VEU

A punt de finalitzar la redacció del POUM 
de Castellolí, un grup de veïns i veïnes del 
municipi han creat la Plataforma NO al 
“Polígon dels Ninots” de Castellolí perquè 
consideren “del tot innecessari, en la situa-
ció de crisi actual, hipotecar i malmetre 30 
hectàrees de terreny rústic per a un polí-
gon terciari de dubtosa eficàcia a l’hora de 
crear riquesa pel municipi”, han explicat a 
La Veu.
Un dels arguments que donen per opo-
sar-se a aquesta superfície industrial és 
que “primer cal que entri en funciona-
ment el polígon industrial de Can Parera 

i que el ParcMotor estigui acabat i a ple 
rendiment”.  

En desacord amb la gestió municipal
Els membres de la Plataforma manifesten 
“el seu desacord amb una gestió munici-
pal que només afavoreix interessos parti-
culars i  estan cansats que Castellolí pagui, 
amb escreix, la seva quota de contribució 
al progrés tenint en el seu terme munici-
pal: l’únic abocador de residus tòxics de 
Catalunya, el “forçat” pas de la C-15 per la 
Vall de St. Feliu, l’autovia A-2  i el nou tra-
çat ferroviari que afecta nuclis de població 
i masies”. 

Els veïns consideren que “la requalificació 
dels terrenys del Polígon dels Ninots supo-
sa un altre greuge per al municipi el qual 
respon més a una maniobra d’interessos 
particulars que a una necessitat real de 
creació de riquesa per a Castellolí: Hem 
d’hipotecar-nos a crear un polígon terciari 
–buit-  només perquè els seus  promotors 
paguen la redacció del POUM?”.   
El grup contrari a aquest polígon ha creat 
fins i tot una pàgina web, http://noalpoli-
gondelsninots.wordpress.com, en la que 
exposen les seves raons amb més infor-
mació.  

La Pobla de Claramunt impulsa 
un Pla Director de Turisme
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
està impulsant, des del mes de maig, un 
Pla Director de Turisme, que té com a fina-
litat potenciar els atractius del municipi i 
establir les línies estratègiques del futur 
model turístic del poble. S’han portat a 
terme tres tallers de participació ciutada-
na i els poblatans i les poblatanes han fet 
diferents propostes, com la creació d’una 
associació de promoció turística o poten-
ciar el nucli antic i el barri de les Figueres.
Aquest projecte l’està realitzant l’Associ-
ació Vegga i després de les aportacions 
dels ciutadans, a través dels tallers i d’en-
trevistes personalitzades, es redactarà un 
document en què es recolliran totes les 
propostes. En la tercera sessió, al Teatre 
Jardí, hi van participar una quinzena de 
persones. El taller es va iniciar amb una 
presentació de l’alcalde, Santi Broch, que 
va fer un resum dels dos tallers anteriors, 
agraint la participació dels poblatans.
Tot seguit, va intervenir Ramon Orpinell, 
gerent de la Fundació Castells Culturals 
de Catalunya i expert en temes turístics. 
Orpinell va centrar la seva intervenció en 
destacar la importància que té per a un 

municipi, i sobretot per a un poble com la 
Pobla amb un castell, el desenvolupament 
del sector turístic. El gerent de la fundació 
va comentar que “s’ha de saber atreure el 
turista, retenir-lo i que deixi diners al lloc 
on va”. 
Ramon Orpinell va afegir que el turisme 
pot beneficiar a diferents sectors d’un 
municipi, com els bars, els hotels o els 
comerços. El conferenciant va afegir que 
l’Ajuntament és un element important per 
tirar endavant els potencials turístics del 
poble però que també cal la implicació de 
la gent del municipi.
Després es va dividir els assistents en dos 
grups, que van debatre sobre diversos 
models de turisme per al poble, com el 
turisme cultural, l’esportiu o el rural. Del 
debat sobre aquests tres blocs van sorgir 
diverses propostes, com potenciar el nucli 
antic i l’església de Santa Maria, el barri de 
les Figueres i el Celler d’Art; elaborar una 
guia de rutes de senderisme o recuperar el 
refugi antiaeri que es troba al pàrquing del 
peu del carrer de Sant Procopi. 
L’elaboració del document amb totes les 
propostes es preveu que estigui enllestit 
abans de final d’any.   
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L’Ajuntament d’Igualada va aprovar di-
marts en sessió plenària adjudicar de for-
ma provisional a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) la con-
tractació d’un soci privat que hagi de con-
córrer, conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Igualada, a la constitució d’una societat 
d’economia mixta per a la gestió del servei 
de recollida selectiva de residus domici-
liaris (rebuig, vidre, form, paper i cartró i 
envasos), neteja viària i reg. 
FCC ja era l’empresa que, fins ara, duia a 
terme la recollida de brossa a Igualada. 
Ara ho continuarà fent, però, almenys en 
els propers 12 anys, formant part d’una 
empresa en què hi participarà també 
l’Ajuntament. El valor d’aquesta operació 
s’acosta als 55 milions d’euros, esdevenint 
la despesa més alta que es fa des de l’Ajun-
tament de la capital de l’Anoia. El nou mo-
del mixt de recollida de brossa comporta-
rà, de forma immediata, una reducció dels 
costos del servei, i això també es notarà a 
les butxaques dels igualadins: el 2011, la 
taxa de recollida d’escombraries es redu-
irà en un 10%, quedant finalment en 95 
euros, amb un estalvi de 10,4 euros per 
família. Aquesta operació va rebre els vots 
a favor del govern de l’Entesa (PSC-IC), CiU 
i el PP, i l’abstenció d’ERC.
El portaveu del govern igualadí, Jordi 
Riba, ha explicat que “ha estat un procés 
molt llarg i complex, però crec que al final 
ha valgut la pena”. Efectivament, el mes de 

L’Ajuntament d’Igualada rebaixa 
un 10% la taxa d’escombraries pel 2011

El Consell Comarcal 
refà la seva pàgina web
IGUALADA / LA VEU 

La web del Consell Comarcal de l’Anoia 
enceta una nova etapa amb una nova 
maquetació, s’apliquen unes noves ei-
nes, s’incorporen unes noves aplicacions 
amb l’objectiu d’apartar-la als constants 
canvis del món d’Internet.
El portal anoia.cat ha estat renovat, dotat 
de nous continguts i actualitzat, per fer-
lo més atractiu, fàcil consultable, accessi-
ble i útil per a tots els ciutadans. 
Davant la implementació de la Llei d’ac-
cés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics i la Llei d’ús de mitjans electrò-
nics al sector públic de Catalunya, el 
Consell Comarcal de l’Anoia fa un primer 

pas per aplicar aquesta legislació que ha 
de permetre i contribuir a avançar en la 
transformació de les administracions per 
consolidar un model propi d’administra-
ció electrònica.
Així, la nova web ofereix als ciutadans 
realitzar tràmits electrònics a través de E-
TRAC, consultes, queixes, suggeriments, 
els quals faciliten la relació del ciutadà 
amb l’administració. 
D’aquesta manera el Consell Comarcal 
de l’Anoia inicia un procés, un web 2.0, 
que té l’objectiu principal d’apropar 
l’administració al ciutadà, facilitant que 
www.anoia.cat esdevingui un nou me-
canisme que afavoreixi la participació 
ciutadana  i sigui un nou canal per escol-
tar als ciutadans.

El ple d’Igualada va aprovar un nou model de gestió de la neteja viària i recollida de brossa.
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El PSC presenta els seus quatre candidats 
anoiencs a les eleccions al Parlament
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
ha presentat aquesta setmana els seus 
quatre candidats a les eleccions del Par-
lament de Catalunya. Els socialistes ano-
iencs han guanyat un lloc en la candida-
tura respecte la darrera cita electoral. Així, 
la regidora odenenca Anna Maria Garcia, 
ocupa el lloc 29 de la llista que encapça-
la José Montilla. Li segueixen l’exalcalde 
de Cabrera Salustià Monteagudo (39), 
la regidora igualadina Pilar Salat (60), i 
l’exalcaldessa de Piera Fina Altarriba, quart 
suplent. Tots ells van tenir paraules d’agra-
ïment per a la fins avui diputada socialista 
Teresa Estruch, que deixa la seva presència 
al Parlament.
El primer secretari dels socialistes ano-
iencs, Teo Romero, explicava en roda de 
premsa que “afrontem aquestes eleccions 
amb el convenciment que l’Anoia ha vist 
com s’han fet en els darrers set anys al-
gunes de les obres més importants de la 
seva història. Ha estat possible gràcies als 
governs progressistes de Montilla i Mara-
gall. Un hospital nou, més escoles i insti-

Salustiano Monteagudo, Anna Maria Garcia, Pilar Salat i Fina Altarriba, els candidats anoiencs.

tuts, més mossos que mai.... Ha estat un 
gran canvi que s’ha notat, i reivindiquem 
aquesta feina ben feta”.
La primera de les candidates anoienques, 
Anna Maria Garcia, afirmava que “estic 
convençuda que el 29 és un bon número,  
i a partir d’ara treballarè per a que les ne-
cessitats de l’Anoia es vegin reflectides en 
el programa electoral. Crec sincerament 
que a la nostra comarca s’han de potenciar 

les infraestructures que s’han aconseguit i 
les que vindran, i això només es pot fer des 
d’un govern progressista. Estic molt con-
tenta de poder continuar el camí que va 
obrir la nostra diputada Teresa Estruch.
El PSC treballa actualment en el disseny de 
la campanya electoral. Romero va explicar 
que l’intenció “és fer moltes activitats per 
tots els municipis de l’Anoia”.

La decisió respon a un 
nou contracte amb la 
concessionària FCC, 
que ara comparteix la 
gestió  del servei amb 
l’Ajuntament en una 
empresa mixta

gener aquest assumpte ja va quedar sobre 
la taula en un ple municipal per manca 
d’acord. L’abril es va acabar aprovant la 
memòria del projecte, i el juliol es va ini-
ciar el concurs. Ara s’ha dut a terme l’ad-
judicació provisional. “Que s’hagi aprovat 
amb 18 vots favorables de 21, i sense cap 
vot en contra, és quelcom molt positiu”, va 
dir Riba. “L’únic que es busca amb aquest 

acord és una millor eficàcia i eficiència en 
el servei”, va afegir, tot i que va lamentar-se 
de l’actitud d’ERC. “És una mica de trampa, 
el que han fet. El que no pot ser és deixar 
de volta i mitja tot el procés, però apuntar-
se a la rebaixa de la taxa per a tots els igua-
ladins. O s’està o no s’està. És una actitud 
poc coherent per part seva”, va dir.

Adéu a la mancomunació
El nou model de recollida d’escombraries 
-que comportarà nova maquinària i nous 
contenidors, molt més ràpids de buidar 
per guanyar temps i diners- farà molt di-
fícil el vell somni de mancomunar aquest 
servei entre tots els municipis de la Conca 
d’Òdena. Jordi Riba, en ser preguntat per 
La Veu sobre aquest tema, afirmava que 
“s’ha intentat, però ha estat impossible, 

tant per voluntat política com per necessi-
tats de cada municipi. Que nosaltres apos-
téssim per un model d’empresa mixta ha 
estat un dels elements de no coincidència 
amb altres poblacions de la Conca”, deia 
Riba, qui apuntava que “a l’àrea metro-
politana de Barcelona, on hi ha molts ser-
veis mancomunats, precisament el de les 
escombraries no ho és. De tota manera, 
nosaltres no renunciem a mancomunar 
el servei”.
El nou servei també comportarà que la 
brossa d’Igualada deixi de portar-se a 
l’abocador dels Hostalets, ja que FCC ha 
trobat un proveïdor que li oferia millor 

preu per l’abocament.

660.000 euros d’indemnització 
per l’afer de la Pineda
El ple municipal també va aprovar una mo-
dificació de crèdit que servirà per a avan-
çar una indemnització de 660.000 euros al 
propietari dels terrenys de “la Pineda” del 
carrer Capellades, posant així punt i final 
a un episodi urbanístic que fa més d’una 
dècada que dura, i que va acabar als tri-
bunals. Finalment, el jutge ha donat la raó 
al propietari dels terrenys, i l’Ajuntament 
abona ara la indemnització corresponent, 
a la qual en podria seguir aviat una altra.

Lluís Torrescasana i Aguilar
El Club Atlètic Igualada vol expressar el seu més profund 

sentiment, per la pèrdua d'una persona molt estimada
per  tots els membres de l'entitat, de la qual n’ha estat President, 

i membre de l'actual Junta Gestora del CAI.
Però per sobre de tot,  ha estat Jutge d'atletisme.

L'acte d'enterrament, tindrà lloc avui divendres,
a 2/4 d'onze, al Tanatori Municipal.  

                                     
                                    

Igualada, 29 d'octubre de 2010



Les dues empreses 
premiades tenen con-
tactes amb les uni-
versitats i escoles de 
negocis de Catalunya  

Jardineria Moix i Ubiquat Technologies 
guardonades amb els Premis IDEA 
Una depuradora ecològica i unifamiliar • Jardineria Moix ha desenvolupat una depuradora de jardí
Ubitask • Ubiquat Technologies és una nova empresa que ha creat la seva pròpia tecnologia per controlar processos

JAUME SINGLA / IGUALADA
Ahir dijous es va procedir al lliurament 
dels Premis Idea als quals en aquesta 
edició hi han concorregut 15 projectes 
i noves empreses, creades durant els 
exercicis 2008 i 2009.
Els guanyadors d’aquesta edició han 
estat, com a nova empresa Ubiquat 
Technologies i com a millor producte 
empresarial Plantdepur, presentat per 
Jardineria Moix d’Igualada.

UBIQUAT TECHNOLOGIES
Es tracta d’una empresa TIC que està 
especialitzada en dues àrees: Per una 
banda, ofereix serveis d’enginyeria de 
la informació en el sector bancari i d’hi-
drocarburs de primer nivell. L’altra àrea 
de treball es basa en la millora de la 
productivitat de les pimes. En aquesta 
àrea, l’empresa ha desenvolupat una 
tecnologia pròpia (BPM) i única en el 
mercat, anomenada Ubitask, que per-
met controlar de manera més eficaç els 
processos quotidians en una PIME. 
L’empresa col·labora a través del tre-
ball en xarxa amb empreses de l’entorn 
amb qui desenvolupa conjuntament 
projectes per altres empreses.
En menys de dos anys l’empresa ha 
creat 7 llocs de treball altament quali-
ficats.
L’empresa té prevista la incorporació de 
dues persones més abans de finalitzar 
l’any i té perspectives de creixement ja 
que l’any 2011 iniciarà  la prospecció 
del mercat internacional.
L’empresa aplica des de la seva funció 
fa menys de dos anys, els principis de la 
responsabilitat social empresarial que 

ment d’Igualada i la Unió Empresarial 
de l’Anoia i tenen el suport de diverses 
entitats -entre elles La Veu- per a fer-los 
possible.
Els Premis Idea tenen una dotació eco-
nòmica de 2.400 euros i la difusió del 
premi a la premsa comarcal.
Tenen caràcter biennal i tenen per ob-
jecte premiar les millors iniciatives em-
presarials expressades en nous produc-
tes o serveis i també premiar les millors 
noves empreses que en el cas de la pre-
sent convocatòria es referia a empreses 
fundades els anys 2008 i 2009.
Tot i el caràcter comarcal dels Premis 
IDEA per a les empreses és important 
guanyar perquè els ajuda a difondre els 
nous productes o per donar-se a conèi-
xer quan es tracta de noves empreses.
El jurat ha constat la gran dificultat que 
hi ha hagut per arribar a un veredicte, a 
causa del gran nivell dels projectes pre-

La petita estació depuradora Plantdepur, creada per Jardineria Moix que ha obtingut  un dels Premis Idea 2008-2009

es tradueix en un sistema de persona-
lització de la jornada laboral i la reduc-
ció d’aquesta a només 7 hores. Fet que 
representa una novetat en empreses 
de noves tecnologies.

Plantdepur de Jardineria Moix
Aquesta empresa anoienca de jardine-
ria va presentar als Premis el seu darrer 
projecte Plantdepur, un novedós sis-
tema de depuració d’aigües residuals 
especial per a habitatges aïllats ja que 
s’integra perfectament en els jardins i 
permet recuperar l’aigua depurada per 
regar la gespa, les plantes o per retor-
nar-la al circuit de les aigües per rentar, 

en les cases amb doble circuit.
Fruït d’un procés d’investigació, Jardi-
neria Moix ha desenvolupat una de-
puradora modular d’aigües residuals 
domèstiques mitjançant plantes espe-
cialment depuradores que a mes de ne-
tejar l’aigua, adornen el jardí on estan 
instal·lades, convertint una depuradora 
en un jardí sense olors. 
Es tracta d’un producte fins ara inexis-
tent en el mercat que permetrà satisfer 
les necessitats dels nuclis de població 
que no disposen de xarxa de clavegue-
ram. El producte, Plantdepur, actual-
ment ja ha estat patentat.
El desenvolupament i comercialització 
del nou producte permetrà la diversifi-
cació dels serveis oferts per l’empresa i 
alhora, li ofereix un plus de qualitat am-
biental ja que es tracta d’un producte 
encaminat a la protecció mediambien-
tal.
Per al  desenvolupament del nou pro-
ducte, l’empresa ha col·laborat amb la 
Fundació Bosch i Gimpera de la Univer-
sitat de Barcelona, establint un acord 

entre Universitat i empresa. 
Jardineria Moix ha realitzat una inversió 
de fort risc i ha fet front a importants 
despeses: de recerca, de personal, en 
la construcció de 3 prototips, fires i 
promocions. Es tracta d’una inversió 
d’elevat risc econòmic ja que l’empresa 
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Empreses
Biosca Riera SA presenta 
suspensió de pagaments

Comerç
El MercAnoia 
va passar per Castellolí

Cursos
Nous cursos gratuïts del 
Consell per a empresaris
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no preveu beneficis fins a mig o llarg 
termini, perque s’ha de fer un lloc al 
mercat en un moment de depressió 
economica. 

Premis biennals
Els Premis Idea estan convocats pel 
Consell Comarcal de l’Anoia, l’ajunta-

sentats en aquesta edició.
Els membres del jurat han visitat per-
sonalment cadascuna de les empreses 
finalistes dels premis, per tal de valorar 
tots els elements que conflueixen en el 
producte, servei o nova empresa con-
cursant als premis Idea.

Els Premis Idea tenen 
caràcter biennal i una 
dotació econòmica de 
2.400 euros 
cadascun  

Esquema de funcionament de Plantdepur

Jaume Catarineu, d’Ubiquat Technologies, signant un conveni
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L’empresa Biosca Riera SA d’Igualada, que 
comercialitza la coneguda marca Escorpi-
ón, va presentar dilluns  d’aquesta setma-
na concurs de creditors (antiga suspensió 
de pagaments), amb un passiu declarat 
de 17 milions d’euros. La crisi econòmica, 
molt profunda en l’àmbit del tèxtil, i l’enor-
me inversió que la direcció de l’empresa 
havia fet per intentar superar-la, sense 
prou èxit, han estat els detonants de la de-
cisió. Precisament l’any passat Biosca Riera 
va invertir una xifra molt similar a la del 
seu actual passiu per finançar la seva rees-
tructuració, que va incloure el tancament 
de la fàbrica d’Igualada, l’acomiadament 
de 92 treballadors. Anteriorment, part de 
la direcció de Biosca Riera ja s’havia tras-
lladat a Barcelona, en unes oficines al car-
rer València. Actualment compta amb un 
centenar de treballadors, la majoria perso-
nal de botigues i distribució.
Fonts de l’empresa han explicat que la pre-
sentació del concurs de creditors es fa per 
a mantenir la continuïtat de l’empresa que  
“ha fet els deures, s’ha reconvertit i podrà 
complir perfectament els seus compromi-
sos de pagament tant bon punt el mercat 
es recuperi “. Biosca Riera és la capçalera 
del grup i antiga propietària de la fàbrica i 
les societats Fabro, Betti i Ferrara, que con-
centren l’activitat comercial de l’empresa. 
El concurs està essent tramitat pel jutjat 
mercantil número 7 de Barcelona, que 

Un passiu de 17 milions d’euros porta Biosca Riera 
(Escorpión) a la suspensió de pagaments

dirigeix el jutge Raúl García. De moment, 
els serveis jurídics de Biosca Riera SA, a 
través del conegut bufet Cuatrecasas de 
la capital catalana, ha iniciat una ronda de 
converses amb les entitats financeres que 
figuren com a principals creditors. La cai-
guda d’un 17% de les vendes en els dar-
rers tres anys i la manca de liquidesa a la 
tresoreria de l’empresa haurien motivat un 
retard en el pagament de les lletres. L’in-
tenció és assolir un acord amb els bancs i 
caixes que permetin una moratòria sufici-
ent per poder tornar, lentament, els diners 
que es deuen.
 

Biosca, l’any 1929. L’empresa va començar 
fabricant mitges.

Xavier Ferràs, dóna arguments als 
empresaris en la setmana de la Innovació  

L’empresa Biosca Riera SA, al carrer Caritat d’Igualada.
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Quarta generació de la família Biosca
L’empresa és ara a la quarta generació de 
la família Biosca, que va iniciar el negoci 
l’any 1929 fabricant mitges. El 1954, amb 
l’accés a la gestió de la tercera generació 
familiar, va crear la marca Escorpión. El 
grup va ser pioner en dues característi-
ques del tèxtil modern: la importància de 
la marca (popularitzar l’eslògan “Un jersei 
Escorpión”) i de la comercialització direc-
ta, de manera que va començar a obrir 
botigues pròpies el 1973 i espais de venda 
propis en grans magatzems  També va ser 
pionera en iniciar l’expansió internacional, 
el 1983. L’any 2004 va assumir la direcció 

del grup la quarta generació de la família 
Biosca que ha apostat per renovar la firma, 
apostant per col·leccions més creatives i 
experimentals.  
Fa tres anys, just quan s’iniciava la crisi 
econòmica i el tèxtil ja patia de valent, la 
direcció de l’empresa va iniciar una arrica-
da estratègia. La liberalització del mercat 
asiàtic -que va iniciar la duríssima compe-
tència de països com la Xina o l’Índia- en 
va tenir la culpa. 
Com han fet tantes i tantes empreses tèx-
tils, Biosca Riera SA va decidir mantenir 
aquí el disseny i la comercialització de les 
peces, però externalitzar totalment la seva 
producció a fabricants de tercers països 
i tancar la fàbrica, que portava diversos 
anys de pèrdues. Alhora, l’estratègia es 
complementava amb una millor distribu-
ció de la seva xarxa de botigues a Espanya 
-actualment una trentena-  i en diversos 
països del món, amb una bona respos-
ta de mercats que comencen a ser bona 
font d’ingressos, com els països de l’est 
europeu. L’activitat comercial va salvar els 
números de l’empresa fins l’any passat, 
quan la despesa esmentada per a la rees-
tructuració va motivar números vermells. 
Segons els estudis públics, Biosca Riera va 
tenir el 2009 una facturació de 23 milions 
d’euros, un 6% menys que l’any anterior.
 

1967: Biosca Riera fa famós l’eslògan “un jersey Escorpión”.

IGUALADA / J.S.S.

Aquesta ha estat una setmana domina-
da per l’economia. No endebades, a més 
d’altres activitats econòmiques, ha tingut 
lloc la Setmana de la Innovació, que tenia 
dimarts una sessió molt lluïda amb la in-
tervenció del professor Xavier Ferràs.
Ajudat per un  interessant power point Far-
ràs va anar desgranant els punts forts per 
fer triomfar un projecte o una empressa. 
Un dels elements diferencials és preci-
sament diferenciar-se de la competèn-

cia, aprofitar tecnologia pròpia -i tenir-la 
protegida- per evitar que la competència 
pugui imitar els nostres productos i/o ser-
veis.
Un altre elements que sempre ens farà 
créixer és la competència. “Tenir una com-
petència forta ens farà espavilar a nosal-
tres i també a ells. Les economies sobre-
protegides acaben sempre per fracassar. 
Que no ens faci por la competència, estar-
ne pendents ens ajudarà a millorar”.
En aquest sentit va recordar que Catalunya 

és una regió europea amb molta empenta 
i prestigi internacional.
També va parlar de les oportunitats que 
es donen si sabem aprofitar els ajuts i els 
recursos que es disposen des de l’admi-
nistració, sempre però amb la vista posada 
en la millora constant de la productivitat i 
l’excel·lència empresarials.

Un moment de la conferfencia de Xavier Farràs a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia
El senyor

Lluís Torrescasana Aguilar
ens ha deixat el dimecres 27 d’octubre a l’edat de 59 anys.

Els seus estimats: esposa, Jose�na; mare, Miquela; cunyats, Josep Maria i Pepita i Santiago; tiets, nebots, cosins i 
resta de família, sempre el tindrem en el nostre record i estima.

L’o�ci funerari tindrà lloc avui divendres a 2/4 d’11 al tanatori d’Igualada.

 

Igualada, octubre de 2010
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El passat diumenge es va celebrar el Mer·
cAnoia i la fira del intercanvi a la plaça de 
les Escoles i l’avinguda Unió del municipi 
de Castellolí, l’activitat va reunir més de 
quaranta participants que mostraven i 
oferien els seus productes als nombrosos 
visitants assistents a la fira.
Com ja és tradicional en aquestes jorna·
des, l’alcalde del municipi Jesús Brugués i 
Brugués junt amb el president de la Fede·
ració Anoienca de Comerç i Serveis Emili 
Castells i el regidor de  Promoció Econòmi·
ca i Comerç Francesc Xavier Brugués van 
realitzat la presentació i la visita protocol·
lària a la fira, agraint a les associacions 
locals participants i tots els parades de la 
fira del intercanvi i del MercAnoia la seva 
presència al municipi, interessant·se per 
la situació dels productors, elaboradors i 
artesanats anoiencs.
Castellolí, tot i ser un municipi petit, amb 

El MercAnoia de Castellolí 
va reunir més de 40 comerciants

un cens de cinc·cents vint·i·set empa·
dronats, té una dinàmica activitat socioe·
conòmica que  s’evidencia amb les nom·
broses empreses de serveis instal·lades al 
terme. Els representants municipals tenen 
una clara voluntat aperturista,  recolzant  i 
generant  activitats  de promoció i difusió 

del municipi.

Demà, a Bellprat
El proper i últim MercAnoia d ‘enguany es 
celebrarà a Bellprat el dissabte 30 d’octu·
bre coincidint amb la primera jornada cas·
tellera femenina de l’Anoia.

El Consell Comarcal organitza tres 
cursos gratuïts per a empresaris

L’alcalde de Castellolí Jesus Brugués -a la dreta-, visitant el MercAnoia.
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A vegades amb els números es fan 
jocs de mans. A pesar que les mate·
màtiques són una ciència exacta, està 
vist que la fredor de les xifres poc té a 
veure amb la seva interpretació. Mol·
tes són les disciplines que les utilit·
zen, com la comptabilitat, que hauria 
de servir per determinar la situació 
patrimonial i saber si es guanya o es 
perd. Però molts són els casos que 
no clarifiquen res. Com a can Barça, 
on mentre uns diuen que en el darrer 
exercici es van guanyar diners, altres 
diuen que se’n van perdre. I el desa·
cord és de molts milions d’euros. En 
altres casos no són solament per la 
interpretació de les anotacions comp·
tables, sinó per la complexitat, volgu·
da o no, derivada dels entramats de 
diferents societats on es col·loquen 
les diferents partides i fan molt difícil 
obtenir·ne una visió de conjunt, com 
ha passat en el Palau de la Música on 
els experts han necessitat mesos per 
esbrinar què passava. Molt treball per 
acabar explicant el que els veïns de 
carrer ja sabien i havien denunciat. I 
és que els comptes es presenten de la 
millor manera per als interessos dels 
que en són responsables. I per acabar·
ho d’embolicar alguns hi afegeixen 
adjectius qualificatius. Així la directiva 
sortint del Barça justifica els resultats 
econòmics amb els esportius, cosa 
que ningú fa al Palau de la Música, on 
l’època més esplendorosa de l’entitat 
coincideix amb l’espoli més gran. 
Tampoc les administracions públiques 
semblen les més interessades en clari·
ficar els seus comptes. Ja no diguem 
quan tenen empreses vinculades que 
s’escapen dels controls que fixa la llei, 
sinó per la mateixa interpretació de la 
legalitat. La comptabilitat oficial de 
Grècia amagava la veritat i no passa 
res. Ningú entén com l’Ajuntament de 
Madrid pot arribar a tenir un endeuta·
ment que és la meitat del que tenen 
tots els ajuntaments de l’estat plegats. 
O el cas Pretòria on no té gaire sentit 
que el nou jutge no trobi ara motius 
per seguir, quan el mediàtic Garzón 
havia fet tant enrenou i desacreditat 
de mala manera a tots els que va im·
putar.
I no s’acaben les sorpreses. Jaume 
García Villar ·responsable del Institut 

PERE PRAT

Nacional d’Estadística (INE) que con·
trola al voltant de 5.000 milions de 
dades a l’any i realitza 3 milions de 
qüestionaris· digui que hi ha discre·
pància entre les dades d’afiliació i les 
de l’enquesta de població activa l’EPA 
i així no s’aclareixi el nombre d’aturats 
de l’estat, malgrat es faci una mostra 
de 60.000 llars que es repeteix durant 
sis trimestres. I ho justifica dient que 
l’estadística té un element d’error o in·
certesa i que són els polítics qui fixen 
els límits, els paràmetres i qui definei·
xen què és un aturat. També és inver·
semblant que no es pugui determinar 
el volum de l’economia submergida, 
quan es mesura el PIB, on alguna inci·
dència hi hauria de tenir.
El més inconcebible és que no se sà·
piga el forat en el món financer, quan 
les entitats han d’anotar·ho tot, i on 
en teoria es té una cura molt especial 
pels diners. I és que els actius no di·
neraris, tangibles o financers, tenen 
un valor arbitrari segons el moment. 
I ningú vol explicar·ne massa els de·
talls, diuen, per no perdre credibilitat. 
I això no deixa de provocar somriures, 
per no dir pànic quan, per exemple, en 
la crisi de Banca Catalana, es va resol·
dre el problema de solvència quan el 
banc de Biscaia, que havia de remun·
tar la fallida, va obtenir el permís per 
canviar la valoració de la seu de la Di·
agonal.
Però les dades més insondables són 
les balances fiscals. Ningú sembla sa·
ber·ne res i les aproximacions que es 
fan, segons l’entitat que les comen·
ta, són ben dispars. En la conferència 
del CCN d’aquesta setmana al Museu 
d’Igualada molts van ser els números 
que es van presentar. Tothom va sentir 
el calfred a l’esquena per l’aixecament 
de camisa que van detallar, i les possi·
bilitats que hi hauria d’utilitzar els im·
postos dels catalans de manera més 
intel·ligent per remuntar la crisi a Ca·
talunya. Però sembla que a Madrid no 
ho veuen de la mateixa manera. Segur 
que tot és pels interessos. Però des·
graciadament, malgrat el que diguin 
uns i altres, al final a la caixa hi ha el 
que hi ha. I quan falten els diners, per 
molts números que es facin per expli·
car la situació, algú acaba rebent. 

La màgia dels números

IGUALADA / LA VEU

El Servei de creació i consolidació d’em·
preses del Consell Comarcal de l’Anoia 
organitza la segona edició del cicle “For·
mació d’emprenedoria i empresa”. 
Aquesta activitat engloba l’organització 
de tres cursos totalment gratuïts que  pre·
tenen formar, posar al dia i donar resposta 
a alguns dels interrogants que es planteja 
un emprenedor i/o empresari i propor·
cionar·los coneixements i eines que els 
ajudin a crear i consolidar la seva activitat 
empresarial. 
“Formació d’emprenedoria i empresa” 
enguany inclou un curs de creativitat, un 
altre  com potenciar la nostra actitud em·
prenedora i un tercer de finances. 
L’activitat compta amb el suport del Fons 
Social Europeu, el departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, Inicia: per 
la creació d’empreses, i la Diputació de 

IGUALADA / LA VEU

L’Escola d’Enginyeria d’Igualada ha rebut 
cinc alumnes de la Universitat turca d’Ege, 
per cursar assignatures d’enginyeria. Un 
estudiant de tercer de la nostra Escola 
està realitzant una estada de 6 mesos en 
aquesta Universitat. Al Màster en Enginye·

Intercanvi d’Erasmus a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria d’Igualada

ria del Cuir s’ha incorporat una estudianta 
de la Universitat de Lió juntament amb 
set estudiants mexicans.  Amb aquests 
programes de mobilitat internacional els 
alumnes es beneficien en  educació, lin·
güística i culturalment de les experiències 
que ofereixen els altres països.  

Barcelona.
Les persones interessades han de fer la 
inscripció al correu electrònic treball@
anoia.cat o bé al telèfon 93 805 15 85. 

De la idea al resultat: 
eines per a la creativitat
El taller “De la idea al resultat: eines per a la 
creativitat” constarà de tres sessions, que 
es faran els dies 9, 11 i 16 de novembre, de 
4 a 7 de la tarda. L’impartirà el docent Jo·
sep Pey.  El participant aprendrà a conèixer 
el perfil de competències de les persones 
creatives, a desenvolupar estratègies de 
creativitat, a treballar de manera creativa 
en equip i a analitzar com funcionen les 
empreses innovadores.

Com potenciar la nostra 
actitud emprenedora
El curs “Com potenciar la nostra actitud 

emprenedora” es farà els dimarts 16 i 23 
de novembre, de 4 a 7 de la tarda. Les ses·
sions aniran a càrrec de Carme Gil. Aques·
ta formació està pensada perquè els par·
ticipants tinguin l’autoconeixement de les 
seves emocions i sàpiguen com les poden 
gestionar en benefici de la seva pròpia 
empresa.

Bàsic d’empresa i finances
Finalment, el curs “Bàsic d’empresa i fi·
nances” tindrà lloc el dijous 18 i el dilluns 
22 de novembre, de 9.30 a 1.30 del matí. 
Les sessions les impartirà Xussi Muñoz. 
Aquest curs permetrà assimilar l’estructu·
ra financera bàsica de l’empresa, traducció 
d’un balanç, vocabulari i contrast d’opinió. 
Transmetre la situació actual del mercat 
financer, com afecta a demanar un finan·
çament, vocabulari. Aportar als assistents 
experiències i alternatives. 

La Generalitat adjudica a FCC la gestió 
del nou parc eòlic de l’Alta Anoia
IGUALADA / LA VEU

La Generalitat va adjudicar divendres pro·
visionalment les set zones de desenvolu·
pament prioritari (ZDP) per a la ubicació 
d’infraestructures d’energia eòlica en els 
propers anys a Catalunya. Una d’elles, en·
tre l’Anoia i la Segarra, ha estat concedida 
a FCC Energia Catalunya SL, una filial de 
Fomento de Construcciones y Contratas. 
La decisió ha rebut una bona reacció des 
del Consell Comarcal de l’Anoia.
En el moment final del concurs, quatre 
empreses es van interessar per la ZDP que 

afecta l’Anoia i la Segarra, amb una potèn·
cia total prevista de 99 MW. En el cas de 
la nostra comarca, el parc eòlic afectarà les 
poblacions de Pujalt, Calonge de Segarra i 
Castellfollit de Riubregós. 

Treballadors d’aquí
En tot moment, els ajuntaments i el Con·
sell van demanar a les empreses que valo·
ressin al màxim la contractació de treballa·
dors de la zona, la instal.lació a l’Anoia de 
les infraestructures de caràcter industrial 
necessàries, i inversions en formació. En 

principi, sembla que FCC té la intenció 
de construir a l’Anoia la nau industrial de 
manteniment dels parcs eòlics.
L’empresa adjudicatària, que ara haurà 
d’esperar l’aprovació definitiva del projec·
te, té previst d’invertir 130 milions d’euros 
en aquest parc eòlic, la qual cosa suposarà 
una trenta de molins de vent. Si es com·
pleixin els terminis administratius previs·
tos, el parc podria començar a funcionar 
entre l’hivern del 2014 i la primavera del 
2015. 



IGUALADA / JAUME SINGLA

No és que el Cercle Català de Negocis, un 
grup que s’ha convertit en un lobby de 
pressió per impulsar la independència de 
Catalunya, demostrés la viabilitat econò-
mica d’una Catalunya independent, sinó 
que va posar de manifest que en la situa-
ció actual d’espoli fiscal a què ens sotmet 
Espanya, Catalunya no té altra sortida que 
la independència o la desaparició com a 
poble.
Segons les dades econòmiques, en aquest 
moment el deu per cent del producte 
interior brut de Catalunya marxa en for-
ma d’impostos a Madrid i ja no retorna. 
Aquesta situació inèdita a tot Europa va 
molt mes enllà del que seria la solidaritat 
interterritorial de les diferents comunitats 
autònomes espanyoles “perquè els nostres 
impostos van a parar a regions que tenen 
un nivell de vida més alt que el nostre”, en 
paraules de Jaume Gómez Bonamusa, un 
dels tres ponents que va intervenir en la 
presentació pública que va fer el Cercle 
Català de Negocis a Igualada, dimarts pas-
sat en un auditori ple a vessar.

Espoli i menyspreu
Josep Maria Vergés, membre del CCN, 
va fer la presentació -i el tancament- de 
l’acte tot posant de manifest que “aquest 
que estem fent avui a Igualada es l’acte 
dos-cents que fem des de la constitució 
del Cercle Català de Negocis. Som -afegia 
Vergés- un grup de pressió per la indepen-
dència de Catalunya. No som una entitat 
sense ànim de lucre, el nostre lucre és la 
independència”.
Segons el CCN “ja n’hi ha prou de l’espoli 
i el menyspreu que pateix Catalunya per 
part d’Espanya. El que hem proposat als 
partits és una Declaració Unilateral d’In-
dependència que posi fi a aquest estat de 
coses”.
L’aparellador Jaume Bertran i Fabra va ser 
l’encarregat de presentar als dos oradors 
principals. No va deixar passar l’oportu-
nitat per explicar les activitats que està 
duent a terme el CCN “per tot el territori 
català explicant què representa per a l’eco-

El Centre Català de Negocis demostra la viabilitat 
econòmica d’una Catalunya independent

nomia catalana l’espoli fiscal a què ens sot-
met l’Estat Espanyol”. 

Espoli fiscal de 22.000 milions d’euros... 
cada any
En Jaume Gómez Bonamusa, en un estil, 
molt directe i planer, va anar repassant el 
que representa per a l’economia catalana 
un espoli constant que es pot xifrar, sense 
perill d’equivocar-se, en uns 22.000 mili-
ons d’euros que seria la diferència entre 
els impostos que paguem els catalans i el 
que l’Estat ens retorna en forma d’inversi-
ons i serveis.
Jaume Gómez va mostrar una proposta 
teòrica de tot el que es podria fer en un 
any sense espoli fiscal i sortien xifres real-
ment xocants: 3 sincrotrons com el de Cer-
danyola, “podríem pagar la T1 de Barcelo-
na en només 21 dies, podríem construir 
un hospital cada dia o construir 15 escoles 
diàries. Podríem pujar la paga de tots els 
jubilats en cent euros cada mes...i això en 
un sol any”.
“No la càrrega fiscal, sinó l’espoli, la part 
dels impostos que ja no retornen a Catalu-
nya representa 60 milions d’euros diaris o 
el que seria el mateix, ens costa a cada ha-
bitant de Catalunya 3.000 euros l’any” ex-

plicava molt gràficament Jaume Gómez.

Madrid prefereix Rotterdam
En aquest moment el mar més transitat 
amb mercaderies és el Mediterrani i l’on-
zena àrea geogràfica amb més activitat 
industrial i comercial és la coneguda com 
a arc mediterrani, que inclou València, Ca-
talunya, Marsella i Lió, que està situada en 
onzena posició al món en moviment de 
mercaderies.
Per tant, el més lògic -i el més necessari- és 
fer la línia de tren de mercaderies pel cor-
redor mediterrani. “En canvi, Madrid està 
construint un tren cap a França a través 
d’Osca que requereix perforar un túnel de 
seixanta quilòmetres que aniria a sortir a 
les Landes, la regió natural més protegida 
de França. La Unió Europea no vol ni sen-
tir a parlar d’aquest projecte, però l’Estat 
Espanyola està avançant el seu tren cap a 
Osca obligant a les mercaderies amb destí 
a Catalunya o amb origen en l’arc mediter-
rani a embarcar o desembarcar en el port 
holandès de Rotterdam que encareix en 
preu i en tres dies més de temps, el movi-
ment de les mercaderies. Madrid prefereix 
donar vida al port de Rotterdam que a Bar-
celona, Tarragona o València”.
Si parlem d’inversió en carreteres i compa-
rem l’evolució de les autovies que rodegen 
Madrid podrem veure que, en el mateix 
temps que l’Estat ha fet vint quilòmetres 
d’autovia a l’entorn de Barcelona, “ha fet 
sis-cents quilòmetres a l’entorn de Madrid. 
I això ho podeu comprovar comparant 
els mapes de carreteres dels darrers anys 
i veureu clarament aquesta evolució” sen-

L’auditori del Museu Comarcal es va omplir per a escoltar el Centre Català de Negocis
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tenciava Jaume Gómez Bonamusa.

Catalunya té un 9% de funcionaris. Ex-
tremadura un 25%
Si la comparativa entre “regions” espanyo-
les es fa pel nombre de treballadors que 
són funcionaris públics veurem que men-
tre a Catalunya s’acosta al 9% el percen-
tatge de treballadors que són funcionaris 
“a Extremadura el percentatge és del vint-
i-cinc per cent. Si parlem d’ajuts a l’agri-
cultura veurem com mentre a Andalusia 
existeixi el PER, a Catalunya ens apliquen 
impostos”.
El resum final de Jaume Gómez Bonamusa 
no pot ser més fosc: Catalunya està caient 
en tots els índex de riquesa, productivitat 
i benestar. Si seguim vinculats a Espanya 
ens arruïnarem”.

Només si som Estat podrem decidir
L’empresari de noves tecnologies, Àlex 
Sánchez va fer una exposició explicant la 
capacitat de econòmica de Catalunya per 
esdevenir un país independent. Comen-
çant per trencar el tòpic que Catalunya 
necessita a Espanya per tenir mercat, ja 
que la majoria d’empreses catalanes estan 
exportant i a un ritme creixent.
La Unió Europea està formada exclusiva-
ment per estats i Catalunya, que per si sola 
té més potència que moltes de les nacions 
que formen part d’Europa, no pot influir 
en la política comú europea com ho fa 
Polònia o poden fer-ho països encara més 
petits.
Així es dóna la paradoxa que una boti-
guera ha pogut canviar, per sentència del 
Tribunal Europeu, una cosa com el cànon 
digital “mentre que Catalunya no pot fer 
cap aportació perquè li correspon a l’Estat 
Espanyol de fer les reivindicacions davant 
la Unió Europea. El president de Polònia 
pot influir a Europa. El de la Generalitat, 
no”.
Catalunya és líder europeu en turisme, és 
un pol de desenvolupament tecnològic i 
és un pol d’atracció per empreses punte-

res per la seva qualitat de vida.
“L’enfoc econòmic d’Espanya és molt di-
ferent a l’enfoc econòmic de Catalunya. 
Mentre que Espanya vol ser un país de 
geriàtrics per als europeus perquè vinguin 
aquí a passar els seus darrers anys i es gas-
tin els diners de les seves pensions, Cata-
lunya aspira a vendre tecnologia, crear 
indústries i exportar a tots els mercats”.

En un país independent pujarien els be-
neficis empresarials i el benestar
Àlex Sánchez afirma que “Catalunya inde-
pendent és econòmicament viable. I no 
solsamentes viable, sinó que podria baixar 
els impostos un deu per cent i pujarien els 
beneficis de les empreses un cinquanta-
sis per cent. Hem fet els números de totes 
les formes possibles i el resultat és sempre 
el mateix: una Catalunya independent do-
naria més benestar als seus ciutadans”.
La conclusió del Centre Català de Negocis 
és molt gràfica: “Catalunya independent 
seria un estat nòrdic, situat al sud d’Europa 
i això interessa a la Unió Europea que està 
farta que el nord sempre hagi d’ajudar al 
sud”.

Com arribaríem a la independència?
Si les dades econòmiques per si soles ja 
són espectaculars, la forma d’arribar a la 
independència de Catalunya encara ho 
és més.
Amb un milió i mig de vots a les eleccions 
al Parlament de Catalunya es poden obte-
nir els 68 escons que fan la majoria absolu-
ta i proclamar unilateralment la indepen-
dència, “però si arribéssim als setanta-cinc 
diputats no caldria ni fer un referèndum”.
Un milió i mig de vots semblaria d’entrada 
una xifra molt alta però, si tenim en comp-
te que en les diferents consultes populars 
d’aquest estiu hi han votat més de mig 
milió de persones i no s’han fet consultes 
a tots els pobles, queda clar que el Cercle 
Català de Negocis no està fent volar co-
loms. I menys si tenim en compte el milió i 
escaig de persones que es varen manifes-
tar a Barcelona el passat deu de juliol. La 
condició que fa falta per poder fer la decla-
ració unilateral d’independència és anun-
ciar-ho durant la campanya electoral.
“Hem parlat amb els diferents partits po-
lítics. Només CiU i ERC ens han rebut però 
no han acceptat la nostra proposta de De-
claració per Catalunya. Qui hi ha acceptat 
és Solidaritat Catalana -la que encapçalen 
Joan Laporta, Alfons López Tena i Uriel 
Bertran- i Reagrupament que encapçala 
Joan Carretero. L’important és que les llis-
tes independentistes entrin amb molta 
força al Parlament de Catalunya”.
El tancament de l’acte el va posar d’una 
manera molt vibrant en Josep Maria Ver-
gés “nosaltres tenim la força i tenim la raó. 
Ells tenen unes lleis fetes a mida, però s’ha 
passat molt de rosca i hem de reaccionar”. 
El CCN va recordar que “tenim una cita a 
les urnes el 28 de novembre”.

Josep Maria Vergés -d’esquena- va obrir i tancar l’acte 

Avui, i gràcies a la 
legislació europea, és 
més fàcil obtenir la 
independència que in-
crementar l’autonomia 
de Catalunya



IGUALADA / LA VEU / IHC BLOCAT

Continua molt fort l’Igualada Hoquei 
Club, i aquest cap de setmana ho va 
demostrar davant el Sather Blanes, 
imposant-se a casa per 5 gols a 1. Els 
d’Ivan Sanz van ser molt superiors als de 
la Selva, i se situen quarts a la classifica-
ció de l’OK Lliga.
 El partit va començar amb molta inten-
sitat, tot i que Ivan Sanz tan sols utilitzà 
cinc homes. Al minut 5, Baliu avançava 
els igualadins al marcador i ràpidament 
des del punt de penal, Pelicano feia el 2 
a 0. Abans del descans Fernández, amb 
una bola morta a l’interior de l’àrea, 
aprofitava per fer pujar el tercer gol a 
l’electrònic. A la represa, Armengol va 
retallar distàncies des del punt de penal, 
i va intentar donar esperances al con-
junt de Ramon Benito. Tan sols un minut 

L’Igualada HC segueix sorprenent 
i ja és el quart classificat

després, Pelicano marcava des del punt 
de falta directa i quatre minuts després 
ho repetia.

Llaverola, destacat
Com cada partit, cal destacar l’actuació 
del porter igualadí Jaume Llaverola, 
que continua donant consistència al 
sistema defensiu arlequinat. A més, 
Raül Pelicano, va sumar un hat-trick, i 
va demostrar un gran nivell de forma. 
El de Lloret, va acabar el partit amb un 
cop a l’espatlla esquerra, que a priori, no 
dificultava la seva presència la propera 
setmana. Precisament, a la pista del 
seu Lloret natal, on l’Igualada intentarà 
guanyar a la cinquena jornada de lliga.

IGUALADA 5: Llaverola, Baliu, Pelicano, 
Edu Fernández i Navarro –equip inicial–; 
Formatjé.
SATHER BLANES 1: Roger Fernández, 
Lluís Teixidó, Kimi Ridaura, Armengol 
i Dani Rodríguez –equip inicial–; Àlex 
Ridaura i Selva.
GOLS: 1-0 (5’) Baliu. 2-0 (9’) Pelicano, de 
penal. 3-0 (17’) Edu Fernández. 3-1 (35’) 
Armengol, de penal. 4-1 (39’) Pelicano, 
de penal. 5-1 Navarro (50’), de falta 
directa.
ÀRBITRES: Gómez i Melero. Blaves als 
visitants Armengol i Kimi Ridaura, i al 
segon porter de l’Igualada Chus Fernán-
dez.
Més info a http://www.blocat.com/575

Una jugada de gol del partit a les Comes davant el Blanes. Foto: Joan Guasch.

Important victòria del sènior femení! 
Quin millor regal de noces per 
l’entrenador Xavier Borràs que la vic-
tòria al camp del Cerdanyola, líder fins 
el dissabte del Grup I de la Copa Cata-
lunya Femenina. El partit va començar 
tal com va acabar, amb un Igualada 
molt concentrat en defensa. Aquesta 
tasca defensiva ve permetre a l’equip de 
les Comes  marxar, a l’acabar el primer 
període, amb un avantatge de 6 punts.
El segon quart va ser el més desencer-
tat per les igualadines, una manca ano-
tadora sumada a els millors minuts del 
Cerdanyola, que llavors van dominar el 
joc interior, van propiciar un parcial de 
12-0. Aquest parcial, va coincidir amb 
les rotacions del joc interior del Igua-
lada.  A partir del minut demanat per 
l’entrenador visitant el guió va a tornar 
ser el mateix del principi. Així s’arriba al 
descans amb un avantatge pel CBI de 4 
punts.
El tercer quart va a tornar aparèixer 
un Igualada que amb la seva defensa 
va deixar al Cerdanyola amb 7 punts. 
Aquest fet va permetre començar el 
darrer període situats amb 10 punts de 
diferència a l’electrònic.
El darrer i últim quart va ser d’un ritme 
frenètic que va portar a l’equip de 
l’Anoia a col·locarse al capdavant amb 
16 punts al minut 8. L’esforç defensiu del 
Cerdanyola en els últims dos minuts van 
permetre a les locals retallar distàncies 
fins el definitiu 54-66.
CBI Igualada:  V. Julvez (2), N. Minguet 
(22), E.Vives (10), M. Pujol (6), i L. Icart (8) 
(cinc inicial) C. Bargalló, Marta Amatller, 
S. Pujol, L. Martin ,X. Freixas (10) i A.C. 
Martinez (8).
Parcials: (11-17)- (29-33)   (36-46) (54-66)

L’equip masculí es retroba 
amb la victòria
Partit davant el Roser (90-80) on la vic-
tòria era necessària per l’Igualada i els 
jugadors conscients d’això, van sortir 
molt fort en el primer quart anotant 32 
punts i deixant al rival amb només 11.
Al segon quart però fou a la inversa, la 
confiança de l’inici va fer que els juga-
dors es relaxessin baixant el ritme del 
joc, i el Roser va estar encertat de cara 
a cistella.  A la represa tornà el bon joc 
dels locals destacant l’encert anotador 
de Valentí Holgado . 
Últim quart caracteritzat per un inter-
canvi de cistelles dels dos equips. Grà-
cies als tirs lliures els igualadins van 
mantenir una diferència de 10 punts.
Ara desplaçament a la pista del Coll-
blanc que segueix invicte.
CB Igualada: Richi 13, Jordi 11, Valentí 30, 
Marc 12, Manel 10 - cinc inicial - Custo 2, 
Pepo 2, David, Albert 1, Carles 2, Edu 4, 
Quim 3.
Parcials: 32-11 / 11-27 / 22-15 /25-27

El CBI femení guanya al camp del 
líder Cerdanyola

CBI sènior femení 2010-11.

Jornada 6
SITGES    VILADECANS    90   80  
L’HOSPITALET  A.E.S.E. A 66  73
PRAT   REUS DEPORTIU  86  81  
EL VENDRELL  C.N. TERRASSA   75  67  
TARREGA   LLUISOS DE GRACIA  52  65  
MARTORELL  AESC-R LLULL  61  57  
GRUP BARNA  COLLBLANC  83  92  
IGUALADA  ROSER  90  80 

Jornada  7
EL VENDRELL   BASQUET SITGES    
AESC-R LLULL   GRUP BARNA 
REUS DEPORTIU  TARREGA 
VILADECANS  PRAT 
COLLBLANC  IGUALADA (dia 30, 18 h.)
LLUISOS GRACIA   MARTORELL
ROSER  L’HOSPITALET 
TERRASSA  A.E.S.E. 

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1 SITGES    6   5   1   0   497   387   11
2  L’HOSPITALET  6  5  1  0  456  404  11
3  A.E.S.E.  6  5  1  0  434  382  11
4  AEC COLLBLANC  5  5  0  0  370  323  10
5  LLUISOS GRACIA   6  4  2  0  395  365  10
6  VILADECANS  6  4  2  0  476  462  10
7  IGUALADA   6  4  2  0  422  416  10
8  PRAT   6  3  3  0  407  409  9
9  GRUP BARNA  6  3  3  0  456  458  9
10  AESC-R LLULL   6  2  4  0  439  421  8
11  MARTORELL  6  2  4  0  368  412  8
12  EL VENDRELL  6  2  4  0  431  475  8
13  REUS DEPORTIU  6  2  4  0  436  503  8
14  ROSER  6  1  5  0  419  481  7
15  TERRASSA   6  0  6  0  394  448  6
16  TARREGA  5  0  5  0  323  377  5

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
El CFI treu un empat del 
camp del líder Vic (0-0)

Motor
Viladoms fa un gran 
paper al ral·li del Marroc

Atletisme
Participació rècord a la 
Cursa Popular

hoquei OK LLIGA
Jornada 4
  Noia Freixenet   -   Lloret    3   :   1
  GEiEG Girona  -  FC Barcelona   3  :  3
  Alcoi  -  Vic   1  :  2
  IGUALADA  -  Blanes   5  :  1
  Voltregà  -  Tenerife   3  :  2
  Vendrell  -  Liceo   3  :  6
  Vilanova  -  Reus Dep.   1  :  2

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
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  Jornada 5
   FC Barcelona   -   Blanes    _   :   _
   Lloret  -  IGUALADA   _  :  _
   Vic  -  Noia Freixenet   _  :  _
   Tenerife  -  Vendrell   _  :  _
   Liceo  -  Vilanova   _  :  _
   Reus Dep.  -  Alcoi   _  :  _
   GEiEG Girona  -  Voltregà   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Reus Dep.    4    12      21:6      15
2   Liceo   4   12     22:10     12
3   Vic   4   10     12:7     5
4   IGUALADA   4   9     16:9     7
5   FC Barcelona   4   7     15:10     5
6   Noia Freixenet   4   7     7:7     0
7   Blanes   4   4     11:12     -1
8   Vilanova   4   4     11:15     -4
9   Lloret   4   3     10:14     -4
10   Alcoi   4   3     9:14     -5
11   Voltregà   4   3     9:14     -5
12   Vendrell   4   3     10:18     -8
13   GEiEG Girona   4   2     7:18     -11
14   Tenerife   4   1     9:15     -6

Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

ESMORZARS I BERENARS DE 
FORQUILLA I GAVINET
• Lloguer d’espais.

(capacitat 50 persones)

C. Thomas Alva Edison, parcel·la 75, nau 2
Polígon Industrial Plans d’Arau
08787 La Pobla de Claramunt

tel. 93 808 84 54
Fax 93 808 84 57

vendes@ferro7.cat@

acupuntura
fisioteàpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, ansietat,
al·lèrgies, infertilitat, obesitat, etc...

Av. Barcelona, 178 - Igualada • 08700
info@gessami.net • tel. 938 03 58 26

teràpies naturals

SI TENS FERRALLA,
MATERIAS DE TOTA MENA,

METALLS,
COTXES VELLS PER DONAR

DE BAIXA 
I TOT EL QUE ET FACI NOSA...

DESMUNTEM FÀBRIQUES,
MAGATZEMS, BOTIGUES...

TRUCA’NS, ENS ENTENDREM!
PAGUEM

AL COMPTAT I MILLOR QUE NINGÚ!

638 016 053  /  660 300 705



Jornada 9 
  Gramanet   -   Iberiana    1   :   0
  Rubí  -  Vilassar M.   2  :  2
  Tàrrega  -  Montcada   4  :  0
  S. Cristóbal  -  Olímpic Fatjó   0  :  1
  Olot  -  Tortosa   2  :  0
  Santfeliuenc  -  Perelada   3  :  1
  Rapitenca  -  Sants   3  :  0
  Guíxols  -  Olesa   2  :  2
  Vic  -  IGUALADA   0  :  0
  Poble Sec  -  Blanes   1  :  1
Jornada 10
  Iberiana   -   Olot    _   :   _
   Vilassar M.  -  Gramanet   _  :  _
   Perelada  -  Rubí   _  :  _
   Tortosa  -  Rapitenca   _  :  _
   Sants  -  Poble Sec   _  :  _
   Olesa  -  S. Cristóbal   _  :  _
   IGUALADA  -  Guíxols   _  :  _
   Blanes  -  Vic   _  :  _
   Montcada  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Olímpic Fatjó  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vic    9    23      16:6      10
2   Tàrrega   9   19     24:10     14
3   Olesa   9   18     15:7     8
4   Olímpic Fatjó   9   16     12:10     2
5   Gramanet   9   15     15:10     5
6   Guíxols   9   15     13:12     1
7   Perelada   9   14     14:11     3
8   Rubí   9   14     11:8     3
9   Rapitenca   8   13     17:9     8
10   Vilassar M.   9   13     10:9     1
11   Iberiana   9   13     11:18     -7
12   Olot   8   12     9:6     3
13   IGUALADA   8   12     9:7     2
14   Santfeliuenc   9   12     15:16     -1
15   Tortosa   9   10     13:13     0
16   Montcada   9   9     8:14     -6
17   Sants   9   5     5:14     -9
18   Poble Sec   9   3     7:16     -9
19   S. Cristóbal   9   2     6:19     -13
20   Blanes   8   1     5:20     -15

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 7
  Andalucia   -   Moja    4   :   2
  Vallirana  -  Bellvitge   0  :  1
  La Múnia  -  St. Maure   2  :  1
  St. Cugat  -  Cubelles   3  :  1
  St. Joan D.  -  Prat   1  :  3
  Martorell  -  Cervelló   1  :  2
  Espluguenc  -  Júnior   0  :  2
  Vilanova G.  -  Sitges   2  :  2

Jornada 8
   Moja   -   La Múnia    _   :   _
   Cubelles  -  Andalucia   _  :  _
   Bellvitge  -  St. Cugat   _  :  _
   St. Maure  -  Martorell   _  :  _
   Cervelló  -  Vilanova G.   _  :  _
   Prat  -  Juv. 25 S.   _  :  _
   Júnior  -  St. Joan D.   _  :  _
   Sitges  -  Espluguenc   _  :  _

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

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 7
  Corbera   -   Esparreguera    2   :   4
  Vallirana  -  St. Esteve Ses.   0  :  0
  Vinyets  -  Molins R.   4  :  2
  U. Malaga  -  Masquefa   6  :  1
  La Guardia  -  U. Prat   1  :  4
  Begues  -  St. Feliu Ll.   2  :  0
  St. Andreu B.  -  Torrelles   4  :  2
  Bolivia  -  Cooperativa   3  :  3
  Vista Alegre  -  Cinco Rosas   2  :  2
Jornada 8
   Esparreguera   -   U. Malaga    _   :   _
   U. Prat  -  Corbera   _  :  _
   St. Esteve Ses.  -  La Guardia   _  :  _
   Masquefa  -  St. Andreu B.   _  :  _
   Torrelles  -  Vista Alegre   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Vinyets   _  :  _
   Cooperativa  -  Begues   _  :  _
   Cinco Rosas  -  Bolivia   _  :  _
   Molins R.  -  Vallirana   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Cinco Rosas    7    19      21:8      13
2   Vallirana   7   16     10:6     4
3   St. Feliu Ll.   7   15     18:9     9
4   Begues   6   13     11:4     7
5   Cooperativa   7   13     16:11     5
6   U. Malaga   7   12     17:12     5
7   U. Prat   7   12     12:10     2
8   Vista Alegre   7   11     11:9     2
9   Bolivia   7   10     20:19     1
10   St. Andreu B.   7   9     15:12     3
11   St. Esteve Ses.   6   7     9:13     -4
12   Esparreguera   6   7     8:12     -4
13   La Guardia   7   7     18:26     -8
14   Torrelles   6   6     15:15     0
15   Molins R.   7   6     9:15     -6
16   Corbera   6   6     5:15     -10
17   Vinyets   6   3     11:20     -9
18   Masquefa   7   3     8:18     -10

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 7
  Monjos   -   Roquetes    2   :   4
  St. Pau Ordal  -  Mediona   2  :  0
  Riudebitlles  -  Pobla Cl.   4  :  0
  La Granada  -  Ribes   0  :  3
  Capellades  -  Vista Alegre MTB   4  :  1
  PM Tossa Montbui  -  Vilanova C.   2  :  0
  Suburense  -  Les Cabanyes   4  :  2
  St. Pere M.  -  Òdena   2  :  2
  Vilafranca Atl.  -  Piera   2  :  1
Jornada 8
    Roquetes   -   La Granada    _   :   _
   Vista Alegre MTB  -  Monjos   _  :  _
   Mediona  -  Capellades   _  :  _
   Ribes  -  Suburense   _  :  _
   Les Cabanyes  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Vilanova C.  -  Riudebitlles   _  :  _
   Òdena  -  PM Tossa Montbui   _  :  _
   Piera  -  St. Pere M.   _  :  _
   Pobla Cl.  -  St. Pau Ordal   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Capellades    7    17      16:8      8
2   Òdena   7   15     20:9     11
3   Ribes   7   15     20:10     10
4   Roquetes   7   15     21:17     4
5   St. Pere M.   7   14     19:10     9
6   Vilafranca Atl.   7   14     16:11     5
7   Suburense   7   13     13:12     1
8   La Granada   7   10     10:12     -2
9   Vilanova C.   7   9     15:12     3
10   Vista Alegre MTB   7   9     17:19     -2
11   Riudebitlles   7   9     13:17     -4
12   St. Pau Ordal   7   9     13:20     -7
13   PM Tossa Montbui   7   8     13:14     -1
14   Piera   7   7     8:10     -2
15   Mediona   7   6     12:17     -5
16   Pobla Cl.   7   5     11:21     -10
17   Monjos   7   3     13:22     -9
18   Les Cabanyes   7   3     10:19     -9

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 5 G7 
  Tous   -   Montbui    2   :   2
  La Paz  -  Calaf   2  :  4
  Carme  -  Montserrat   2  :  4
  Piràmides  -  Anoia   0  :  7
  Garcia M.  -  Fàtima   2  :  3
  Ateneu Ig.  -  Jorba   1  :  0
  Òdena B  -  Torre Cl.   0  :  3

Jornada 5 G11 
  Piera B   -   St. Cugat S.    0   :   2
  Hortonenc  -  Hostalets P.   3  :  1
  Cabrera Anoia  -  Gelida   2  :  0
  Quintinenc  -  St. Sadurní   2  :  1
  Vallbona  -  Can Cartró   1  :  0
  U. Suramericana  -  Olivella   1  :  4
  La Llacuna  -  Puigdàlber   0  :  0
  St. Esteve S.  -  Raig Ribetà   2  :  5

El CF Igualada va treure diumenge un 
punt del camp del líder Vic (0-0), un dels 
més difícils de la Primera Catalana. Els 
mèrits van ser tots dels blaus, que es van 
defensar amb dents i ungles, tot i que es 
va acabar sense tres homes per targeta 
vermella. 
Aquest diumenge vinent, el CFI es veurà 
les cares a les Comes amb el Guíxols, el 
sisè classificat, que arriba d’empatar a 
casa amb l’Olesa.
VIC: Montero, Caballé, Marc Verdaguer 
(Carrascal, 35’), Marcel Verdaguer, Casas, 
Jordi Pla (Muniesa, 59’), Pol Coll (Trulls, 
77’), Guillem, Òscar, Cesc Pla i Santa-
nera.
IGUALADA: Jaume Albert, Oriol, Baral-
dés, Ribalta, Pedro (Barnada, 92’), Gumà, 
Mili, Edu (Isma, 63’), Enric, Epitié (Gerard, 
81’) i Sergio.

El CF Igualada treu un punt del 
camp del líder i segueix amunt

El CFI va mica anant a més aquesta temporada.

ÀRBITRE: Bitrian Moreno.
Grogues als locals Santanera, Cesc Pla i 
Marcel Verdaguer, i als visitants Jaume 

Albert, Oriol, Baraldés, Pedro i Isma. Ver-
melles als visitants Ribalta, Gumà i Enric. 
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Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Montserrat    5    12      16:6      10
2   Ateneu Ig.   5   11     13:7     6
3   Anoia   4   9     13:3     10
4   Carme   5   7     6:6     0
5   Jorba   5   7     3:3     0
6   Vilanoveta   4   7     4:6     -2
7   Garcia M.   5   6     11:10     1
8   La Paz   5   6     9:10     -1
9   Calaf   5   6     10:12     -2
10   Òdena B   5   5     8:10     -2
11   Fàtima   5   5     7:11     -4
12   Montbui   4   4     4:5     -1
13   Torre Cl.   5   4     4:6     -2
14   Tous   4   4     5:9     -4
15   Piràmides   4   4     4:13     -9

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Olivella    5    15      16:6      10
2   Hortonenc   4   12     13:4     9
3   Quintinenc   5   12     17:11     6
4   St. Cugat S.   4   9     7:3     4
5   La Llacuna   5   8     7:6     1
6   Gelida   5   7     7:9     -2
7   Can Cartró   4   6     8:4     4
8   U. Suramericana   5   6     11:12     -1
9   Piera B   5   6     11:12     -1
10   Vallbona   5   5     5:6     -1
11   Cabrera Anoia   5   5     4:6     -2
12   Hostalets P.   5   5     5:8     -3
13   St. Sadurní   4   4     8:7     1
14   St. Esteve S.   5   4     4:9     -5
15   Raig Ribetà   5   3     11:21     -10
16   Puigdàlber   5   1     5:15     -10

Jornada 6 G11 
   Hostalets P.   -   Piera B    _   :   _
   Olivella  -  Cabrera Anoia   _  :  _
   Raig Ribetà  -  La Llacuna   _  :  _
   Gelida  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 6 G7
  Montbui   -   Vilanoveta    _   :   _
   Anoia  -  Tous   _  :  _
  Montserrat  -  Òdena B   _  :  _
   Fàtima  -  La Paz   _  :  _
   Jorba  -  Garcia M.   _  :  _
   Torre Cl.  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Calaf  -  Piràmides   _  :  _

Imatge de l’Ateneu-Jorba.

El Capellades i el Monserrat, líders 
en solitari de segona i tercera
El Capellades s’ha situat líder en solitari 
del grup 12 de la segona territorial, en 
golejar el Vista Alegre per 4-1 i aprofitar-
se de l’empat de l’Òdena amb el Sant 
Pere Molanta. Els dos equips anoiencs 
es distancien de la resta d’equips de la 
comarca en aquest grup, on hi haurà 
importants modificacions de cara a la 
propera temporada, doncs és quasi 
segur que sis equips perdran la catego-
ria. 
A la tercera territorial, destaca el 
Montserrat, que s’ha situat líder després 
de guanyar fàcilment al camp del Carme 
(2-4), un dels seus rivals directes en la 
lluita per l’ascens. L’Ateneu continua 
segon després de derrotar per la mínima 
(1-0) el Jorba a les Comes.

L’Igualada femení és ja l’únic equip 
de la categoria que es manté invicte
La victòria a Soses del CFI femení (0-2) i 
l’empat entre l’AEM i el Bonaire, deixa les 
noies de Santi Ramos i Laura Queraltó 
com l’únic equip de Primera que no ha 
cedit encara cap punt aquesta tempo-
rada.
El desplaçament a Soses li va causar més 
desgast del que es podia preveure a 
l’equip de l’Anoia. Dues lesionades i un 
partit travat i tosc en el que l’únic positiu 
va ser el resultat i els tres punts.
Des del primer moment, el Soses va 
sortir a no deixar jugar amb tranquil·litat 
a l’Igualada que, en un camp d’herba 
natural força sec, tenia dificultats per 
moure la pilota com fa habitualment.
D’altra banda, les del Segrià van apostar 
per una defensa avançada que feia molt 
difícil acostar-se a porteria sense caure 
en el fora de joc que, amb més o menys 

encert, xiulava l’àrbitre un cop darrere 
l’altre.
Així i tot, l’Igualada es va avançar amb 
un gol de la Sara que va aprofitar amb 
encert un rebuig amb els peus de la 
portera rival i li va fer passar la pilota 
per damunt sense cap opció d’arribar-
hi. Amb el 0-1 a favor, semblava que el 
partir podia agafar un altre rumb, però 
no va ser així. Les de Soses es van acos-
tar poc a la porteria de la Noelia que 
va resoldre amb encert les ocasions de 
perill.
A la segona part l’Igualada va sortir a 
resoldre i no va trigar a assetjar la porte-
ria del Soses, però igual que a la primera 
part, la tàctica del fora de joc estava 
fent mal a les blaves. Finalment, al 15 
d’aquesta segona part, una passada 
de la Teresa arriba a la Sara en posició 

de davantera centre desmarcada que 
encara porteria i sentenciava el partit 
amb el 0-2 definitiu.
Dutxa freda per acabar i cap a l’Anoia 
amb els 3 punts a la butxaca.
C.F.IGUALADA: Noelia García (portera), 
Elena Alert, Yaiza Moratilla (Jèssica 
Pablos 35’), Teresa Rovira, Maria Saya-
vera (Alba Martos 46’) (defenses), Ara-
celi Barroso, Carola Monrabà, Mireia 
Toldrà (centre del camp), Sara Bergadà 
(Janet Mendoza 46’), Eli Guillén (Sara 
50’), Marina Salanova (Carla Navarro 46’) 
(davanteres). Entrenadors: Santi Ramos i 
Laura Queraltó.
Dissabte l’Igualada té un enfrontament 
complicat contra la U.D. La Planada. Serà 
a Les Comes a les 6 de la tarda. Us hi 
esperem!!!
 



IGUALADA / LA VEU 

La jove esportista igualadina de tant sols 
setze anys es va proclamar campiona 
d’Europa sub-20 a la localitat alemanya 
de Darmstadt, conjuntament amb les 
seves companyes de selecció. El torneig 
jugat en format de lliga va donar com a 
resultat que en l’últim encontre de l’úl-
tima jornada s’enfrontessin l’amfitriona 
Alemanya i Espanya que partia com a 
favorita. Les jugadores que dirigeix Joan 
Solé, no van donar cap mena d’opció a 
les locals que van veure com un darrere 
l’altre els gols de la selecció estatal puja-
ven al marcador, fins arribar al resultat 
final de 9 a 0. Excel·lent campionat de 
la selecció Espanyola i de totes les seves 
jugadores. 
Aquest és el tercer campionat d’Europa 
consecutiu en que participa i s’adjudica 
la Teresa i el cinquè per la Selecció Espa-

La portera de l’IHC Teresa Bernadas, 
campiona d’Europa

nyola. Queda demostrat que en aquest 
grup d’edat inferior al 19 anys, les juga-
dores nacionals no tenen rivals d’entitat, 
doncs els resultats van ser els següents:
1a. Jornada – França 0 – Espanya 8
2a. Jornada – Espanya 8 - Suïssa 1
3a. Jornada – Anglaterra 0 – Espanya 12
4a. Jornada – Espanya 9 – Alemanya 0

Com queda demostrat les representants 
d’Espanya van ser les més golejadores i 
les menys golejades.
Des de l’entitat volem felicitar a la Teresa 
per l’èxit aconseguit i per què això li ser-
veixi d’al·licient per seguir esforçant-se i 
seguir millorant.  

Víctor Montaner, becat a la 
residència Blume de Madrid
PIERA / LA VEU 

L’atleta del Futbol Club Barcelona, Víc-
tor Montaner, ha decidit donar un gir 
a la seva carrera esportiva i canviar de 
ciutat. L’atleta ha obtingut una beca de 
la Federació Espanyola d’Atletisme a la 
residència Joaquim Blume (centre d’alt 
rendiment) a Madrid amb el prestigiós 
entrenador Arturo Martín, un dels millors 
entrenadors de mig fons i fons d’Europa. 
Martín ha creat un formidable grup d’en-
trenament de què Montaner es benefici-
arà gràcies també al fet d’entrenar al cos-
tat de figures reconegudes mundialment 
com Arturo Casado, campió d’Europa en 
els 1.500 m al recent campionat celebrat 

La Penya Blaugrana d’Igualada canvia 
“la Taverna” pel Cercle Mercantil

a Barcelona el mes de juliol.
El pierenc afronta amb molta il·lusió 
aquesta nova etapa de la seva vida i con-
fia que aquesta sigui una gran oportuni-
tat per arribar a un estat de forma òptim 
de cara els Jocs Olímpics de Londres 
2012.

Montaner al centre amb l’entrenador a l’es-
querra i Casado a la dreta.
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El CE Montbui comença les 
competicions de rítmica

MONTBUI / LA VEU 

El Club Esportiu Montbui comença la 
temporada de competicions, la 1a. fase 
es farà a Sant Cugat del Vallès, el pròxim 
dilluns 1 de novembre, presentant a la 
Federació Catalana en modalitat de con-
junts, un equip de la Categoria “Junior, 
nivell VI,” amb 5 gimnastes i 5 aparells, 3 

pilotes i 2 cintes. Les gimnastes que com-
petiran són: 
Marina Marfil, Mariona Juvé, Gisela 
Muñoz, Alba Delgado i Sara Alomar. Des 
del Club els desitgem que els vagi molt 
bé i gaudeixin ballant i ens facin gaudir 
a tots. 

Gimnastes del CE Montbui.

Teresa Bernadas.

IGUALADA / LA VEU 

Després d’ un any de trobades en el que 
ha estat el local social de la Taverna de 
Cal Font, la Penya Blaugrana d’Igualada 
estrena el nou Punt De Trobada Mercan-
til-La Sala.
Aquest canvi, d’acord amb totes les 
parts que hi han intervingut, respon 
a la voluntat de la Junta directiva de la 
Penya Blaugrana de disposar d’un espai 
que garanteixi una certa continuïtat en 
el temps, i que ofereixi més comoditat 
als membres de l’entitat. La Penya Blau-
grana d’Igualada, per mitjà de la figura 
d’entitat associada al Cercle Mercantil, 

disposarà d’aquest nou Punt De Trobada 
on veure tots els partits de futbol de la 
temporada, i els principals esdeveni-
ments esportius del nostre Club.
Aquest nou Punt De Trobada esdevé un 
espai més exclusiu, doncs l’entrada no 
és oberta al públic en general, sinó que 
queda reservada (a part dels propis socis 
del Mercantil que ho desitgin) als penyis-
tes amb carnet i als seus acompanyants.
L’espai previst serà la cafeteria del Cercle 
Mercantil, amb entrada pel carrer del 
Clos 19-21, a on s’ha instal·lat el televisor 
que el FCBarcelona va regalar durant el 
passat Gamper pel fet de ser una Penya 

Blaugrana amb més de 50 anys d’histò-
ria. 
La previsió és que en els partits de mà-
xima expectació s’obriran les portes de 
La Sala, l’antic teatre del Mercantil i actu-
alment un espai d’oci nocturn, preparat 
per a l’ocasió amb una pantalla especial i 
so amplificat. L’entrada també es farà pel 
mateix carrer del Clos 19-21.
El trasllat al nou PDT Mercantil-La Sala 
ja es va fer aquest dissabte per veure el 
Saragossa-Barça. Tot i que la inaugura-
ció oficial serà el diumenge dia 7 de no-
vembre, a les 7 de la tarda, per veure el 
Getafe-Barça.

Prat-Montaner, imparables a Avià
IGUALADA / LA VEU 

Fa pocs dies es va disputar la cinquena 
edició del Ral·li d’Avià, puntuable per 
l’Open de Catalunya d’Asfalt. Amb el cen-
tre neuràlgic situat a la localitat barcelo-
nina que dóna nom a la prova, el recor-
regut de la mateixa es componia de dos 
trams (Buidasacs, de 8,20 km de distàn-
cia, i Graugés, de 9,80 km) que s’havien 
de completar en dues ocasions per part 
dels gairebé cinquanta pilots  que es van 
donar cita en aquesta prova de l’Open.
L’equip del Moto Club Igualada format 
per Miquel Prat i Daniel Montaner, amb 
el seu Renault Clio 16V, es van procamar 
vencedors de la prova en la categoria 
Open i Open Junior, a més d’acabar en 
la 9a. posició scratch, donant una lliçó 
de conducció a la resta de participants, 
deixant a poc més de 7 segons el segon 
classificat, Bernat Rius i Daniel Muntadas, 
també amb Renault Clio 16V. Els tercers 

d’Open van ser Claudio Segovia i Jose 
Rodríguez, amb Citroën Saxo, que van 
acabar a 36 segons de Miquel Prat.
Els vencedors absoluts de la prova va ser 
l’equip format per els germans Vilamitja-
na, Ferran i Xavier, amb un Renault clio 
2.0, seguits de prop per Borrellas-Suñer 
amb Mitsubishi Lancer evo VII i de Roquè 
i Pujol amb Fiat Uno Turbo.

Amb aquesta victòria i sumats als bons 
resultats aconseguits en les anteriors 
proves, Miquel i Daniel tenen possibili-
tats de proclamar-se Campions de Cata-
lunya d’Open i Open Junior en la propera 
cursa que es disputarà a Matadepera el 
pròxim dia 21 de novembre de 2010. Des 
del Moto Club Igualada els desitgen tota 
la sort perquè així sigui.

IGUALADA / LA VEU 

El dissabte passat els nedadors i nedado-
res del Club Natació Igualada van tenir la 
primera competició de la temporada.
A la piscina del CN Sitges es van despla-
çar els nedadors alevins, infantils i júniors 
del Club per a prendre part de la primera 
jornada de fons i estils de la temporada. 
En aquesta sessió ja es podien començar 
a fer marques mínimes per poder par-
ticipar en els diferents campionats que 
tenen a cada categoria.
Les proves que es van disputar van ser les 
següents. Els alevins van participar en els 
400m lliures i en els 200m estils. Els més 
grans van participar en els 1500m lliures 
els nens i els 800m lliures les nenes i tots 
van nedar els 400m estils.

Per als nedadors i nedadores no especi-
alistes en proves de fons, es va afegir la 
prova dels 100m lliures.
Quasi tots els nedadors igualadins van 
poder millorar les seves marques de final 
de temporada, i això que només porten 
un mes i mig d’entrenaments.
Cal destacar la gran actuació del Marc 
Calzada, que aquesta temporada està 
entrenan al CAR de Sant Cugat amb una 
beca de la Federació Catalana, acon-
seguida pels seus bons resultats en les 
temporades anteriors. A la prova dels 
1500m lliures va rebaixar la seva marca 
personal en quasi un minut i als 30 mi-
nuts va rebaixar en 7 segons el seu rè-
cord dels 400m estils.

Bon inici de temporada del CNI

Miquel Prat.



Diumenge, 24 d’octubre de 2010
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32a Cursa Popular d’Igualada
Recorregut llarg (A)

BENJAMÍ MASCULÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  ARNAU CUADRAS SANCHEZ GM  69
2  NAOUFEL BENSIALI CAPELLAS MEST.  87
3  NIL  GARCIA SANTAMARIA GM  155
4  ROGER CANAL ESTRADA MEST.  68
5  ISNAEL PRIEGOZAIM JM  173
6  ELIAS ZAIM ARAB RC  174
7  EDIARD GUZMAN MONTAGUT RENAIX.  192
8  ROGER FERRER VIDAL RC  201
9  RAIMON QUILEZ MOW.  215
10  ABEL CACERES AI  221
11  NIL ENRIQUEZ LLOPART RC  240
12  BERNAT NINOT BUSSALLEU MEST.  249
13  IMAD LAFFAR HANNAK DPI  254
14  RAMON ENRICH DIEZ ATENEU  261
15  MARC LLAMBES CASTELLTORT RC  267
16  JOEL GUITART ESCOL.  268
17  JAN GUERRERO CAÑAS DPI  282
18  BERNAT SOTERAS BOLADERAS GF  287
19  MARTÍ NADAL CAPDEVILA GF  292
20  GENIS PARRAS SOLANO MOW.  311
21  FRANCESC POL ESTEVE MOW.  316
22  ENRIC LLENAS CANO MOW.  342
23  ARNAU GABRIEL CASALS ESCOL.  346
24  BERNAT FAINE GUIX MOW.  348
25  QUIM FILLAT GRAU ESCOL.  367
26  ERIC ESTAPE PARRAMONA RC  378
27  CARLES GALAN VIVANCOS RC  386
28  ABEL MENDEZ BERTRAN JM  404
29  POL VERDES ROMERA JM  416
30  JUAN GUAL MOW.  421
31  MARC CAROL TOMÀS ATENEU  423
32  ANAS MOUFTI ATENEU  426
33  ADRIA TORRAS NEGREDO JM  427
34  BERNAT LUCO ESCOL.  430
35  JOAN GIMENEZ ALMASQUE MON.  432
36  ARNAU JORNET LLINAS MON.  433
37  MAURAN OCAVAQ GM  439
38  TON VILA ROSET JM  446
39  MAURE MADRID CLARAMUNT JM  448
40  ALEX MITJANS LLORACH GM  450
41  ORIOL TORRENTS YESTE ATENEU  454
42  ROGER CORRONS ALEMAY GM  463
43  PAU OLLÉ GM  464
44  MOUTINI ILIAS AI  470
45  AITOR CALDITO GANDIA ÒDENA  477
46  PAU FONTANELLES GM  478
47  MARC GUAL GRADOS MEST.  479
48  JOEL SUANELLES GM  480
49  ERIC TRENADO ODENA  481
50  QUIM CANELA LOPEZ DE VERGARA BRUC  496
51  PAU CAELLAS SORIANO ESCOL.  524
52  MARTI BOIXADER SOLA ESCOL.  525
53  JAN OLALLA SEGURA ODENA  528
54  PAU CALLEJA RODRIGUEZ AI  554
55  ALBERT MIQUEL MIR ESCOL.  563
56  CARLES SAPLUGAS VIVES ESCOL.  565
57  JOAN ALBAREDA CABALLERO ATENEU  576
58  ISIDRE ENRICH DIEZ ATENEU  577
59  MATEU SEGURA GM  588
60  ENRIC FERNANDEZ SALGADO RC  595
61  ORIOL MACIA ESPINALT MOW.  599
62  ORIOL MORERA GM  601
63  MARCPEREZ LEON MON.  607
64  XEVI SANZ MOW.  621
65  GERARD RIBA OVEJERO GM  626
66  TONI PUIG MOW.  633
67  PAU ENRICH GF  661
68  JOANA NAVARRO PAYA DPI  648
69  FRANCESC ORTUÑO RAMIREZ ESCOL.  658
70  JOEL SANTAULARIA CRUZ GM  661
71  JAN BONELL RUIZ GM  662
72  MARC GONZALEZ TEJEDOR GM  707
73  GUIM PIQUE PUJOL GM  721

74  NILVIVES MASSANA GM  722
75  MARCEL ROVINAT GM  723
76  NIL GUARRO CASTELLA GM  727
77  JOAN CORBELLA ESCOL.  729
78  ARNAU TORNER MOW.  732
79  ORIOL VIDAL ATENEU  770
80  ARMANDO ZORITA ZAMORA MEST.  858
81  ARNAU FORNAGUERA ATENEU  862
82  ORIOL BALCELLS MOW.  865
83  JOEL CASELLAS CUEVAS MON.  866
84  DAVID MALPARTIDA TOUS MON.  878
85  GIL ESTEVE DOMENECH ATENEU  897
86  MARC TORILO MOW.  909
87  JOAN MORENO RIBALTA GF  919
88  ANDREU BERMEJO BORELLA MON.  920
89  ORIOL MADRID AI  935
90  SERGI PLANELL LLORENS ATENEU  938
91  MARC MARSOL GM  943
92  BERNAT RIBA RUIZ GM  955
93  ALEX MOLERO LOPEZ ESCOL.  993
94  ARNAU BOSCH BALCELLS ESCOL.  994
95  ADRIAN GRAS LOPEZ GF  1003
96  GUILLEM PERALTA I FARRE MEST.  1007
97  KARIM IBICH DPI  1014
98  JAN PRATS CARNER ATENEU  1016
99  ISAAC REALP SOLÀ MON.  1036
100  IVAN OJIDE GC  1047
101  ROGER IGLESIAS CAPEL MON.  1065
102  ADRIA SOLE DAGHS AI  1071
103  OLFO NUÑEZ GM  1078
104  JOEL CILA MASMIQUEL GM  1086
105  ROGER MORERA GM  1087
106  ARNAU DOMENECH  GM  1088
107  BERNAT COMPTE FERNANDEZ ESCOL.  1089
108  GERARD AURE MOW.  1100
109  MARTI SABATE MOW.  1101
110  ANDRES PEREZ OSORIO ESCOL.  1103
111  ISMAEL TAMUD EV  1112
112  JORDI PELFORT ESCOL.  1115
113  GERARD VALLS JORGE DPI  1124
114  MARC ESPINAGOSA DPI  1148
115  QUIM BERNADI LIZARTE ESCOL.  1154
116  ALEX SEBASTIAN GM  1155
117  NIL CATALÀ GM  1156
118  ANIOL SELLARES POLICARPO ATENEU  1173
119  POL PUJOL BUSTOS MEST.  1206
120  ERNEST MIRET AMAT GM  1227
121  MIJAIL RICO REVOLLA MEST.  1229
122  PEP VICH MOW.  1237
123  PERE SUBIRANA ESCOL.  1239
124  BORJA AGUILAR GARCIA GF  1241
125  JAUME TUDELA MONTEBNEGRO AI  1260
126  CRISTIAN MELENDEZ ESCOL.  1274
127  JUANMA MANGUT ROSALES MON.  1275
128  JORDI BRAVO PRIETO MON.  1276
129  ADRIA FERRER LUCENA AI  1277
130  ALEX ALONSO AI  1281
131  PAU CAÑAS HERNANDEZ ODENA  1286
132  XAVI JUAN  GC  1318
133  IKER PEREZ GC  1320
134  SOLVAN  ESCOL.  1338

BENJAMÍ FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  ANNA GUZMAN MONTAGUT RENAX  118
2  CARLA HURTADO MORENTE EV  275
3  JANA ROCA ENRIQUE JM  290
4  AIDA LLAVALL BATALLA AT  320
5  MARINA ABAD ALEMANY MONT  332
6  SAMIA ZAIM HIMI RC  335
7  JÚLIA BOHER CAMARASSA MONT  359
8  JUDIT CARULLA GAUDI  360
9  IVET FARRIOL FELIP GM  382
10  BERTA CARVAJAL BALAGUER DPI  405
11  BERTA LÓPEZ GARGALLO GM  453

12  ANNA TORRAS VIVES MONT  457
13  HELENA BURON GM  460
14  ALBA PELFORT VENTURA EV  465
15  AINA YÀÑEZ BORRÀS GM  491
16  CARLA BOSCH FREIRE MONT  532
17  BERTA SALVADOR TUTUSAUS BRUC  537
18  VALENTINA BASTARRIGA EV  543
19  BLANCA RODRÍGUEZ VIDAL MONT  579
20  MARIA ENRICH GM  585
21  MERITXELL COMELLAS CREUS JM  623
22  CRISTINA RIBA OVEJERO GM  624
23  CARLA DOMINGO MOW  677
24  GEMMA LLORCA MOW  679
25  CARLA PIQUÉ MOW  681
26  EMMA PRIETO MOLINA GM  682
27  LAIA PLANAS GM  684
28  BERTA SALAT TASIAS GM  688
29  JOANA PORREDON PIQUÉ GM  689
30  ANNA ESCUDÉ MAS GM  706
31  CRISTINA ROSICH GM  711
32  JUDITH GUTIERREZ OCHOA MON  724
33  AINA POCH GARCIA AT  756
34  NORA MAHBOUB GC  772
35  LAURA SOLÉ RIBA ESCOL  778
36  CARLA CLARAMUNT CASALS JM  782
37  JANA ELIAS ESCOL  794
38  SÍLVIA HOHNHAUSSEN ESCOL  795
39  AINARA CRISTOBALINA PALACIOS DPI  810
40  HELENA SALGADO DPI  839
41  JANA CARVAJAL BALAGUER DPI  843
42  CAULA EL AMRANI DPI  857
43  PAULA IGLESIAS CISPEL MON  879
44  CLAUDIA JORBA MARTINEZ GM  881
45  JANA MONCLÚS MOW  883
46  CARLA TIRADO COPADO MON  903
47  CARLOTA COS AT  918
48  ELISABET ALMENDRO MOW  925
49  ELSA BONET MOW  929
50  SANDRA SEGARRA VENTURA MONT  959
51  MIRANDA MIR MON  964
52  SARA ALÓS ESQUERRA MONT  967
53  AGNÉS FERNÁNDEZ ROVIRA DPI  971
54  ANNA SAUMELL MISERACHS DPI  972
55  MIREIA DOMÈNECH SOROLLA MON  977
56  MÍRIAM ZAIM ARAB RC  980
57  ABRIL SAMANIEGO AI  988
58  MARINA GARCIA RC  999
59  SOL CARNER GARCIA MON  1015
60  JÚLIA SUBIRANA BRUSAO EV  1020
61  PAULA SOLER OSTAL DPI  1041
62  GAL·LA CARNER GARCIA MON  1053
63  SARA PRATS CARNER AT  1054
64  CLARA MARSAL MOW  1058
65  CARLOTA COLELL AGRAMUNT MONT  1061
66  LAURA TARRAGÓ ESCOL  1062
67  MARIA CLARAMUNT CLOTET AT  1063
68  PAULA LUCAS MINGORANCE AI  1072
69  ESTER RUIZ DPI  1074
70  NÚRIA OLLÉ CASTILLO EV  1075
71  CÈLIA PALMÉS REALP GM  1079
72  NÚRIA ROMERO MOW  1080
73  AROLA CANALS MOW  1081
74  JÚLIA TORT GM  1083
75  IVET ESPEJO GARCIA GM  1084
76  LAURA RAMOS GM  1085
77  JÚLIA VILELLA ESCOL  1090
78  MARIA SEVILLANO PLAZA ESCOL  1096
79  AINA IGLESIAS ESCOL  1098
80  AINA AMATLLÉ LÓPEZ ESCOL  1099
81  CARLA FAINÉ MOW  1108
82  CESCA PLANELLA ESCOL  1113
83  AINA LÓPEZ MOW  1119
84  ANDREA PÉREZ GRADOS DPI  1123
85  PIA HOMS ESCOL  1128
86  MARIONA CORTÉS AI  1132

www.assegurancesguma.com



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
29 d’octubre de 201032 WWW.VEUANOIA.CAT Esports  

87  M. DEL MAR SOTO AI  1140
88  BERTA POCH GRADO DPI  1145
89  BERTA VILELLA ESCOL  1146
90  ANNA SANLLEÍ GODÓ MONT  1164
91  JORDINA GASSÓ RIBA AT  1170
92  ARAN CASTELLS MARCH GM  1172
93  MARTA VIVES ESCOL  1174
94  JIN SERAROLS CUCURELLA AT  1182
95  MARTA ORTÍNEZ QUADCAT MONT  1183
96  PAULA GUASCH DEL CAMPO MONT  1184
97  IRENE MUNTANÉ SOMACARRERA DPI  1201
98  LAIA LUCO ESCOL  1210
99  MARIA ALOS ESQUERRA MONT  1212
100  IRENE POLA ROMEO MONT  1213
101  NÚRIA MINGUET GINÉ MONT  1214
102  LAIA MARBRAS ESCOL  1223
103  RUT ESTEVE ROSICH ESCOL  1224
104  LAIA MONTORO EXPÓSITO ESCOL  1228
105  CRISTIANA OJIDE GC  1242
106  BERTA ENRIQUEZ LLOPART RC  1246
107  CLAUDIA SERRA MAZA RC  1247
108  AIDA FERNÁNDEZ RAMÍREZ RC  1250
109  MARIONA SEGURA ABRIL EV  1255
110  LAURA PUGA GARCIA AI  1265
111  LUZ ALCÁNTARA MORENO MONT  1278
112  CLARA CARNER MARSAL MONT  1280
113  EMMA DÍAZ HOLGADO ODENA  1285
114  FRANCESCA VIDAL GABARRÓ AT  1292
115  LAURA MONTES MOW  1294
116  MARIA CARRIÓ MOW  1295
117  JÚLIA BIOSCA ESCOL  1323
118  IONA AMBRÒS ESCOL  1325
119  MAR COPOVÍ DPI  1348
120  CATERINA NOGUEIRA CORTIJO RC  1358
121  ELISABET OLLER EV  1359

ALEVÍ MASCULÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  ALEX SALAS MOLINA CORNELL  32
2  CARLES COSTA CAMPO GM  55
3  ADAM GABARRO ATENEU  75
4  HECTOR RAMOS GANDIA MARAG.  97
5  ROC GARCIA SANTAMARIA GM  103
6  MARC FERRIOL FELIP GM  114
7  ALEIX ABADAL MOW.  116
8  QUIM TORRAS ORTEGA JM  127
9  DAVID GIL GM  129
10  NIL SUBIRANA BRUFAU EV  134
11  ROGER PRIETO JORBA  145
12  JOEL CAÑO BURRIETA  AI  161
13  MIQUEL TORBISCO RUBIO MEST.  164
14  QUIM LLORCA MOW.  172
15  DANIEL CID TORRES MOW.  183
16  ALEIX GUZMAN MONTAGUT RENAIX.  189
17  PAU ROCA REY  JORBA  198
18  ALBERT MASSEGOSA JORBA  199
19  ROGER AVELLANA ROPERO MOW.  213
20  FERRAN GIL PEÑA RC  217
21  ILYAS BOUZIDI GC  226
22  POL QUINTANA VALLS GM  230
23  PAU JUST CASANOVES GF  232
24  ALEXANDER NARANJO MARTINEZ ESCOL.  234
25  HICHAN EN NOAVALI PF  238
26  JOAN MARC POMÉS GM  246
27  JORDI ROSICH GUITART MEST.  255
28  POL PIQUE PUJOL GM  257
29  ADRIÀ CEREZO MÉNDEZ GM  258
30  ERIC CANTERO COSTA GM  262
31  ALBERT BOIX CORRONS EV  266
32  GERARD ROCA ENRIQUE JM  269
33  GERARD PORTILLO MOW.  271
34  JORDI ESTEVE ALEMANY MON.  272
35  GERARD VIDAL TABAS GF  273
36  QUIM AGUILAR INGLADA RC  280
37  ALBERT GARCIA BESCÓS APIÀRIA  281
38  ALBER TGUAL  MOW.  288
39  POL MORERA ERRANZ EV  300
40  POL RIBA MOSOLL GF  313
41  JOAN RIBAUDÍ PÉREZ RC  319
42  ASIER OLMEDO CALLEJA EV  325
43  GERARD SOTERAS BOLADERAS GF  330
44  ADRIAN CESTELO VARA GC  336
45  BRYAN BALAGUAERÓ ESCOL.  341

46  ALEX METO SANTIAGO MON.  365
47  ALEXIS PIEDEBOIS ESCOL.  366
48  IVAN MONTEAGUDO RC  371
49  ARNAU CLARAMUNT CASALS JM  373
50  SEGI OLARU MOW.  376
51  SALVADOR FARRES GARCIA GM  384
52  PEP BOVE DALMASES RC  385
53  PAU ALONSO PLAZA MON.  398
54  MARC EXPOSITO ESCOL.  399
55  DAVID PEREZ NAVARRO GC  400
56  SERGIO PIÑATEL PEREZ GC  401
57  NIL BACARDIT CARO AI  414
58  RICARD SOMACARRERA GARCIA MEST.  418
59  GERARD MORERA GM  419
60  BIEL JORBA JUNYENT ATENEU  422
61  GUILLEM WETHERELL MATEU MEST.  425
62  MIQUEL SENDRÓS GÁLVEZ MEST.  436
63  ORIOL PRAT CARMONA AI  441
64  RAMON VERDÉS ROMERA JM  447
65  JOEL RECORT AI  462
66  MARC RIBA ESCOL.  482
67  GUILLEM BACARDIT GM  494
68  ADRIÀ LOZANO NIETO ESCOL.  518
69  SIMON PEDRO GF  544
70  JORDI FAINE MOW.  545
71  RAUL LOPEZ GARCIA GF  546
72  ALBERT VICH ESCOL.  548
73  BERNAT MARTÍ ESCOL.  549
74  QUIM VILARRUBIES ESCOL.  550
75  MARTÍ SOLÍS SERRA ESCOL.  551
76  ADRIÀ LOPEZ ESCOL.  552
77  JOSEP MARIA CALZADA MEST.  556
78  AITOR FERNANDEZ CALLADO GF  572
79  ARNAU CAMPOS AI  597
80  LLUC FIGUERES EV  606
81  ADRIÀ ANDRADE AI  614
82  JAVIER FUENTES AI  615
83  EDGAR DELGADO ESCOL.  618
84  QUIM MARSAL ESCOLA MOW.  654
85  ARNAU CAPITAN MORENO RC  665
86  CARLES LLORENS MEST.  666
87  SERGI GER ESCOL.  667
88  LLORENÇCLARAMUNT ATENEU  669
89  DANIEL BERRIO TORRES EV  673
90  PAU CASTELLTORT PINTÓ RC  686
91  RAFAEL GONZÀLEZ ESPIÑA GF  697
92  JOSE CABEZAS EV  703
93  ERIC MORERA SANDIUMENGE MEST.  713
94  ANIOL ROVIRA MAJORAL MEST.  716
95  ALBERT BRU GM  719
96  PABLO SEVILLANO P`LAZA ESCOL.  735
97  POL ZENON MOW.  750
98  ANTON FARRES CASERAS JORBA  752
99  MAX PUIG MOW.  755
100  PAU ELIAS  ESCOL.  766
101  ROGER PORREDOR GM  773
102  RAFAEL VIZUETE CASTRO MEST.  774
103  JOEL OLIVER FERRER EV  775
104  ALBERT MORENO MOW.  799
105  ROGER DOMENECH CANDALIGA GM  801
106  STEVEN GC  805
107  OSCAR CALVO JORBA MON.  806
108  MARÇAL RODRIGUEZ TORELLÓ GM  809
109  JOAN FABREGAS CAROL MON.  829
110  JORDI CLARET SOLÉ GM  833
111  PAU BASQUE ORTEGA GM  834
112  DANIEL SALAS REYES GF  837
113  ARNAU PARERA PELFORT GF  838
114  MAX SEGURA ABRIL EV  851
115  MARCEL PLANELL LLUIS DPI  853
116  SOUFIANE BOUZIDI GF  896
117  GIL VERRIERE COSTA RC  921
118  MARC RODRIGUEZ SANUY RC  922
119  GUIM SALAT PERLES RC  923
120  JIE CHIEN GC  928
121  MARC VIVES MASSANA GM  949
122  CRISTOBAL HIDALGO GF  956
123  HUSSEIN EV  976
124  ISMAEL EL VATTOUI ÒDENA  991
125  SERGIO GRAS  ESCOL.  992
126  MARC LINARES  GARCIA MON.  1008
127  PABLO SANCHEZ MARTINEZ MEST.  1048
128  MANEL BASAS PETIT GM  1051

129  ANDREU VERDES MEST.  1057
130  JINRUN ZHOU RC  1094
131  IAN LUQUE NAVARRO EV  1111
132  QUIM LAGUNAS ESCOL.  1162
133  DANIEL PUGA GARCIA AI  1171
134  SERGI PUIGGROS AI  1218
135  SAMUEL ALCANTARA MORENO MEST.  1230
136  GERARD FUSTÉ JOVER MON.  1233
137  MARTÍ MENDEZ GM  1236
138  PEDRO SIMÓN PUJOL ESCOL.  1240
139  MARIO CASTILLA MUÑOZ RC  1248
140  PAU NOGUEIRA CORTIJO RC  1251
141  MARC JUAN GC  1257
142  BIEL MARBRES ESCOL.  1258
143  ALEX SASPLUGAS VIVES ESCOL.  1263
144  OSCAR ABENZA ESCOL.  1264
145  EVIS PERDOMO VENTURA ATENEU  1352
146  GUIFRE SABATÉ FERRES MOW.  1366

ALEVÍ FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  PAULA BLASCO MATEU AS  51
2  CRISTINA GABARRÓ ALVAREZ MONT  90
3  AIDA CALLEJA  AI  170
4  JUDIT BASCOMPTE PUJAVET MONT  185
5  MAR BELENGUER GUBERNA RC  224
6  BERTA FELIP DELGADO GM  247
7  IRENE RIUS BORRELL ATENEU  259
8  MARITA FLORES VIVAR EV  274
9  IRENA GUAL GRADOS MONT.  322
10  MARIONA CAÑERO CASAJOANA ATENEU  326
11  ANNA FORNER FABRÉS MONT  337
12  MIKAELA BASTARRICA EV  349
13  MERITXELL RODRIGUEZ VIDAL MONT.  358
14  HADDA OUKHAOUCH GM  440
15  MARIA SOMACARRERA VIDAL RC  451
16  NÚRIA REY MONTES GM   458
17  JANNA HOMS SANAU GM  459
18  LAURA RIBAS CAELLES APIÀRIA   472
19  MARIONA GENT VARDES EV  484
20  CARLA BISBAL FONT MOW.  498
21  MARIA MAYOL MARIMON AI  499
22  CAROLA BERTRAN MARTÍ GM   508
23  CORA FRANQUESA NINOT EV  533
24  ALBA FERRER VIDAL RC  534
25  SARA RIBA MOW.  536
26  NÚRIA TORRAS NEGREDO JM  604
27  NÚRIA MEMBRIVE CARO EV  619
28  MIREIA CASTELLS GM  627
29  JÚLIA TOMÀS MIRET GM  641
30  ANNA BERNARDIU GUIZARTE ESCOL.  649
31  ARIADNA BERTRAN MOW.  678
32  MARIONA PIQUÉ MOW.  680
33  ANDREA CORTIJO GF  699
34  ALBA RODDRIGUEZ ONIEVA RC  700
35  OLGA CUADRES EV  702
36  PAULA PADRO RIBA ESCOL.  730
37  MIREIA RIBA ESCOL.  731
38  ANNA TARRIDA RUIZ MONT.  736
39  CLAUDINA CANALS MOW.  738
40  PATRICIA BERTRAN BOIX GM  741
41  AINA GUILLEN AI  744
42  ALICIA ORTEGA RC  746
43  CRISTINA COS PIQUÉ RC  747
44  DIANA STÖSSLEIN CASTILLA MONT.  753
45  ÈLIA TORREBLANCA AI  754
46  CRISTINA MUÑOZ AI  765
47  ANNA BERTRAN JORBA AI  769
48  LAIA FIGUERES GM  779
49  CARLA CUCURELLA CLARAMUNT GM  780
50  ALBA TORT LLORENÇ GM  781
51  NÚRIA DOMENECH AI  787
52  ARIADNA ABUCI RIBA ATENEU  789
53  LAIA AGUILERA JORBA AI  790
54  MARINA RODRIGUEZ AI  791
55  MARTA FONTANELLAS MISARATS GM  796
56  CRISTINA MORERA GM  797
57  KALA GM  835
58  MIRIAM MORALES CARRASCO DPI  814
59  LOUBNA HAMIDALLAH MOW.  846
60  PAULA CAÑERO CASAJOANA ATENEU  848
61  REBECA LLINARES MENDOZA EV  852
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2  ALBERT HERNANDEZ ESCOLAR CAI  26
3  MOHAMED MOUMNI MERC.  27
4  MAHOMED ELBAGHBADI IND.  58
5  JOAN BORRÀS MERC.  80
6  MIQGUEL VIZUETE CASTRO MEST.  81
7  MARC BALDAYO RECIO G.M.  82
8  PAU DEL POZO DE TORRES CAI  85
9  DANI MARTIN M.F.  99
10  PABLO REBUFO MERC.  104
11  ISSAM MATCHIKA MERC.  113
12  GABRIEL ALCANTARA MORENO MEST.  135
13  DANI RUBIO CERVERA PVV  188
14  TAVAN PEÑEIRO EP  195
15  DANI CABEZAS EP  334
16  ALBERT ROSICH EP  340
17  XAVIER REGORDOSA VILAJUANA AI  506
18  KEMAL ABDELLAVI ANOIA  540
19  BRADI PEREZ IND.  613
20  JORDI BAYA ALMIRALL MERC.  617
21  IGNASI ESCOLA PINYOL AI  642
22  FACUNDO LOPEZ MON.  675
23  JAUME FULLANA MARTIN G.M.  845
24  CARLES CAMPS MORIST EP  856
25  ALBERT AGRAMUNT LLADO MON.  1037
26  MAHOMED BOUHARRAT IND.  1117
27  PAU FERRER MERC.  1186

JUVENIL FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  SHEILA AVILES CAI  49
2  GEMMA JORBA CAI  51
3  ARIADNA RAMOS GANDIA CAI  176
4  MARTA BOTOSRA PVV  202
5  AIDA SANCHEZ CAI  244
6  CARLA COMPTE GUIX MONT.  456
7  ÈLIA COMPTE GUIX MONT.  467
8  EULALIA PRAT VIVES PVV  468
9  ANNA MASIP AI  709
10  CONXITA VIZUETE CASTRO MONT.  760
11  CRISTINA FARRES PLA EP  802
12  ASSUMPCIO FERRAN PABLO EP  855
13  JORDINA DOMENECH SOROLLA MERC.  978
14  RUT ESTRUCH MONT.  979
15  AGIA JORBA VILADIU AI  1006
16  IRENE BOSCH RODRIGUEZ IND  1023
17  SARA PALMES MONT.  1185

MAJORS A MASCULÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  AHMED KADDARA CAI  1
2  ABDELMALEK AYYAD CAI  2
3  MARC MORENO CAI  3
4  CARLES RIBA CORRONS CAI  4
5  JESÚS VAZQUEZ IND.  8
6  DANIEL FARRAN LLVANERAS ID.  9
7  ALI DANGHAL IND.  11
8  CARLOS FERNANDEZ IND.  14
9  RAUL PLAZA PEREZ IND.  16
10  OSCAR TORRES FALOMIR CAI  21
11  ALBERT MARCHENA LAGUNAS IND.  23
12  JORDI FARRES VILAVENDRELL ATENEU  24
13  DANIEL ROSSELL FELIU T.S.D.  29
14  MARC OLIVERAS CRUZ CTS  41
15  NATANAEL GAUDEA IND.  42
16  SERGI BADET CAI  53
17  JORDI COSTA UEC  62
18  JOAN LLOPART G.ATENEU  65
19  JOAN F LARA LOPEZ IND.  66
20  XAVI ZAMORANO IND.  77
21  PACO BLAZQUEZ CAI  91
22  JOSE MA. SANCHEZ FRESNEDOSO CEINA  109
23  JOSEP PRAT ARAGAY IND.  128
24  ROBERT ESPINOSA CAMPILLO T.S.D.  147
25  JOAN MANEL PRADO MOLINA IND.  154
26  MARC MURILLO IND.  159
27  CARLOS MEJIAS IND.  165
28  ANGEL ELVIRA SANTOS IND.  181
29  ALBERT BASCOMPTE TOMAS CNI  186
30  YANNICK RAMIS MOW.  191
31  RAUL LARIOS IND.  205
32  DANIEL MARTINEZ GARBÍ  211
33  FRANCISCO IGLESIAS LOZANO IND.  223
34  HUGO VISA CALAVERA G.C.  227

35  POL CANTERO CARBONELL MERC.  236
36  PEDRO SANCHEZ CONTRERAS MEST.  241
37  IVAN SANTANO IND.  263
38  ROGER VIVES ARGELICH MOIXG.  296
39  XAVIER CAÑAMARES CASANOVAS MOIXG.  299
40  JAUME ENRIC GRAU IND.  354
41  VICTOR CARNE SILVESTRE J.M  377
42  JORDI PASTOR VALVERDE IND.  500
43  ANGEL SALGADO VILA IND.  515
44  XAVIER SEGARRA ROCH MOIXG.  519
45  RAMON AMICH LLACUNA IND.  553
46  JORDI VIVES TALLO IND.  566
47  JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CEINA  568
48  MARC FERNANDEZ SANCHEZ IND  596
49  JORDI ROJAS MOW.  912
50  GUILLEM RIBA IND.  1125
51  GERARD JIMENEZ FARRE IND.  1283

MAJORS A FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  TERESA QUINTERO VARGAS G.ATEN  94
2  GLORIA ESCALANTE IND.  98
3  MARCEL.LA FRANQUESA B. IND.  245
4  SANDRA FERNANDEZ LOZANO IND.  253
5  MARTA GIRALT CUBI IND.  265
6  MARTA MARIMON CASTELLTORT  IND.  312
7  EFFE MAYA MOW.  344
8  NURIA MARTINEZ JUNYENT AI  355
9  JUDIT FARIÑA AI  356
10  MARIA PRAT VIVES IND.  505
11  CARMEN GRAU COLOM EP  564
12  EVA IBAÑEZ HILA IND.  571
13  ELISABETH MIRO RIBERA IND.  589
14  MERCÈ DE LUCAS VAL SABAD.  692
15  GLADIS OROZCO AI  728
16  LIDIA BERTRAN RODIRGUEZ JORBA  831
17  SILVIA TORREBLANCA GARCIA IND.  945
18  CRISTINA REYES RUIZ AI  948
19  OLGA ROVIRA SOLE DPI  974
20  TATIANA BALAGUER MENDEZ DPI  975
21  JULIA WILBERT ESCOL.  989
22  MARTA GARCIA MARIN JM  1160
23  MARTA RIBA SINGLA MERC.  1169
24  IRENE LANZA ALAMO IND.  1284
25  LUBA OJIDE GC  1356

MAJORS B MASCULÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  RAMON BASCOMPTE TOMÀS CNI  6
2  TONI VILCHES CAI  7
3  ANTONIO MARTINEZ CAI  10
4  XAVI FORNER ESTEVE MONT.  12
5  JOSE A. FERNANDEZ AGUADO CAI  13
6  JAUME BERNADES VIVES BUR.  17
7  IVAN HOMPANERA ALVAREZ L’HOSP.  19
8  PERE MARTINEZ OLALLA EDDY M.  20
9  CAMILO GRADOS CAI  25
10  ALBERT LLADO BARRIERAS IND.  28
11  ARCADI VILA SERRAT IND.  30
12  JOAN IZQUIERDO LOPEZ TEAM P.  31
13  ABDELAH ZAIM R.C.  33
14  JOSEP MARTI ARRIBAS RRR  37
15  ANTONIO GARCIA NIETO IND.  40
16  ANTONIO GARCIA BARRIGA R.W.  43
17  ORIOL CASTELLS CAI  45
18  JORDI MARI PELFORT G.F.  46
19  ALBERT FERNANDEZ TERRON G.M.  47
20  RAFAEL LAGUNA ACOSTA IND.  48
21  JOAN DOMENECH VENTURA IND.  56
22  FRANCESC MARTINEZ JOSE ATENEU  57
23  JAUME GABRIEL BISBAL ESCOL.  60
24  JOSEP ROCA JORBA  61
25  VIDAL CHIVO FERNANDEZ CAI  67
26  FRANCESC PABLOS POLO MON.  68
27  RAFAEL BOSCH FIGUERAS IND.  70
28  JORDI SOLER MURALL IND.  72
29  JESUS CEREZO AZAÑON G.M.  78
30  NARCIS AVELLANA TARRATS MOW.  79
31  MIQUEL A. DEL MORAL JUV.  92
32  DANIEL PUJOLA CAÑELLAS IND.  96
33  DAVID HERNANDEZ VALLS IND.  101
34  XAVIER PIERNAS RODRIGUEZ G.M.  107
35  SANT SANZ MOW.  108

36  SERAFI MORERA SEGURA E.V.  110
37  JOAN SOLE GARCIA A.I.  119
38  JAUME FARRES COBETA CAI  121
39  JORDI DEL CASTILLO ACEVEDO C.CAT  123
40  CARLES JULIÀ CANO IND.  125
41  GONZALO VENTURA GRACIANO G.F.  126
42  ROGER CUADRAS MATEU G.M.  130
43  BLAI PACO SANCHEZ ESQUAIX  131
44  JOAN CARLES PEROTES G.F.  132
45  KILIAN CAMPS PALMES ATENEU  133
46  JORDI VILARRUBIAS MOW.  143
47  JOSEP VIDAL FONTCOBERTA MEST.  151
48  PERE ABADAL MOW.  156
49  OSVALDO MARIN MARTINEZ IND.  157
50  JOAN COMPTE URGELL CAI  158
51  JORDI BORRÀS GONZALEZ IND.  177
52  XAVI GLEYAL KMARA.  180
53  PERE BALCELLS IND.  187
54  JOSEP VILARRUBIES TORRES ESCOL.  190
55  MIQUEL A. ALSINA AYALA IND.  194
56  JOAN A. SANCHEZ BERNALDEZ BURINOTS  203
57  JORDI PALLARES SOLÉ R.C.  204
58  JOSEP ALDABÓ PUJOL G.M.  210
59  DAVID GIMENEZ IND.  212
60  JULIÀ QUILEZ MOW.  216
61  JORDI VIVES PUIG G.M.  225
62  ALEXIS LLARAS PUNYAL G.M.  229
63  JORDI GARCIA SIÑOL G.M.  231
64  ORIOL SOLÀ SOLÀ MOIXIG.  233
65  ROGER MARIMON FABREGAS IND.  235
66  PEDRO SANCHEZ BONILLO MEST.  242
67  ALBERT FELIP SEGURA IND.  248
68  ERNEST VIRAL AI  252
69  ALBERT BORRÀS GONZALEZ KMARA.  264
70  CARLES GUERRERO ORGAZ D.P.I.  283
71  PEP BRUNET PAMIES ATENEU  284
72  FERMI VALLS MOW.  285
73  ALEX GARCIA MEST.  289
74  MIQUEL MUSSONS OBIOL IND.  291
75  DAVID SOTERAS MORERA G.F.  294
76  JOSEP A. MOLINA GALAN G.M.  295
77  XAVIER MARTIN IND.  297
78  JOAN P. MEJIAS GARCIA IND.  305
79  JOAN GABARRO ROSSELL MON.  306
80  DAVID SERAROLS IBORRA KAMAR.  308
81  JOAQUIM SERRA BAUSILI IND.  310
82  JORDI RIBA G.F.  314
83  LLUIS POL ENRICH MOW.  315
84  HERMAN BERRIO E.V.  339
85  JAUME VALLS TOMAS MOW.  343
86  QUICO LLAVALL ATENEU  345
87  FELICIANO FERNANDEZ IND.  350
88  FRANCESC JORBA R.C.  351
89  JOSEP M. GOMEZ DARA IND.  364
90  JOSEP BISBAL ALTES G.F.  372
91  DAVID FERRIOL GILI G.M.  383
92  LLUIS YAÑEZ SANCHEZ G.M.  387
93  JORDI ESCOLÀ ESTADELLA AI  391
94  DANIEL LUCO MANUBENS ESCOL.  394
95  ROGER CASELLAS JUNYENT R.C.  395
96  RUPERT CARVAJAL CANTERO D.P.I.  406
97  JOAN OLLE MAS G.M.  415
98  JORDI MUÑARCH COSTA G.M.  420
99  FLORENCI PRAT VIDAL AI  442
100  ROGER VILA MORROS JM  445
101  JOSEP MA. RIBA ESCOL.  455
102  JOSEP BURON G.M.  461
103  XAVIER PELFORT LOPEZ E.V.  466
104  CARLOS RIBAS SANZ IND.  473
105  JORDI CARRIQUE MARCO CAI  490
106  TOMÀS MASEGOSA JORBA  493
107  JOAN C. GIL AI  497
108  JORDI AGUT LOPEZ IND.  502
109  JOSEP FERRER GASSO EP  504
110  PETER COATES MEST.  507
111  TONI FERRE MEST.  513
112  LLUIS SORIANO CASTAÑO IND.  526
113  JOAN CARLES OLALLA SERRA ODENA  529
114  ENRIC CANELA VALLES BRUC  538
115  ENRIC CUCURELLA G.M.  539
116  MANUEL LOPEZ MORENO G.F.  547
117  JORDI MIQUEL ROS ESCOL.  567
118  CARLES ARIBAU GOMEZ IND.  570
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119  JAUME FAINE MOW.  573
120  XAVIER BACARDIT RAMIRO AI  580
121  JOAN A, VERDAGUER EP  587
122  RICARD TOMÀS TORRENTS G.M.  591
123  ELIECER CAMPOS RODRIGUEZ AI  598
124  JORDI MORERA IND.  602
125  DAVID SEGARRA LEONES MONT.  603
126  JUAN J. FUENTES HERRERO IND.  616
127  DAVID TORRAS CORELLA JM  622
128  FRANCESC RIBA MEDINA G.M.  625
129  RAMON ENRICH JORBA   637
130  PEP PADRO BRUNET ESCOL.  652
131  DOMENEC MARSAL IND.  655
132  RICARD JORBA ATENEU  657
133  JOAN ORTUÑO RODRIGUEZ IND.  659
134  SEBASTIÀ CASTELLTORT AMORÓS RC  660
135  JOSEP LL. RODRIGUEZ IND.  701
136  MAGI BADIA HITO G.F.  705
137  XAVIER ROSICH ESQUAIX  714
138  MARC CASTELLS BERZOSA IND.  715
139  XAVI MORENO AI  717
140  JORDI GUILLEN AI  718
141  MIQUEL SENDROS PUJOL MEST.  726
142  JAUME TORNER MOW.  733
143  PERE ROVIRA ELIAS MEST.  743
144  ANTONIO ORTEGA  RCT  745
145  MIQUEL ZENON MOW.  751
146  XAVI POCH ATENEU  757
147  XAVIER CLARAMUNT VILARRUBIAS IND.  783
148  JOAN CORBELLA IND.  785
149  XAVIER OLIVER EV  786
150  JOSEP M. ABULI ATENEU  788
151  MIGUEL TORREBLANCA AI  793
152  SANTI MORERA IND.  798
153  PEP ELIAS ESCOL.  800
154  JESUS CRISTOBALENA IRAOLA D.P.I.  811
155  PEDRO LIZARTE FERNANDEZ IND.  822
156  XAVIER PRIETO JORBA  832
157  FERRAN B OSQUE G.M.  836
158  FRANCESC CASAJOANA ATENEU  847
159  ARMANDO ZORITA DE VILLASANTE MEST.  859
160  FRANCISCO DELGADO AI  860
161  EDUARD FORNAGUERA ATENEU  863
162  ALBERT SABAT RC  875
163  JORDI MALPARTIDA ESTEBAN MON.  880
164  GUILLEM JORBA SOLA G.M.  882
165  JOSEP MONCLUS  MOW.  884
166  RAMON BALCELLS MOW.  895
167  IOAGO ESTEVE MURT ATENEU  898
168  MANEL TIRADO SANCHEZ MON.  904
169  MANUEL GALLARDO MARIN IND.  917
170  FERNANDO ALMENDRO MOW.  924
171  ALBERTO PEÑA ANDRES G.M.  927
172  CARLES PLANELL TERON ATENEU  939
173  JOSEP SOLE SAUMELL ESCOL.  946
174  FRANCESC VIVES SANTACANA G.M.  950
175  RAFA MOYA BUADES G.F.  963
176  JOSEP MIR MON.  965
177  FERRAN CAMACHO ZAMORA IND.  996
178  JOSE R. GONZALEZ ORGAZ G.F.  1002
179  TONI PEREZ ARROYO MEST.  1009
180  PERE PERALTA GONZALEZ MEST.  1010
181  JOSEP M. GOMEZ PIQUE RC  1029
182  JORDI DUEÑAS AI  1031
183  PAU SOLE TRENADO IND.  1042

184  JAUME RECORT AI  1049
185  DIDAC RUIZ BACARDIT AI  1053
186  RAMON PRATS VILA IND.  1055
187  XAVI CARNER GODO MON.  1056
188  JORDI IGLESIAS GALAN MON.  1068
189  ISMAEL RUIZ GARRANCHO IND.  1073
190  MARTI OLLE ESTRUCH IND.  1076
191  JOAQUIM NUÑEZ G.M.  1077
192  MINGO ROMERO MOW.  1082
193  JORDI GASSO GUIXÀ ODENA  1093
194  MIQUEL RIZO EP  1107
195  JOSEP MA. PLANELLA ESCOL.  1114
196  TONI LOPEZ MOW.  1118
197  CARLES HOMS ESCOL.  1129
198  JOAN CORTES BARTROLI IND.  1133
199  RAMON NADAL MAS G.F.  1135
200  IVAN VALLS VIDAL D.P.I.  1150
201  RICARD VIVES ESCOL.  1175
202  BERNAT CASTELLS CABALLE IND.  1179
203  JOSEP LAGUNAS ESCOL.  1192
204  JOSEP MA. TURU NORIEGA IND.  1198
205  DAVID LUCO ESCOL.  1211
206  JOAN J. AMATLLE ESCOL.  1225
207  RICARD FUSTE SOLE MON.  1234
208  MARTI MIRET ROCA G.M.  1235
209  MARIO CASTILLA MARTINEZ R.C.  1249
210  ALFONS MENCHO FLORES G.M.  1260
211  XAVIER ALONSO AI  1282
212  MARIANO DIAZ GALLEGO ODENA  1287
213  MANEL CAÑAS DIAZ ODENA  1288
214  BERNAT VIDAL RIBAS ATENEU  1293
215  RAFAEL MONTES MOW.  1296
216  MARCOS GONZALEZ AI  1303
217  JAUME TUDELA AI  1304
218  JESUS CRISTO DE LA CRUZ IND.  1306
219  JORDI TORELLO ESCOL.  1345

MAJORS B FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  MARI MOLINA PUYO MERC.  136
2  MONTSE SANCHEZ LUNA G.M.  146
3  NURIA ROPERO GERMAN MOW.  182
4  BELEN COT DEL VALLE GM  218
5  PILI MULLERAT CBI  220
6  MIREIA BOLADERAS BOSQUE GF  331
7  MONTSE GARRIGA BADIA MEST.  381
8  AMELIA ROMERA FANEGA ATENEU  389
9  AMALIA MORENTE GM  449
10  SILVIA VALLS VERDAGUER GM  486
11  MA. JOSE SOLIS JIMENEZ JORBA  492
12  MONTSE LLORACH GM  517
13  ALICIA RODRIGUEZ PUGA IND  555
14  LIDIA CARMONA MIÑARRO AI  584
15  DOLORS MIRET TEIXIDO GM  590
16  MONICA DIEZ VILARRUBIAS ATENEU  634
17  MONTSE DE TORRES RIBAS CAMP  650
18  JUDIT JUNYENT CAPDEVILA ATENEU  656
19  ANNA TASIAS GM  671
20  MARTA PUJOL TORRENTS GM  687
21  IMMA SOLANO MOW.  694
22  CARME HITO ORTEGA GF  704
23  ALBA LLORACH ESCOL.  828
24  MA. REYES REYES GF  850
25  RAQUEL REYES GF  947

26  NURIA TORRES GM  962
27  CARME VENTURA MONT.  966
28  TERESA MISERACHS GALTES DPI  973
29  SUSANNA MALDONADO GM  986
30  ROSA SANCHEZ MOW.  1033
31  ANNA LAGUNAS MOW.  1034
32  MONTSE OLIVAN MOW.  1059
33  MIREIA HOMS MOW.  1060
34  CARMINA CLOTET PALOMAS ATENEU  1064
35  MONTSE FLORENSA GM  1069
36  CLAUDIA BRAVIN MALPASSI GM  1070
37  LAURA PLAZA ESCOL.  1097
38  JULIA COSTADO AI  1143
39  MARIBEL TOBIAS MALPARTIDA IND.  1144
40  FILIN GODO GONZALEZ IND  1165
41  IOLANDA GARCIA VARA AI  1178
42  MARTA MERCADER MOW.  1238
43  MONTSE MAS AMBROS DPI  1262
44  TERESA MARSAL MARSALº IND  1279
45  ANNA MARIA NAVARRO GC  1319
46  CRISTINA DIAGO GC  1355
47  HILDELISA ESPIÑA ANAYA GF  1369

MAJORS C MASCULÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  JUAN LUIS TORRES MARTIN PICORN.  22
2  JOAQUIM REYS ALVAREZ PICORN.  34
3  JOSE GARCIA CAI  36
4  MARINI ORO D.  71
5  LLORENS TUSSAL ROTA CAI  95
6  EZEQUIEL JIMENEZ LOPEZ CAI  148
7  JORDI BONAVENTURA VALLS CAI  200
8  JORDI BADIA SENDRA IND  222
9  LLUIS JIMENEZ GARBI  237
10  JOSE MARTINEZ GALLEGO GARBI  276
11  RONERT RAMON IND.  301
12  FERMI AZCONA VILATOBA IND.  317
13  JOSE L. MONTANER SANZ PIERA  321
14  ERNEST COMPTE GUMA MERC.  328
15  JOAN TARRIDA JUNCÀ IND.  352
16  JOSEP MA. RAMONJOAN TORRENTS ATENEU  510
17  ANGEL SALGADO GARZO IND.  514
18  JAIME SERRANO LUESMA IND.  523
19  RICARD J. RODRIGUEZ MIR G.M.  530
20  DOMENEC DURAN ARGEMI IND.  643
21  RICARD PALLAS IND.  708
22  DANIEL MASIA MARTI G.M.  710
23  AGUSTIN GUTIERREZ LOPEZ MON.  725
24  JOAQUIM BERTRAN AI  771
25  JOAN GARCIA R.C.  1000
26  PERE BRESCO  ESCOL.  1106
27  TONI VILELLA SANCHEZ ESCOL.  1147
28  HILARIO SEBASTIAN G.M.  1157
29  JOSEP RAMIA OLIVERAS MONT.  1220
30  AGUSTIN LAGUNAS IND.  1289

MAJORS C FEMENÍ   
  Nom Escola  Gral.
1  DOLORS NOVELLOS  CAMP  608
2  MA. DOLORS PUJABET RIBA CAI  691
3  ANTONIA GAARCIA GARCIA MON.  737
4  JOANA LLUCIÀ ROMERO MOW.  1219

Recorregut curt (B)

PARTICIPANTS 
Nom   Escola
ABADAL, VITALI MOW
ABULÍ RIBA, JANNA ATENEU
ACEVEDO, BLANCA MONT
AGRAMUNT, ROC JM
AGRAMUNT, ROGER JM
AGÜERA, LOLA EP
AGUILERA CANO, HELENA MON
AGUILERA CARO, ANTON MON
AGUILERA, NIL AI
ALBAREDA PUTTOCK, HARRY DPI

ALBAREDA, ARNAU MOW
ALCANTARA MORENO, DAVID MONT
ALCANTARA MORENO, ISRAEL MONT
ALCANTARA MORENO, RUT MONT
ALEMANY GODÓ, CESC MONT
ALEMANY GODÓ, IVET MONT
ALIBAU VILA, CARLA ESCOL
ALIBAU, MARC ESCOL
ALONSO DEGRACIA, LAIA AI
ALONSO, ELISE ATENEU
ALONSO, EMMA ATENEU
ALONSO, JAN AI

ALONSO, NIL AI
ALONSO, ORIOL JM
ALÓS ESQUERRA, ISAAC MEST
ALOS, GABRIEL MONT
ALTÉS, JÚLIA ESCOL
AMBRÓS PONS, VINYET ESCOL
AMETLLER, JAN ESCOL
ANAIOTOS, ELENA MOW
ANGLÈS, ORIOL MONT
ARCARONS, MARTÍ ATENEU
AURE, AINA MOW
AVELLANA, PAU MOW

AYYAD, MAROUA JM
AYYAD, MOHAMED MARAG
BACHS ELIAS, GIL MON
BADIA HITO, EMMA GF
BADIA HITO, NOEL GF
BALADES ANDRE, IVAN MON
BALADES ANDRE, LUCÍA MON
BALCELLS, MARC MOW
BALCELLS, ORIOL,  MOW
BALSELLS, EUDALD ESCOL
BALSELLS, GABRIEL ESCOL
BALSELLS, OLEGUER EP
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BALTÁ, CARLA JM
BARNÉS LOZANO, GAL·LA ESCOL
BATALLA VILÀ, CRISTINA ATENEU
BATALLA VILÀ, LAURA ATENEU
BATET, SALVADOR AI
BAYÀ SOLÀ, OT ATENEU
BELHAJ, ROMAISA JM
BERMEJO BORRELLA, XAVIER MON
BERNADES CUADRAS, MARC ÒDENA
BERNAL MORENO, IVETTE GM
BERNAL MORENO, NIL GM
BERNAL VÉLEZ, HUGO PF
BERTOS MARTÍNEZ, ADRIÀ PF
BERTOS, PAULA PF
BESA TORRENTS, ABRIL EV
BESA TORRENTS, EVA EV
BISBAL BELENGUER, CARLA GF
BISBAL BELENGUER, JAN GF
BISBAL CAELLAS, LAURA JM
BISBAL JORBA, BERNAT DPI
BLAZQUEZ, DAVID MON
BLÀZQUEZ, LAURA MON
BOHER CAMARASA, MARTA MONT
BOIXADÉ SOLÀ, ROGER ESCOL
BOLAÑOS PAREJA, ÀLEX ATENEU
BOLAÑOS, ANDREA ATENEU
BON MÉNDEZ, JANA GF
BON MÉNDEZ, ORIOL GF
BOVÉ DALMASES, TÀNIA RC
BRUNET DOMINGO, ARNAU ATENEU
BRUNET DOMINGO, GUILLEM ATENEU
BRUNET, ARMAND ATENEU
BUSTOS, ANTON MEST
BUSTOS, MAR MONT
CAELLAS, BRUNA ESCOL
CAELLAS, NIL ESCOL
CALBÓ MARSAL, CARLA MON
CALLAU, ALBERT ESCOL
CALLEJAS, DAVID DM
CALLEJAS, SERGI DM
CALVÍS GARCIA, MARIONA STTERESA
CALVÍS GARCIA, MARTA STTERESA
CAMARERO, AXEL AI
CAMARERO, MARC AI
CAMPOS GARRIDO, MARIA ATENEU
CAMPOS, JAVI ESCOL
CANAL, MARTA MONT
CANALS GUARDIA, TONA MOW
CAPDEVILA, JAN AI
CARBALLAL, IAGO GC
CARBALLAL, ROI GC
CARLES HERMOSO, MARC ESCOL
CARNER AGUILERA, BRU ATENEU
CARNER AGUILERA, LOLA ATENEU
CARNICER SOLER, ELSA JM
CARO MÉNDEZ, OLEGUER ÒDENA
CARO ROYO, MERITXELL EP
CARO ZAMORA, JULIÀ AI
CARO, AINA ESCOL
CARO, BERNAT ESCOL
CAROL TOMÀS, ORIOL ATENEU
CARRASCO MARTÍNEZ, AIDA RC
CARRASCO MARTÍNEZ, IVAN RC
CARRIQUE, AINA RC
CASES BERTRAN, GUIM ESCOL
CASTAÑO, IA DPI
CASTELLANO, RUT ATENEU
CASTELLS MARTÍNEZ, LAIA MONT
CASTELLS MARTÍNEZ, ROGER MEST
CASTELLS MIR, JOFRE ESCOL
CASTELLS NIR, MARTINA ESCOL
CASTELLS, MARIONA ESCOL
CASTORERA, AINA GM
CASTRO JOSÉ, LAIA RC
CASTRO, CARLES RC
CHBABI, OMAR MOW
CHEVALIER MARTÍN, SAMUEL MON
CLARAMUNT DE LA TORRE, ARNAU AI
CLARAMUNT FONT, JAN MOW
CLARAMUNT FONT, MARC MOW
CODINACH, ALBERT MEST
COLLADO, NIL JM
COMBALIA PORTA, IU ESCOL
COMBALIA PORTA, JAN ESCOL

COMPTE FERNÀNDEZ, MARTINA ESCOL
COMPTE, AIDÉ ATENEU
COMPTE, AINA JM
COMPTE, ALEIX ESCOL
COMPTE, JOEL JM
CORRAL BALL, SEBASTIÀN MEST
CORRONS, EDGAR GM
CORTÉS MARIMON, JÚLIA AI
COS SOLER, EDUARD ATENEU
COS, ARNAU GM
COS, POL GM
COSTA SOTERAS, CLAUDIA DPI
COTES ZAMORA, IVET AI
COX VIZCARRA, DILAN AI
CUADRAS SÀNCHEZ, GERARD GM
CUERVO ROVIRA, JOSEP Mª MEST
CUTANDA, MIREIA ESCOL
CUTANDA, ROGER ESCOL
DATO CABALLERO, JOEL BRUC
DE ANTA, ALVARO MONT
DE ANTA, BLANCA MONT
DE ANTA, ITZIAR MONT
DE JESÚS MÉNDEZ, JORDI JM
DE LA CAÑA, INGRID ESCOL
DE LA ROSA, QUIM GF
DIALLO, ABDULAI GC
DÍAZ COLOM, MARTA MONT
DOMÍNGUEZ ROVIRA, ALBA MONT
DOMÍNGUEZ, PEPE MEST
DONCEL SOLÉ, ANAIS DPI
DONCEL, AIDÉE DPI
DUEÑAS, ABEL AI
DUEÑAS, ÈLIA JM
DUEÑAS, RUBÉN JM
EGEA, YASMINA GAUDÍ
ELIAS ALTARRIBAS, MARC GF
ELVIRA ELVIRA, CARLOTA RC
ELVIRA PEINADO, MARC RC
ELVIRA ROMERO, CARLA EP
ELVIRA ROMERO, POL EP
ELVIRA, IRATZE AI
ELVIRA, IVAN EP
ENRIC, BARTOMEU 
ENRIC, HELENA ATENEU
ENRICH LUCAS, ISABEL ATENEU
ENRICH TASIAS, BERNAT GM
ENRICH TASIAS, CLARA GM
ENRICH TOMÀS, JOAN GF
ESCOLÀ VALLS, NIL EV
ESPELT, QUERALT JORBA
ESPELT, TXELL JORBA
ESTAPÉ PERRAMONA, HELGA RC
ESTEVE ROSICH, QUIM ESCOL
ESTEVE ROSICH, TONI ESCOL
ESTEVE, BERNAT ATENEU
ESTEVE, JAN GM
ESTEVE, ROC ATENEU
ETAYO, IRATI JM
FÀBREGAS LÓPEZ, MAR ESCOL
FARRÉ, JÚLIA MONT
FARRÉS GARCIA, AGAR GM
FERNÀNDEZ GARCIA, DAVID JM
FERNÀNDEZ GARCIA, IKER RC
FERNÀNDEZ GARCIA, PABLO JM
FERNÀNDEZ PONT, AARON RC
FERNÀNDEZ PONT, LAIA RC
FERNÀNDEZ RAMÍREZ, IRENE RC
FERNÀNDEZ RICO, MARTA ESCOL
FERNÀNDEZ SISQUELLA ESCOL
FERNÀNDEZ, DANIEL MONT
FERNÀNDEZ, NOA ESCOL
FERNÀNDEZ, POL RC
FIGUEROLA POLA, JOAN PAU MONT
FILLAT GRAU, JAUME EP
FILLAT GRAU, QUIM  ESCOL
FILLAT GRAU, VÍCTOR EP
FLORENSA, ARNAU ESCOL
FLORENSA, JORDI ESCOL
FORNAGUERA, ORIOL ATENEU
FORNER FABRÉS, MARTINA MONT
FRUTOS GARCIA, PALOMA JM
FUENTES, LAIA DPI
GABARRÓ NADAL, MARINA JM
GABARRÓ SARRI, GUIM JM

GABRIEL CASALS, IONA ESCOL
GALDEANO ACOSTA, AROA JM
GÀMEZ ALARCON, IONA GM
GARCIA MÀRQUEZ, BERTA JM
GARCIA MÀRQUEZ, POL JM
GARCIA REY, ADA GF
GARCIA REY, ÀLEX GF
GARCIA REY, AROA GF
GARCIA, ÀLEX MEST
GARCIA, ÈRIC DPI
GARCIA, MARTA DPI
GARCIA, NAYA DPI
GARCIA, PEPE MONT
GARI CANET, JANA GM
GARRIGA, PAU GM
GASCÓ SALGADO, CARLA ÒDENA
GASSÓ RIBA, NICOLAU ATENEU
GASSÓ, MERITXELL JM
GER ROCA, MARTA ESCOL
GIL, ALBERT RC
GIL, ALINA MON
GIL, CARLES RC
GIMÈNEZ COLOM, ARES RC
GIMÈNEZ PÉREZ, LUCÍA JM
GIMÉNEZ PÉREZ, YENEVA JM
GIMÈNEZ PLANELL, LAURA RC
GIMÈNEZ PLANELL, MANEL RC
GÓMEZ RUEDA, CARLA RC
GONZÀLEZ VIDAL, ÀLEX GF
GONZÁLEZ VIDAL, IRENE GF
GONZÀLEZ, QUIM JM
GRAELLS MORERA, ÈLIA ESCOL
GRAELLS SANTA MARIA, MARIA GM
GRAELLS, JORDI GM
GRAU, BRUNA ATENEU
GRAU, CARLES ESCOL
GRAU, GINA ATENEU
GRAU, ORIOL ESCOL
GUARÍN IBAÑEZ, GERARD GF
GUASCH DEL CAMPO, PEPE MONT
GUASOS DEL CAMPO, JAVIER MEST
GUERRERO CAÑAS, QUIM DPI
GUILLEN, CARLA AI
GUISADO SERRANO, BERTA ÒDENA
GUISADO SERRANO, GERARD ÒDENA
GUISADO SERRANO, JÚLIA ÒDENA
GUITART CARVAJAL, AINA ESCOL
GUIXÀ, LAIA CASTELLOLÍ
GUIXÀ, ROC CASTELLOLÍ
GUTIERREZ, MIREIA ATENEU
GUTIÉRREZ, REBECA MON
HANARI, SOULAYMAN GC
HERNANDO HERNÀNDEZ, PAULA GM
HERNÀNDO, IKER GL
HIDALGO BERNITA, GISELA JM
HOMS ESTEVE, SARA ESCOL
HORCAJADA, GAL·LA MONT
IBAÑEZ PARREÑO, ÈRIC AI
IGLESIAS, YAGO JM
JÚAREZ ONTIVEROS, ASIER EP
JUNYENT, ALEIX GM
JUNYENT, BERTA MOW
KHAY, OUSSAMA GM
LAGUNAS REBOLLAR, PAU ESCOL
LARA, IRUNE EP
LARA, NEREA EP
LEAL, EMMA MOW
LINARES RICA, MAX MON
LLACUNA, ANNA AI
LLACUNA, BIEL MONTBOU
LLADÓ , MARCEL MON
LLAMAS SEVILLA, MARIONA GM
LLAMBÉS CASTELLTORT, ROSO GF
LLANSANA GANDÍA, ISONA MOW
LLANSANA, GUERAU MOW
LLAVALL BATALLA, CARLA ATENEU
LLAVAROLA ROS, IRIS DPI
LLAVEROLA VILA, ALEIX MON
LLAVEROLA VILA, BIEL MON
LOARTE, HUGO DM
LÓPEZ GARCIA, RICARD ESCOL
LÓPEZ PERACAULA, QUIM ATENEU
LÓPEZ ROJAS, MARTA ATENEU
LÓPEZ SERRAVINYALS, ALBA MOW

LÓPEZ, ADRIÀ DPC
LÓPÈZ, IAN EV
LUBIAN SOLÉ, IONA ATENEU
MALPARTIDA TOUS, XAVIER MON
MAÑÉ MATEO, ELOI MON
MARBÀ RECASENS, HANNAH JM
MARBÀ RECASENS, JORDI JM
MARBRA REQUESENS, PERE JM
MARÍ ESCLUSA, EDGAR GF
MARÍ ESCLUSA, JAN GF
MARÍN NAVARRO, NOA EV
MARÍN, GAEL ESPIGOL
MÀRQUEZ, BLANCA AI
MARSOL TORRAS, POL GM
MARTÍN ESPINOSA, AINHOA AI
MARTÍN ORTEGA, PAU DPI
MARTÍN PALOMINO, JOEL MONTBOU
MARTÍN PALOMINO, SAUL MONTBOU
MARTÍN PINO, ALBA JM
MARTÍN PINO, PAU JM
MARTÍNEZ ESPINOSA, AINTZAME DPI
MARTÍNEZ ESPINOSA, JOAN GARBÍ
MARTÍNEZ ESPINOSA, MARIA GARBÍ
MARTÍNEZ MULA, EDUARD GM
MARTÍNEZ ROMERO, FRANCESC ATENEU
MARTÍNEZ RUIZ, CARLA EP
MARTÍNEZ, BRUNA ATENEU
MARTÍNEZ, JÚLIA EP
MARTÍNEZ, LAURA EP
MAS, JUDITH ESCOL
MATURANA, IONA ZHEN ESCOL
MAYASAI ATENEU
MAYOR ROSSELLÓ, GUILLEM RC
MAYOR ROSSELLÓ, MARTA RC
MENACHO PRATS, SITO GM
MÉNDEZ, ALEIX AI
MÉNDEZ, XÈNIA GM
MENSA TRULLÀS, ANNA ÒDENA
MENSA TRULLÚS ÒDENA
MENSA VALLS, ADRIÀ RC
MENSA VALLS, MAR ÒDENA
MERCADER, LAIAXIN DPI
MERCADER, NIL EP
MILLÁN VIARNÈS, SARA GF
MÍNGUEZ, ADRIÀ EP
MINGUITO, PAULA MOW
MINYARC, POL GM
MIQUEL, IRENA ESCOL
MIQUEL, LLUC MOW
MIRET LLORACH, CLARA AI
MITJANS, SARA GM
MOIX ROMERO, ROC GM
MOLPARTIDA TOUS, DAVID MON
MONCLÚS MARSAL, BIEL MOW
MONCLÚS MARSAL, JÚLIA MOW
MONCLÚS MARSAL, MARC MOW
MONCUNILL NOGUERA, BERNAT MOW
MONTAÑA, NAYARA AI
MONTERO, NEREA EP
MONTES, ALBA MOW
MORALES, JORDI ÒDENA
MORALES, MARTINA ÒDENA
MORCILLO FALCONES, GUIM GM
MORCILLO FALCONES, JOU GM
MORENO AGUILERA, BERTA MON
MORENO FARRÉS, GUIM MOW
MORENO GARCIA, MABEL AI
MORENO RIBALTA, MAR GF
MORENO RIBALTA, PEPE GF
MORENO TORRES, JANA JM
MORENO, MARC MON
MORENTE PINEDA, MARIA ESCOL
MORERA BOTINES, XÈNIA RC
MORROS ARGEMÍ, AMADEU ESCOL
MORROS FARRÉ, ANNA GF
MORROS FARRÉ, JAN GF
MORROS, SIRA GM
MULA BARBERO, BERNAT GF
MUÑOZ GARCIA, AMELI DPI
MUÑOZ, ÀLVARO MOW
MUSSONS MARÍN, MARIONA 
MUSSONS MARÍN, MARTÍ STJESÚS
NADAL, CLARA GF
NÀFRIA ROVIRA, MARC MEST
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NAFRIÀ, JOAN MONT
NAVARRO PACHECO, MÍRIAM AI
NAVARRO PAYAN, VANESSA DPI
NAVARRO ROVIRA, MANEL MON
NAVARRO, JAN ESCOL
NAVARRO, JUDITH ESCOL
NAVARRO, SERGI ESCOL
NOGALES FERNÀNDEZ, ADRIÀ ATENEU
NOGALES FERNÀNDEZ, XAVIER ATENEU
NOGUERA DÍAZ, BIEL AI
NOGUERA DÍAZ, SERGI AI
NOLLA, CLARA ATENEU
NOTARIO, JACOB MONT
NOTARIO, LORETO MONT
NOTARIO, SAMUEL MONT
OCAÑA SEGURO, JULEN JM
OJEDA PÉREZ, JUANJO MEST
OJEDA PÉREZ, MARCOS MONT
OLAYA SEGURA, ROGER ÒDENA
OLIVÉ FARRÉ, MELAT EV
OLIVERAS SUBIRANA, JULIA MOW
OLIVERAS SUBIRANA, ROGER MOW
OLLÉ PUIG, JÚLIA GM
ORDI,  NÀSTIA ESCOL
ORTIZ, ALBERT ESCOL
ORTIZ, JOEL ESCOL
ORTS BASAS, CARLA EP
OSPITIA OROZCO, MERITXELL GF
OSUNA, NIL EV
OSUNA, POL EV
PACHE SANTANO, IVAN MON
PACHECO BORDÀS, ANA ESCOL
PAJARES, MÍRIAM AI
PAJUELO CAMARA, ÀLEX MON
PALÀ, JAN ATENEU
PALÀ, PAU ATENU
PALMÉS RIALP, TONI GM
PÀMIES, ARNAU MONT
PAREJA STACK, WORAH MON
PARERA, LAIA GM
PARRA DURAN, ANNA RC
PARRAMONA, JAN ATENEU
PARRILLA, ABRIL MONTBLANC
PAYAN, AINOA EV
PEDRACIA, MARTA GF
PEDRERO, ÈLIA MOW
PELFORT, QUIM GF
PEÑA CANO, ARMAND RC
PEÑARANDA ALEMANY, GERARD GM
PEÑAS PULIDO, ÀLEX AI
PERALTA FARRÉ, NÚRIA MONT
PEREIRA, IRINA EV
PÉREZ ALBERT, POL GM
PÉREZ CASTRO, AINA RC
PÉREZ GRADOS, MARIA DPI
PÉREZ LUQUE, ANNA DPI
PÉREZ LUQUE, MARTA DPI
PÉREZ MUÑOZ, IKER AI
PÉREZ SOTERAS, IU MON
PÉREZ SOTERAS, PAULA MON
PERIANES, AINA GM
PERIANES, ÈRIC GM
PERIANES, PAULA GM
PERTICA TORRENS,CARLA ESCOL
PIERNAS, ARNAU ESCOL
PINTÓ, PILAR ESCOL
PIQUÉ, BERTA MOW
PLANELL ROSET, MARIA GF
PLANELL, ADRIÀ ATENEU
PLANELLA, ANNA ESCOL
PLANES COSTA, MAR GM
PLAZA, LORENA GM
POCH FERRER, EUDALD JM
POCH FERRER, URIEL JM
POCH, AINA ATENEU
POCH, ARNAU ATENEU
POCH, VINYET JM
POL FERNÀNDEZ, IGNASI GM
POL FERNÀNDEZ, SIRA GM
POMÉS POL, ÀLEX GM
PONS, ÈRIC MON
PONT MARTÍNEZ, ZOE EV
PONT MIR, VINYET EP

PORREDON, JUDIT GM
PORTA RIBA, MILENA ESCOL
PRADES, JÚLIA ATENEU
PRADES, OCTAVI ATENEU
PRADO TAMAYO, ABRIL JM
PRAT CARMONA, JANA AI
PRAT DALMAU, MIREIA DM
PRAT, CINTIA MON
PRIEGO, MÍRIAM JM
PRIETO SABATÉ, ALBERT JORBA
PRIÓ VIVES, ARNAU EV
PRIÓ VIVES, JOAN EV
PUIG PONS, MARTA GM
PUIG, JANA MOW
PUIGGROS MARTÍN, CARLA ESCOL
PUJOL BUSTOS, JANA MONT
PUJOLÀ VICO, ARNAU GM
PUJOLÀ VICO, JOAN GM
PUJOLÀ VICO, JULIA GM
QUÍLEZ FLORENSA, MARTINA MOW
QUÍLEZ FLORENSA, NÚRIA MOW
QUINTANA, SAMUEL EP
RAJA BACARDIT, BERTA MON
RAJA, ROGER MON
RAMÍREZ SOLER, JAN AI
RAMÍREZ, MARC AI
RAMON, ALEIX ESCOL
RAMOS MORENO, ABEL GM
RAMOS MORENO, DAVID GM
REGIDOR GARRIGA, CARLA AI
REGIDOR, ANDREA AI
REGORDOSA VILASECA, FIONA GF
REGORDOSA VILASECA, MARTINA GF
RENTERO MUXÍ, BIEL GM
RIBA BRAVO, GIANA GM
RIBA LLOPARD, QUIM RC
RIBA MARTÍ, JANA EP
RIBA MARTÍ, JÚLIA EP
RIBA MOSOLL, JAN GF
RIBA ROCA, CARLES ESCOL
RIBA SÀEZ, CAROLA GM
RIBALTA GABARRÓ, ALBA GM
RIBALTA GABARRÓ, PAU GM
RIBAS, MARTA AI
RIERA, ÀLEX RC
RIERA, OLAU RC
RIVERA ESCOLÀ, ÀLEX GF
RIVERA ESCOLA, IRENE GF
ROBLAS LIZARTE, CLÀUDIA ESCOL
ROCA, MARIANE ATENEU
RODRÍGUEZ ESTELLER, ÀLEX PF
RODRÍGUEZ, XAVI AI
ROMA, DAVID MON
ROMÀ, ISAAC MON
ROMERO, GIL MOW
ROS, FERRAN DPI
ROSENDO, VALENTINA JM
ROSICH BERTRAN, JORDI GM
ROSICH TORT, ADRIÀ MOW
ROSSELL CASANOVAS, ESTER AI
RUBIO, MARTÍ MON
RUBIO, POL AI
RUIZ MUÑOZ, DAVID GF
RUIZ MUÑOZ, POL GF
RUIZ, DAFNE AI
RULLÓ RAMON, JÚLIA MON
SABAT CLAVET, RICARD GF
SABAT PIQUÉ, ALBERT RC
SABAT, ANNA ESCOL
SÀBAT, ESTER ESCOL
SALA MAS, LLUC GF
SALA MAS, MARTÍ GF
SALAS, ALILLA CORN.
SALAT TÀSIAS, ARNAU GM
SALAT TASIAS, BIEL GM
SALAT, GERARD GM
SÀNCHEZ BORREGA, LLUÍS JM
SÁNCHEZ BORREGA, SARA JM
SÀNCHEZ CARDENAS, IAN DPI
SÀNCHEZ CÀRDENAS, MARC DPI
SÀNCHEZ PALOMINO, JOSÉ A. EV
SÀNCHEZ PALOMINO, MIQUEL EV
SANCHEZ TRIVIÑO, ANNA MON

SÀNCHEZ TRIVIÑO, DAVID MON
SÁNCHEZ, DAVID AI
SANLLEHI, LENA MOW
SANLLEMÍ GODÓ, GERARD MEST
SANTAMARIA, JAVI 
SANTAULÀRIA CRUZ, BIEL GM
SANTAULÀRIA CRUZ, NIL GM
SANUY, PAU MON
SEGADO, CARLA MOW
SEGADO, LAIA MOW
SEGURA CABRÉ, MARTINA GM
SELLARÈS, ONA ATENEU
SENAR TEIXEDOR, ALBA AI
SENDRA PUJOL, ADRIÀ EP
SENDRA PUJOL, CARLA EP
SEVILLA CASALS, BIEL MON
SEVILLA RUIZ, NIL EP
SIERRA, AURA MOW
SIERRA, DANIEL MOW
SIERRA, MIQUEL MOW
SILAGHI, DAVID RC
SOLÀ MATAMOROS, AINA JM
SOLÀ TUDELA, CARLA GF
SOLÀ TUDELA, JAUME GF
SOLÀ TUDELA, MAR GF
SOLANO TORRES, ALBERT EP
SOLANO VALLES, BALTASAR GM
SOLANO VALLES, SEBASTIÀ GM
SOLÉ BLANCH, MIQUEL ATENEU
SOLÉ LÓPEZ, EVA AI
SOLÉ TOMÀS, MARCEL.LA AI
SOLÉ, ARNAU ESCOL
SOLÉ, ORIOL ESCOL
SOLÉ, PAU ESCOL
SOLER BRAVO, TÀLIA JM
SOLER FORN, ENRIC JM
SOLER FORN, EUGENI JM
SOLER SERRA, ALBERT GM
SOLER SERRA, CLARA GM
SOLER TOMÀS, JÚLIA AI
SOLER, HÉCTOR MON
SOMACARRERA, MERITXELL MONT
SUBIRANA DÍAZ, MARINA GF
SUBIRANA DÍAZ, SERGI GF
TAPIOLAS POZUELO, POL JM
TERUEL PÉREZ, ALBERTO EP
TERUEL PÉREZ, NEREA EP
TERUEL ROBIRA, JANA MOW
TERUEL ROBIRA, PAU MOW
TIAGHI, WIAM AI
TOMÀS TEOMIRO, ARNAU ATENEU
TORBISCO RUBIO, AINA MONT
TORELLÓ GASET, MÒNICA GM
TORILO, PAU MOW
TORNÉ RODRÍGUEZ, ALBA MON
TORNÉ RODRÍGUEZ, LAIA MON
TORNÉ RODRÍGUEZ, MIREIA MON
TORRA, IVET EV
TORRAS COBOS, NOA AI
TORRAS SALA, ETNA MOW
TORRAS SALA, ONA EV
TORRAS, LAIA ATENEU
TORRECILLAS, BIEL GC
TORRES RIBA, CARLA AI
TORRES RIBA, MARTA AI
TORRES, FERRAN JORBA
TORRES, LLUÍS ÒDENA
TORT GABARRÓ, LAURA GM
TRENADO, AARON ÒDENA
TRULL PÉREZ, BERTA ESCOL
TRULL, MARIA ESCOL
TUDELA, ROGER GF
TURÚ, POL GM
UDEL PÉREZ, NORA AI
VALCARCEL, DAFNE AI
VALERO TIJERO, IRAULTZA AI
VALLS FABRÉS, ARAN API
VALLS FABRÉS, VINYET API
VALLS MUNERA, JANNA EP
VALLS, EMMA ESCOL
VALLS, JO ESCOL
VALLS, LOLA MOW
VALLS, MARC DPI

VALLS, PEPA MOW
VALLS, SELMA MOW
VANCELLS NOGUERA, ALBERT GM
VANCELLS NOGUERA, LAURA GM
VARA GRANADOS, EDURNE JM
VENTURA GIL, ERIK GF
VENTURA GIL, MARC GF
VIA, ALBERT ESCOL
VIA, PAU ESCOL
VICH, ANDREY MON
VICH, LLUC RC
VIDAL CARBO, ÈRIC ESCOL
VIDAL CASTELLÀ, ORIOL EP
VIDAL MARTÍN, LIA MOW
VIDAL MARTÍN, QUIM MOW
VIDAL OBIOLS, JAN MONT
VIDAL OBIOLS, JORDI MONT
VIDAL SOTERAS, ADAM LLUNA
VIDAL SOTERAS, ETNA EP
VIDAL, JAUME DPI
VIDAL, MARC MOW
VIDAL, MARC ESCOL
VIDAL, ONA AI
VILA MASMIQUEL, MARIONA GM
VILÀ ROSET, QUIM JM
VILÀ ROSET, ROC JM
VILA, ROC EP
VILADRICH SENSARRICH, LAURA JM
VILADRICH SENSARRICH, ORIOL JM
VILANOVA CASTELLA, PAU GF
VILARÓ, OT AI
VILARRUBIAS MARTÍ, ORIOL ESCOL
VILARRUBIAS, BERNAT MOW
VILARRUBIES PLANELL, ARNAU ÒDENA
VILASECA, EDUARD ESCOL
VILENYA COLELL, LAURA ESCOL
VIVES CARO, JORDI RC
VIVES CARO, SARA RC
VIVES COT, GERARD GM
VIVES COT, ORIOL GM
VIVES SOTERAS, RUT ESCOL
VIVES, AINA ESCOL
YAÑEZ BORRÀS, PAU GM
ZAIM, YASMIN RM
ZAMORA GRADOS, MARC AI
ZAMORA RODRÍGUEZ, GUILLEM DPI
ZARAYO, LORENA EP
ZENON, MAR MOW
ZOFF, ELIAS JM
ZORITA ZAMORA, DIEGO MONT
ZORITA ZAMORA, GLÒRIA MONT
ZORITA ZAMORA, JUANJO MONT
ZORITA ZAMORA, MARIA MONT

ACOMPANYANTS 
Nom   Escola
ABAD BARBA, DAVID MONT
ABADAC, PERE MOW
ABART, SÍLVIA EV
ABAT, MARTA AI
ACEVEDO VERGADA, ALBA MONT
ACEVEDO, ANGEL MONT
AGRAMUNT, ALBERT MON
AGRAMUNT, JOAN JM
AGUALLO, ISABEL EP
AGÜERA, ANTONIO EP
AGUILAR, NOELIA GM
AGUILERA BERZOSA, ALICIA MON
AGUILERA GUITART, JOSEP MON
AGUILERA, TONI AI
ALARCON, SUSANA GM
ALBAREDA, TONI MOW
ALBERT BALANZA, Mª CARME GM
ALCANTARA MORENO, GABRIEL MEST
ALEMANY, ROGER MONT
ALONSO, ALEX JM
ALONSO, DAVID AI
ALONSO, ISRAEL AT
ALOS, MARC MONT
ALTÉS, MANEL ESCOL.
ALVAREZ GRANADOS, MONICA MON
ANDRE LOPEZ, LIDIA MON
ARAB, KHAOULA RC
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ARCARONS, JORDI AT
ARENAS SERRANO, FABIAN ESCOL.
ARIADNA MEST
ARNAU, DOLORS GF
ARRABAL MUÑOZ, MARC JM
AVELLANA, NARCÍS MOW
AYYAD, ABDELMALEK MARAG
BADIA HITO, MAGÍ GF
BALCELLS, JORDI ESCOL.
BALCELLS, RAMON MOW
BALTÀ, OSCAR JM
BARNÉS BARBEDO, GUSTAVO ESCOL.
BARRAL GUIXÀ, MARIONA MON
BASA VILA, ALBA EP
BATALLA TOLOSA, MAGDA AT
BAYA CASTELLS, JOAN AT
BELENGUER, NATI GF
BELHAJ, OMAIMA JM
BERMUDEZ, MONTSE EP
BERNADES, JAUME ODENA
BERNAL GONZALEZ, ANDRES PF
BERTRAN, MARIA A. GM
BERZOSA, TOMÀS JM
BESA VALLS, JORDI EV
BEUMALA, ROSA AT
BISBAL, JOAN F. DPI
BISBAL, JOSEP GF
BLANES, MARTA ESCOL.
BLAZQUEZ, PACO MON
BOHER, MANEL MONT
BOLAÑOS, NACHO AT
BON MARSÀ, XAVI GF
BORRAS GONZALEZ, SUMPSI GM
BORRELLA, ANTONIA MON
BOSCH, DOLORS ESCOL.
BRUNET, PEP AT
BUSTOS, JAVIER MEST
CAELLAS DOT, SONIA JM
CALLAN, ALBERT ESCOL.
CALVO, MARGA MOW
CAMARA, MAITE MON
CAMARERO, CRISTIAN AI
CAMARERO, NOEL AI
CANALS GUARDIA, CLAUDINA MOW
CANO FERNANDEZ, SUSANA MON.
CANUT, JOAN MONT
CAÑAS REDONDO, YOLANDA DPI
CAPDEVILA, ANGELS AI
CARDENAS, VANESSA DPI
CARLES, XAVIER ESCOL.
CARMONA MIÑARRO, ASSUMPTA AI
CARNER PUJOL, JORDI AT
CARO, BERNAT ESCOL.
CARO, JULIÀ AI
CARO, MANEL ODENA
CARRASCI, DAVID RC
CARRIQUE, JORDI RC
CASANOVA, MARIBEL AI
CASTELLA, EMMA EP
CASTELLANO, FELIX AT
CASTELLANO, MARIBEL MONT
CASTELLS SANABRA, THAIS MONT
CASTELLS, EVA GC
CASTELLS, JORDI ESCOL.
CASTILLO, MARIBEL GM
CASTRO, JOAN CARLES RC
CERON, CARLOTA AT
CHBALI, SOMIA EA
CHOABI, MOHAMED MOW
CLARAMUNT, EDUARD MOW
COBOS, JOANA AI
CODERCH, MAR MOW
CODINACHS, JOSEP MEST
COMPTE MIQUEL, MIQUEL ESCOL.
COMPTE, ISAAC JM
COMPTE, XAVI AT
CORRONS ROCA, EDUARD GM
CORTÉS BERGADA, MARIA GARBI
COS, XAVIER GM
 COSTA SENDRA, CRISTINA  GM
COT DEL VALLE, BELEN GM
COTES SUAREZ, JOAN AI
CRESPO, ANA JM

CRUZ, LIDIA GM
CUADRAS MATEU, ROGER GM
CUEVAS, AGUSTI EP
CUTANDA, GUSTAVO ESCOL.
DALMASES, LURDES EP
DALMASES, MARTA AT
DATO, JOSE ANTONIO BRUC
DE DIOS, ANA MARIA DM
DE GRACIA, RAUL 
DE LA CAÑA, SANTI ESCOL.
DE LA ROSA, FINA GF
DEGRÀCIA, ROSER AI
DEL CAMPO, PATRICIA MONT
DIALLO, ADAMA GC
DIALLO, MAMADU GC
DIAZ AUBIA, SONIA AI
DIAZ, Mª MAR GF
DOMINGO MARIMON, NEUS AT
DOMINGUEZ ROVIRA, ALBA MONT
DOMINGUEZ TRISTAN, PEP MONT
DUEÑAS, JOSÉ MARIA JM
ELIAS GALVEZ, CESC GF
ELIAS GALVEZ, ISABEL MON
ELVIRA SANTOS, CARLES RC
ELVIRA, ANGEL EP
ELVIRA, EDUARD EP
ELVIRA, ENRIQUE AI
ELVIRA, JAVI RC
ENRICH GARCIA, JORDI GF
ENRICH JORBA, JORDI GM
ENRICH, CARLES AT
ESCLUSA, EMMA GF
ESCOLÀ, BIEL EV
ESCOLÀ, EVA GF
ESCUDERO, MERCE ESCOL.
ESPEJO, MARINA MON
ESPELT, RICARD JORBA
ESPINAGOSA, ASSUMPTA AI
ESPINOSA GARBÍ, SUSANNA GARBI
ESPINOSA, ANNEIRY AI
ESPINOSA, MIREIA DPI
ESQUERRA, RAIMON MEST
ESTEVE, ROSSEND GM
FARRE CASART, MARIA MONT
FARRE, EMMA GF
FARRIÑA, JUDIT AI
FERNANDEZ CORTÉS, RAUL RC
FERNANDEZ ORTIGOSA, JORDI ESCOL.
FERNANDEZ PONT, AARON RC
FERNANDEZ PONT, LAIA RC
FERNANDEZ, CRISTINA AI
FERNANDEZ, MIQUEL ANGEL MONT
FERNANDEZ, PILAR AT
FERNANDEZ, ROBERTO ESCOL.
FERRER, Mª JOSEP JM
FERRUS, MONTSE AT
FIGUEROLA, MIQUEL MEST
FLORENSA, ELISENDA MOW
FLORENSA, JORDI ESCOL.
FLORES, IMMA GM
FONT, ANNA MOW
FORN FREIXA, NURIA JM
FRUTOS, TONI JM
FUENTES, JUANJO DPI
GABARRÓ SIMÓ, RAMON JM
GABARRÓ, CARME GM
GABRIEL, JAUME ESCOL.
GABRIEL, MARTA DPI
GALDEANO, RICARDO JM
GALLARDO, SANDRA CASTELLOLI
GANDIA, YOLANDA MOW
GARCIA DUQUE, PATRICIA DPI
GARCIA LOPEZ, MARI RC
GARCIA, AIDA MONTBUI
GARCIA, ALEX MONT
GARCIA, GEMMA JM
GARCIA, GLORIA ESCOL.
GARCIA, IVAN DPI
GARCIA, JOSÉ RC
GARCIA, JOSEP GF
GARCIA, JULIO JM
GARCIA, RAQUEL ESCOL.
GARCIA, SERGI AI

GARCIA, TONI DM
GARÍ, DAMAS GM
GARRANCHO RICO, MARIBEL MON
GARRIDO RIERA, VALENTINA AI
GARRIDO, CARME AT
GARRIGA, MONTSE MONT
GASCÓ FUENTES, JOSE LUIS ODENA
GASSÓ, LLUÍS JM
GEA, LUCIA ESCOL.
GER SESE, ISABELÍ ESCOL.
GIL, EMILIO ESCOL.
GIL, VICENÇ RC
GIMENEZ CASTELLON, DAVID JM
GIMENEZ IGLESIAS, IVAN RC
GODÓ, CRISTINA MONT
GOMES LEON, MIGUEL ANGEL RC
GONZALEZ, MARIA JOSÉ ESCOL.
GRAELLS ESTEVEZ, ESTEVE GM
GRAELLS FARRÉ ESCOL.
GRANADO, MARIBEL MON
GRAU COLOM, CARMEN EP
GRAU, BERTA AT
GRAU, JOAN ESCOL.
GUAL GODO, ALBERT MOW
GUARIN IBAÑEZ, BRAYAN GF
GUASCH del CAMPO, JAVIER MONT
GUERRERO ORGAZ, CARLES DPI
GUITART, JOAN JM
GUMÀ, LIDIA MOW
GUTIERREZ, XAVIER AT
HANARI, MOHAMED GC
HERNANDEZ, CARMEN GM
HERNANDEZ, ELVIRA GM
HERNANDO, MIGUEL GL
HITO ORTEGA, CARME GF
IBAÑEZ GARCIA, ANGELICA GF
IBAÑEZ LLORENTE, GABRIEL AI
IGLESIAS, FRANCISCO MARAG
JORGE, JUDITH DPI
JORGE, TANIA DPI
JOSA, VIXTOR ESCOL.
JOSÉ BARRERA, EVA RC
JOURDAN, MAUD AT
JUAREZ, JESÚS MIGUEL EP
JUNYENT, DANIEL GM
JUNYENT, VICENÇ MOW
KHAY, MOHAMED GM
LARA, FRANCISCO EP
LEAL, JOSEP MOW
LIA, TOMÀS ESCOL.
LLACUNA, JAUME AI
LLACUNA, ROGER MONTBOU
LLADÓ PARELLADA, JESÚS MON
LLAMAS DELGADO, FRANCESC GM
LLAMBÉS, ESTEVE RC
LLANSANA, FRANCESC MOW
LLAVAROLA, TONI DPI
LLAVEROLA, JAUME DPI
LLOPART, MAITE RC
LLORACH ANDRES, CARLOTA ESCOL.
LLORACH ANDRÉS, JOSEP ESCOL.
LLORENS, ANDREUA AT
LLOSES, ALBA MOW
LLUISA JM
LOPEZ GARCIA, BLAI AT
LOPEZ PAVON, MIGUEL AT
LOPEZ RAMIREZ, PACO EV
LOPEZ, LAURA GM
LOPEZ, RICARD EP
LOPEZ, SONIA ESCOL.
LOPEZ, TOMAS DPI
LOPEZ, TONI MOW
LUBIAN REGUERO, AGRI AT
LUCAS, MARTA AT
LUQUE RUBIO, MARTA DPI
LUQUE, MONTSE DPI
MACIÀ MARTÍ, DANIEL RC
MAGALLO, SONIA GM
MALDONADO, CAROL EV
MALPARTIDA, JORDI MON
MAMADU AT
MANCEBO, ALEX MF
MAÑE PIZA, JORDI MON

MARGINET, CRISTINA JM
MARÍ PELFORT, JORDI GF
MARIMON ALVAREZ, JORDI JM
MARIMON, NEUS AI
MARIN URBANO, MIRIAM 
MARIN, JOSEP Mª EV
MARQUEZ, BELEN JM
MARSAL SEGURA, MONICA MOW
MARTÍ GUIXÀ, TERESA ESCOL.
MARTÍ, IMMA EP
MARTIN BORREGO, TERESA ESCOL.
MARTIN MUÑOZ, JOAN DPI
MARTIN, MARIA DEL MAR MON
MARTINEZ , RAUL DPI
MARTINEZ CORTES, DANIEL GARBI
MARTINEZ CORTÉS, ESTHER PF
MARTINEZ GALLEGO, JOSÉ GARBÍ
MARTINEZ TOMEO, XAVI MEST
MARTINEZ, DANIEL EP
MARTINEZ, FRANCESC AT
MARTINEZ, MARI RC
MARTINEZ, NÚRIA AI
MARTINEZ, RAQUEL MON
MARTINEZ, RAUL EP
MARTINEZ, SONIA JM
MAS, JUDIT ESCOL.
MAS, MONTSE GF
MASMIQUEL, ASSUMPTA GM
MATIAUDA, LAZARENA JM
MATURANA, JOSEP ESCOL.
MAYER, EFFI MOW
MAYOR, JOAN RC
MENACHO, ALFONS GM
MENDEZ CORTES, EMMA GF
MENDEZ, OSCAR AI
MENSA MONCUNILL, ARNAU ESCOL.
MENSA VALLS, MONTSE ODENA
MILLAN LORMAN, ROGAR GF
MINGUEZ, JOAN EP
MIÑÉS, IMMA MOW
MIQUEL, EVA AT
MIR, GEMMA ESCOL.
MIR, Mª ANGELS ESCOL.
MIR, Mª TERESA EP
MIR, MONICA JM
MIRET ROCA, RAMON AI
MITJANS, ALBERT GM
MOLAS, IMMA MONT
MOLINA, MARI CORNELLÀ
MONTERO, RAUL EP
MONTERO, UNAI EP
MONTRABETA, GEMMA MOW
MORALES, JORDI ODENA
MORENO GARCIA, XAVI AI
MORENO MONTANER, LLUIS MON
MORENO, CANDI GM
MORENO, SADURNI MOW
MORENO, TOÑI GM
MORENTE, TONI ESCOL.
MORERA, ALBERT RC
MORGADO, ANA GC
MORROS TORRENTS, AMADEU ESCOL.
MORROS, SANTI GM
MORROS, TONI GF
MOSOLL ASENSIO, MONTSE GF
MULA, NEUS GM
MUÑOZ, NURIA GF
MUÑOZ, ROBERTO MOW
MURILLO, ANNA ESCOL.
MUSSONS, MIQUEL 
NADAL, RAMON GF
NAFRIA, EDUARD MONT
NAVARRO PAYAN, ALEJANDRO AURIA
NAVARRO, DIEGO ESCOL.
NAVARRO, ENRIQUE AI
NAVARRO, HILDA EV
NICOT, CARINE AT
NINOT BUSELLEU, BERNAT MEST
NOGALES, DAVID AT
NOGUERA, MARIA GM
NOLLA, ALBERT AT
NOTARIO, JOSEP MARIA MONT
OCAÑAS MONTES, ANTONIO JM
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OCHOA, ROCIO MON
OJEDA, IVAN MEST
OLALLA SEGURA, JAN ODENA
OLALLA SERRA, JOAN CARLES ODENA
OLGIM BERNITA, CARLA JM
OLIVÉ, XAVIER EV
OLIVER, JOEL EV
OLIVERAS PAJARES, ORIOL MOW
OROZCO, GLADIS GF
ORPINELL, ELISABET AT
ORRIOLS, GEORGINA MONT
ORTEGA ALCALÀ, SONIA DPI
ORTIZ, JOAN ESCOL.
PACHE SORIA, JAVIER MON
PACHECO, ANDREU ESCOL.
PAJARES, PEDRO AI
PALOMINO RAMOS, ANNA EV
PALOMINO, MONICA ODENA
PÀMIES, FRANCESC MONT
PAREJA CAÑAS, JOSE MON
PAREJA, RAQUEL AT
PARERA, ALBERT GM
PARILLA, ANGEL 
PARRO HERNANDEZ, JULIANA AI
PAYAN, DAVID EV
PAYAN, NOEMI DPI
PEDRACIA LAURA GF
PEDREGOSA, FINA JM
PELFORT, JORDI GF
PELFORT, MONTSE DPI
PEÑA, JUAN AI
PEÑARANDA, JOSEP GM
PERALTA FARRÉ, GUILLEM MEST
PEREIDA, DIEGO EV
PERETO, FANNY RC
PEREZ AGUILAR, ROSA AI
PEREZ MARISCAL, EVANGELINA JM
PEREZ PARADELL, XAVIER MONT
PEREZ VICENTE, ALBERT DPI
PEREZ, DIANA ESCOL.
PEREZ, ELENA EP
PEREZ, ELIA AI
PEREZ, NOELIA MONT
PERIANES, SAMUEL GM
PERTICA TORNER, AITOR ESCOL.
PIERNAS, JOSEP MARIA ESCOL.
PINO, ANNA JM
PIQUE ALECHA, ANNA MONT
PIQUÉ, CARME GM
PLANELL SOLÉ, SONIA RC
PLANELL, CARME ODENA
PLANELL, XAVIER GF
PLAZA, RAUL GM
POCH, ROGER JM
POCH, XAVI AT
POMÉS POL, ALBERT GM
POMÉS POL, JOAN MARC GM
POMÉS POL, SUSANNA GM
PONS, CRISTINA ESCOL.
PONS, XAVI MON
PONT MARTINEZ, ZOE EV
PONT MARTINEZ, ZOE EV
PRADES, ALBERT AT
PRADO MOLINA, JUAN MANEL JM
PRAT DALMAU, RICARD MEST

PRAT VIDAL, FLORENCI AI
PRAT, DAVID MON
PRATS, ANNA GM
PRIETO SABATÉ, ELIA JORBA
PRIETO, ARANTXA JORBA
PUIG, JORDI MOW
PUIG, MAGÍ GM
PUIGGROS CASAS, TONI ESCOL.
PUJOL BUSTOS, ROBERT MONT
PUJOL SANCHEZ, MIREIA EP
PUJOLÀ, DANIEL GM
QUILEZ, JULIA MOW
QUILEZ, RAIMON MOW
QUINTANA, DAVID EP
RAJA BORRAS, MIQUEL MON
RAJA, DAVID MON
RAMIREZ MORENO, DAVID AI
RAMON, JORDI ESCOL.
RAMOS MARTINEZ, JOSÉ GM
REALP, CRISTINA GM
REBOLLAR GRACIANO, MERCE ESCOL.
RECASENS SOLÉ, PAQUITA JM
REGIDOR PLAÇA, DAVID AI
REGORDOSA, JORDI GF
RENTERO MARTIN, OSCAR GM
REY, SANDRA GF
RIBA BERNALDEZ,TONI GM
RIBA TOMÀS, JOSEP Mª ESCOL.
RIBA, ASSUMPTA AI
RIBA, CRISTINA ESCOL.
RIBA, DAVID GM
RIBA, JOANA AT
RIBA, XAVI EP
RIBALTA CUBÍ, GEMMA GF
RIBALTA, MIQUEL GM
RIBAS NAVAS, ROBERT AI
RICO BERENGUER, JÚLIA ESCOL.
RIVERA, JUAN GF
ROBLAS GARCIA, ANIBAL ESCOL.
RODRIGUEZ CAÑADAS, Mª CARMEN DPI
RODRIGUEZ, SONIA MON
ROJO, EVA GF
ROMA, BERNAT MON
ROMERO CARRO, ROSA Mª EP
ROMERO, AMELIA AT
ROMERO, ARMAND MOW
ROMERO, MONTSERRAT GM
ROPERO, NURI MOW
ROS, XAVIER DPI
ROSENDO, TINA JM
ROSET FABREGUES, NÚRIA ESCOL.
ROSICH, PERE MOW
ROSSINES, VALENTINA AI
ROVIRA CASOLIVA, AMITE MON
ROVIRA NOGUERA, ROGER MEST
ROVIRA, IMMA MOW
RUBIO, JOSE MANUEL AI
RUBIO, RUBEN MON
RUBIO, TOÑI EP
RUEDA SOLER, RAQUEL RC
RUIZ, ALICIA EP
RUIZ, PACO GF
RUIZ, SERGI AI
RUIZ, SONIA 
RULLÓ GOMEZ, ALFRED MON

SABAT ROJAS, ELOI GF
SALA, EFREM GF
SALA, MONICA EV
SALANOVA OLIVA, POL RC
SALAT, ROGER GM
SALGADO, XAVI RC
SALOM, SÒNIA MOW
SANATULÀRIA CRUZ, JOEL GM
SANCHEZ BENAVENT, IGNASI ESCOL.
SANCHEZ SOÑÉ, TONI DPI
SANCHEZ, ALVARO JM
SANCHEZ, DAVID AI
SANCHEZ, FRANCISCO MON
SANCHEZ, MARTA ESCOL.
SANCHEZ, MATI DPI
SANCHEZ, PEDRO EV
SANCHEZ, VÍCTOR JM
SANCHEZ, YOLANDA MON
SANLLEHÍ VIDAL, MARC MEST
SANOU, OLGA GM
SANTAMARIA, DANIEL CAPELL
SANTAULARIA, SALVADOR GM
SANUY, DAVID MON
SARRI, MONTSE JM
SEGURA ROSICH, TERESA MOW
SEGURA, FRANCESC GM
SELLARES, JORDI AT
SENDRA ALVAREZ, JORDI EP
SENSARRICH, NÚRIA JM
SERRA, ROSA GM
SEUBA, ELISABET MOW
SEVILLA SANTANO, RAFA MON
SEVILLA, PACO EP
SIERRA, AGUSTÍN MOW
SILAGHI, SIMON RC
SOLA ARDERIU, MARTA ESCOL.
SOLÀ ENRIQUEZ, ANNA ESCOL.
SOLA HERNANDEZ, AIDA ESCOL.
SOLÀ ROSELLÓ, MONTSE AT
SOLÀ, JAUME GF
SOLE FARRES, RAMON AI
SOLÉ MARSAL, JORDI AT
SOLÉ, ANTONI ESCOL.
SOLÉ, DEBORA DPI
SOLE, ELISABETH MOW
SOLÉ, MÀRIUS AI
SOLER FERRER, EUGENI JM
SOLER, JORDI GM
SOLER, SANTIAGO MON
SONAR, MIGUEL ANGEL AI
SORIANO, LUIS ESCOL.
SOTERAS, SANDRA DPI
SUBIRANA CHAVES, MIREIA MOW
SUBIRANA, JOSEP GF
TALLÓ, MARTA EP
TAPIOLES, RAMON JM
TERUEL, XAVIER MOW
TEUREL GIMENEZ, ALBERTO EP
TOMÀS LUQUE, XAVI AT
TOMÀS POCH, SÍLVIA MOW
TOMAS, ANNA AT
TORBISCO CASALS, MIGUEL MONT
TORELLÓ, RICARD GM
TORNÉ DURAN, SERGI MON

TORRA SELLARES, ORIOL DPI
TORRAS MAS, PEP EV
TORRAS VIVES, MARTA ESCOL.
TORRAS, JOAQUIM AT
TORRAS, SALVADOR AI
TORRECILLAS, CESAR GC
TORRES DIAZ, SANDRA 
TORRES, JUANJO AI
TORRES, NURI GM
TORT LLORENS, GEMMA GM
TORT, PEP GM
TOSSAL, EVA RC
TOSSAL, LLORENÇ CAI
TOUS CASALS, EVA MON
TOUS CASALS, Mª DEL CAMÍ MON
TRULL, IVAN ESCOL.
TUDELA, JORDI GF
TUDELA, TXELL GF
VALERO, GERMAN AI
VALLES, CARLA JORBA
VALLS FERRER, ANNA RC
VALLS TOMAS, JAUME MOW
VALLS, JORDI EP
VALVERDE, EVA AI
VANCELLS, ALBERT GM
VARA AYUSO, FRANCISCO JM
VENTURA, GONZALO GF
VERA MONTIEL, GEMMA GM
VICH, IGNASI RC
VICH, VICENÇ MON
VICO JIMENEZ, MARTA GM
VIDAL GABARRÓ, MAURE ODENA
VIDAL LLORACH, JORDI MONT
VIDAL, ERNEST AI
VIDAL, GABRIEL EP
VIDAL, JOAN DPI
VIDAL, JOSEP ESCOL.
VIDAL, MARTA GF
VIDAL, MIREIA MOW
VIDAL, ROGER MOW
VILA CASTRO, MONTSE MON
VILÀ MORROS, ROGER JM
VILÀ RIBALTA, SÍLVIA AT
VILÀ ROSET, TON JM
VILA, ANNA ESCOL.
VILA, MARTÍ MEST
VILADRICH, DAVID JM
VILANOVA, ROSA MOW
VILANOVA, XAVIER GF
VILARRUBIAS, ELISENDA AT
VILARRUBIAS, JORDI MOW
VILARRUBIAS, JOSEP Mª ESCOL.
VILARRUBIAS, MIQUEL ODENA
VILASECA, ANA GF
VIVES PUIG, JORDI GM
VIVES, CARMINA EV
XAVIER JM
ZAIM, ELIAS RC
ZAIM, PALOMA JM
ZAMORA RODRIGUEZ, JORDI AI
ZAMORA, ANA MONT
ZAMORA, ISABEL MONT
ZARAYO, FRANCISCO EP
ZOFF, GABRIEL JM

Guanyadors absoluts: 
Masculí: AHMED KADDARA - CAI 
Femení: SHEILA AVILÈS - CAI   
Classificació per escoles:    
Màxima participació:    
1a. MARISTES  291 participants
2a. ESCOLÀPIES  154 participants
3a. ACAD. IGUALADA 143 participants
Millor percentatge de participació:
1a. MOWGLI 45,34% 
Nombre totat de participants: 2.667
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CLASSES EXTRAESCOLARS DE DIBUIX I PINTURA PER A  NENS A PARTIR DE 5 ANYS.
HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES DE 5 A 8.
DISSABTES D’11 A 1.
CLASSES PER A ADULTS HORARI MATÍ DE DILLUNS A DISSABTES.
CLASSES DE MODEL NATURAL (1 O 2 DIES PER SETMANA)

+ INFORMACIÓ:
 PILAR CARBALLO:  606  541  368 - pilarcarballo.blogspot.com - C. ÒDENA 82 BAIXOS
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Castellers
Bellprat acull la 1a. Diada de 
castelleres

Teatre infantil
Xarxa porta "El circ del déjà vu" per 
als nens i nenes

Teatre
"Las fichas" de Secun de la 
Rosa, a l'Aurora

DIVENDRES
29 d’octubre de 2010 41

D E  L ’ A N O I A

Dimecres 3 de novembre 
- 09.30h Cher ami -secció Didàctic. / Teatre 
Municipal l’Ateneu. 
- 10.00h.  Zoomclass animació trad/ Teatre 
de l’Aurora 
- 11.00h. Zoomclass tac / Teatre Municipal 
l’Ateneu 
- 11.30h. Zoomclass càsting / Teatre de l’Au-
rora 
- 20.30h. Acte d’inauguració. El criminal -sec-
ció oficial-  / Teatre Municipal l’Ateneu 
 
Dijous 4 de novembre  
- 09.30h Cher ami -secció Didàctic. / Teatre 
Municipal l’Ateneu  
- 10.00 h. Zoomclass animació 3D / Teatre 
de l’Aurora 
- 17.30h. Mein leben - das leben von marcel 
reich-ranicki  -secció  Oficial- / Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.  
- 19.00h. Lliurament del Premi Mallerich Sala 
de socis de l’Ateneu igualadí. 
- 20.30h Masserberg –secció oficial- / Teatre 
Municipal l’Ateneu.   
- 21.30h Nikita –secció Made in USA / Teatre 
de l’Aurora.  

- 22.30h Romy -secció oficial- / Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

Divendres 5 de novembre 
- 09.30h Cher ami –secció Didàctic– / Teatre 
Municipal l’Ateneu
- 10.00 h. Zoomclass actor/actriu / Teatre de 
l’Aurora 
- 11.30 h. Zoomclass animació TV3 / Teatre de 
l’Aurora 
- 17.30h Los minutos del silencio –secció ofici-
al– / Teatre Municipal  l’Ateneu. 
- 19.30 h. La tueuse –secció oficial– /Teatre 
Municipal l’Ateneu. 
- 20.00 h. Converses amb.... Toni de la torre, 
crític de televisió, ràdio i  escriptor del llibre 
El boom de les sèries: la televisió abans i després 
de lost.  / Sala de socis de l’ateneu 
- 20.00h El papus. Anatomia d’un atemptat 
–secció Panorama TV-.  / Teatre de l’Aurora  
- 21.10h Sinestesia –secció oficial–  / Teatre 
Municipal l’Ateneu.
- 21.00h Querida dª Elena –secció Panorama 
TV-  / Can  Papasseit, Vilanova del Camí 
- 22.45 h. Die auflehnung –secció oficial -  / Te-
atre Municipal l’Ateneu. 

- 22.45h Curtmetratges i Arròs covat, estrena 
de la segona temporada –Secció zoom jove 
– / Teatre de l’Aurora 
 
Dissabte 6 de novembre 
- 16.00 h. Die hebamme - auf leben und tod – 
secció oficial-. / Teatre Municipal l’Ateneu
- 18.00 h. Cuatro estaciones - secció oficial –  /
Teatre Municipal l’Ateneu. 
- 19.00 h. Cap a Quimelca – secció Panorama 
TV–  / Teatre de l’Aurora 
- 21.30 h. Gala de cloenda, lliurament de 
premis i Polseres vermelles, preestrena de la 
sèrie de TV3 –secció Zoom especial- / Teatre 
Municipal l’Ateneu 
- 00.30 h. Festa Zoom  / La Sala  
 
Diumenge 7 de novembre 
- 12.00 h. La bola de cristal, capítol 122  – 
secció Zoom Especial –  / Teatre Municipal 
l’Ateneu
- 18.00 h. Pel·lícula guanyadora del Festival 
Zoom 2010 – secció Oficial –  / Teatre Muni-
cipal l’Ateneu 
- 19.45h. Twin peaks, capítol pilot – secció 
Cult TV - / Teatre Municipal l’Ateneu

El Zoom, dia a dia

Dimecres arrenca la 8a. edició del Festival Zoom

L’igualadí Jordi Castelltort i Ferran, pro-
ductor executiu de l’empresa de dibui-
xos animats Acció, rebrà el Premi Joan 
Poch de Mallerich en reconeixement a la 
seva trajectòria professional i personal. 
Aquest premi, que és biennal, es lliurarà 
en el marc del Zoom, el dijous dia 4, té 
per objectiu fomentar l’actitud creativa,  
la recerca ideològica i la qualitat humana 
dels professionals d’Igualada i de l’Anoia 
que treballen en el món audiovisual.
El premi l’atorga la Fundació Mallerich 
en memòria de Joan Poch, pioner del 
tèxtil amb la marca Mallerich, que du-
rant tota la seva vida va fer d’aquests 
valors un referent.
El jurat d’aquest premi està integrat per 
l’empresari Pere Prat, l’advocat i escrip-
tor Antoni Zamora, el dissenyador gràfic 
Eulogi Domènech, l’actriu i cantant Lloll 
Bertran, la vídua de Joan Poch, Ernestina 
Sabarich i el productor de cinema i tele-
visió Paco Poch.
El premiat d’enguany, Jordi Castelltort, 
és productor executiu de l’empresa Ac-

Jordi Castelltort, premi Joan 
Poch de Mallerich

ció des de fa 21 anys. Aquesta és una 
empresa dedicada a la producció d’ani-
mació audiovisual. Està reconeguda a 
nivell internacional pels populars dibui-
xos 10+2 i per la pel·lícula en dues i tres 
dimensions Cher Ami, estrenada als ci-
nemes l’estiu de l’any passat. En aquest 
moment Acció treballa en Little Big Pan-
da, un llargmetratge que es preveu que 
surti a la llum l’abril del 2011.

Sancho Gracia i El Terrat • L'actor i la productora catalana rebran els premis a la trajectòria
Consolidació • Aquesta vuitena edició, amb més seccions i nous premis, és la de la consolidació

CINEMA / LA VEU
Dimecres dia 3 de novembre arrenca la 
vuitena edició del Festival Zoom, el pri-
mer festival de caràcter europeu dedicat 
al cinema per a televisió.
A la secció oficial del Zoom d’enguany 
hi participen 10 telefilms, cinc dels quals 
són d’origen alemany i tres espanyols. 
Aquests telefilms competeixen pels pre-
mis a la “Millor TV movie”, al “Millor guió” 
i al “Millor director”, amb una dotació to-
tal de 5.000 euros.
El Jurat Oficial està presidit pel president 
d’Antena 3 Films i membre de  l’Acadè-
mia Internacional de Televisió, Mikel 
Lejarza, i format per diferents  professi-
onals del cinema i de la televisió: Ángel 
Martín, còmic, guionista, actor i  presen-
tador de televisió; Jesús Robles, editor 
especialitzat en cinema i  propietari de 
la llibreria especialitzada Ocho y Medio; 
Silvia Quer, directora de cinema i realit-
zadora de telefilms i sèries de televisió, i 
Mireia Vidal, guionista i ajudant de direc-
ció i professora de l’ESCAC. El jurat de la 
crítica està format per Àlex Gorina, Lluís 
Bonet i Toni de la Torre i el jurat jove està 
presidit pel showman, actor i presenta-
dor, Luis Larrodera.

Premis a la trajectòria
El Festival atorga també els “Premis 

Zoom” a la trajectòria que enguany re-
cauen en l’actor Sancho Gracia i en la 
productora El Terrat. El premi a Sancho 
Gracia li serà lliurat pel director de l’Aca-
dèmia de Cinema Espanyol Alex de la 
Iglesia, que serà a Igualada en motiu 
del festival i de El Terrat és previst que 

vinguin a recollir el premi els socis fun-
dadors de la productora.
A banda d’aquests premis, enguany 
es lliurarà un nou premi “Tu ets la tele”, 
que recaurà en la sèrie La bola de cris-
tal i que serà recollit per la creadora 
del programa Lolo Rico i uns dels seus 

presentadors, Javier Gurruchaga. També 
es lliurarà el Premi Auguri Sita Murt que 
compta amb el suport d’aquesta marca 
igualadina i que aquest any és per a l’ac-
triu Maria Valverde, que recollirà el pre-
mi personalment.

Les estrenes d’aquest Zoom
Durant el Festival Zoom hi haurà dues 
estrenes destacades de produccions 
de TV3. Per un costat s’estrenarà la sè-
rie Polseres vermelles, dirigida per Pau 
Freixas i escrita per Albert Espinosa que 
relata la història de sis nois d’entre 8 i 17 
anys que coincideixen en un hospital 
per diferents malalties i han de passar 
uns mesos fent de les parets del centre 
sanitari el seu univers quotidià.  
D’altra banda també s’estrenarà la sego-
na temporada de la popular sèrie del 33, 
Arròs Covat. Durant el Festival Zoom es 
podrà veure el primer capítol de la nova 
temporada que porta per títol Arròs amb 
llet.  
El Festival Zoom també acollirà les pro-
jeccions dels capítols pilot de la mítica  
sèrie Twin Peaks de David Lynch i de Ni-
kita que actualment s’emet a la cadena 
privada TNT.  
Pel que fa als documentals, dins de la 
secció Panorama TV¸ es projectaran 
Querida Dª Elena, El Papus, anatomia 
d’un atemptat i Cap a Quimelca. 
Pensant en les escoles d’Igualada i de 
l’Anoia el Zoom ha ampliat les activitats 
destinades als alumnes dels centres 
educatius. 

Presentació del Festival Zoom 2010

Jordi Castelltort
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FOLKLORE / LA VEU
Aquest any, com d’altres ocasions, els 
Falcons de Piera van actuar a la Festa 
dels Súpers que organitza el Club Súper 
3 de TV3, concretament el passat dissab-
te 23 d’octubre.
Els Falcons de Piera, a més de fer la seva 

Els Falcons de Piera van actuar a 
la Festa dels Súpers

actuació, també varen fer un taller per-
què la canalla pogués participar i saber 
en directe què és fer Falcons que va tenir 
una molt bona participació per part dels 
nens i nenes i la col·laboració dels pares 
i mares deixant-los provar-ho.

TEATRE / LA VEU
Aquest cap de setmana torna el teatre a 
l’Aurora. En aquest cas es podrà gaudir 
de la comèdia Las fichas que és a càrrec 
de la companyia Radio Rara de Secun de 
la Rosa.
El popular actor de cinema i televisió 
Secun de la Rosa, conegut per haver 
aparegut en sèries i pel·lícules com Aída, 
El otro lado de la cama, Días de futbol... 
brilla també en la seva faceta com a au-
tor teatral, com ho demostra en aquest 
espectacle  que també dirigeix i on in-
terpreta el paper de narrador.
Las fichas, representada per la compa-
nyia madrilenya Radio Rara, toca temes 
propers com ara les relacions de parella, 
l’amor, el desig, la família, les addiccions, 
les classes socials, l’abús de poder, els 
somnis de futur, l’ètica, els diners... per 
mostrar el pitjor d’un mateix.
La comèdia tracta sobre la Clara, una 
noia de classe obrera que va a un con-
curs de televisió per guanyar molts 
diners i un cop els guanya, es troba im-
mersa ens grans avatars. I tal com afe-
geix el mateix de la Rosa, “en la societat 
actual hi ha moltes Clares i no tothom té 
prou eines emocionals per superar les 
adversitats”. Especialment impactant és 
l’escena del concurs “El juego de tu vida” 

que és l’exemple més sublim de fins a 
quin punt som capaços d’arribar per 
aconseguir un objectiu.

Circuito de la Red de Teatros Alterna-
tivos
L’espectacle arriba de la mà del Circuito 
de la Red de Teatros Alternativos, que 
permet la gira d’una selecció d’especta-
cles per les 35 sales associades d’arreu 
de l’estat, entre les quals hi ha el Teatre 
de l’Aurora, el que és una bona oportu-

“Las fichas” de Secun de la Rosa, aquest cap 
de setmana al Teatre de l’Aurora

nitat de veure el teatre que es fa fora de 
Catalunya.
Les representacions de Las fichas tin-
dran lloc avui divendres i demà dissabte 
a les 10 del vespre i el diumenge a les 
7 de la tarda. Les entrades, com sempre, 
es poden adquirir una hora abans de 
cada funció a la taquilla del Teatre de 
l’Aurora o bé reservant-les per telèfon 
(938050075) o a través del correu elec-
trònic a reserves@teatreaurora.cat.

“El circ del déjà vu”, nou espectacle de 
Xarxa, diumenge a l’Ateneu
TEATRE INFANTIL / LA VEU
Aquest diumenge, a 1/4 d’1 del migdia, 
torna el teatre infantil a Igualada.
En aquest cas es podrà veure El circ del 
déjà vu, de la Cia. la Baldufa, una obra on 
la nostàlgia i l’humor es barregen per fer 
un homenatge a la vellesa i a la gent del 
circ que ha passejat la seva màgia per 
pobles i ciutats.
Després de molts anys, dos vells amics, 
l’Anselmo i el Fausto, es retroben i co-
mencen a recordar com era la vida al seu 
petit circ... Els llargs viatges amb el carro 
que els porta per tot el món, faquirs que 
es claven afilades espases, acròbates 
que ballen fent equilibris, un elegant 
presentador, forçuts que provenen de 
terres llunyanes, els pallassos més sim-
pàtics...
La Companyia de Comediants la Baldu-
fa neix a Lleida el maig de 1996 fruit de 
l’anhel d’un grup de joves que es volen 
dedicar professionalment al teatre.

L’objectiu principal de la companyia és 
la creació d’espectacles multidisciplina-
ris, especialment per a infants, utilitzant 

el màxim de recursos teatrals que tenen 
a l’abast: música, màscares, clown, tite-
lles...

TEATRE / LA VEU
El passat 9 d’octubre l’espectacle Cava-
llet de cartró, de La companyia del prín-
cep Totilau, va ser guardonat amb el pre-
mi Bòtil 2010, en el marc de la IX edició 
de la Fira de teatre infantil i juvenil de les 
Illes Balears que se celebra a Vilafranca 
de Bonany, Mallorca. 
Aquest premi, que atorga el govern de 
les Illes Balears conjuntament amb la 
fundació Sa Xerxa, va néixer amb la vo-
luntat de promoure la creació d’especta-
cles per a públic familiar que parteixin 
de textos de la literatura catalana. A més 
d’una dotació econòmica, l’espectacle 
guanyador és premiat amb una gira ar-
reu dels països catalans.
“Cavallet de cartró”, un espectacle de 
poesia i titelles per als infants més petits, 
és la tercera producció d’aquesta com-
panyia de Sant Martí de Tous, integrada 
per Marc Hervàs i Clara Dalmau. Anteri-
orment havien presentat els espectacles 
Sis Joans, de Carles Riba, en coproducció 
amb el Teatre Nacional de Catalunya, i 
La tempesta, de William Shakespeare, 
en coproducció amb el Temporada Alta, 
festival de tardor de Catalunya. Tots dos 
espectacles han estat representats arreu 

de l’estat espanyol i en diverses ocasions 
a la nostra comarca. Pel que fa a Cavallet 
de cartró, es podrà veure properament 
a la XIII edició de Mediterrània, fira d’es-
pectacles d’arrel tradicional de Manresa. 
Podeu trobar-ne més informació a www.
princeptotilau.cat

La companyia del príncep Totilau 
guanya el premi Bòtil amb 
l’espectacle “Cavallet de cartró”

La companyia madrilenya Radio Rara

Diumenge la Cia La Baldufa serà a l’Ateneu

Els Falcons de Piera van ser a la Festa dels Súpers

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.

5 anys
de garantia · Gestió i assessoria per a societats,

  comerç i professionals

· Creació i desenvolupament
  d’empreses i negocis

TEL. 93 805 15 51
Av. Balmes, 13, 1r 3 08700 IGUALADA

Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,
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Presentació del 
llibre “El libro de las 
lenguas” a Piera

LLIBRES / LA VEU
Avui divendres, a les 7 de la tarda i a la 
Biblioteca de Piera tindrà lloc l’acte de 
presentació del llibre El libro de las len-
guas, obra de la llincenciada en Filologia 
Hispànica, Cristina Muncunill i M. Car-
me Junyent, professora de Lingüística 
General de la Universitat de Barcelona. 
La presentació de l’acte anirà a càrrec 
del Dr. Emili Boix-Fuster, catedràtic de 
Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona.
Les autores del llibre formen part del 
Grup d’Estudis de Llengües Amenaça-
des, essent-ne Carme Junyent la seva 
directora i també autora de diversos lli-
bres sobre les llengües del món.
Per fer aquest llibre les autores han anat 
recollint dades sobre les llengües més 
diverses i de cadascuna d’elles expli-
quen coses diferents així com paraules 
que han aportat a les nostres llengües.

MÚSICA / LA VEU
La música sud-africana serà enguany la 
protagonista del mes de novembre a la 
Biblioteca Central d’Igualada. De la mà 
del jove director igualadí Daniel Mestre 
Dalmau aquest espai viatjarà a aquest 
país desconegut per a molts amb l’ob-
jectiu de portar fins a Igualada un bocí 
de la seva cultura en forma de sons i 
melodies. Una audició comentada i una 
exposició sobre el tema seran els actes 
centrals de la celebració del mes de la 
música a la Biblioteca, coincidint amb la 
proximitat de la festa de la patrona dels 
músics, Santa Cecília, el 22 de novem-
bre. A més, per completar aquest viatge 
al continent africà es projectaran dues 
pel·lícules.

Daniel Mestre
Daniel Mestre va dirigir durant dos anys 
–del 2002 al 2004– la Cape Town Ope-
ra Chorus de Sud-àfrica, on va debutar 
com a director d’òpera amb La Traviata. 
De l’estada en aquell país en va tornar 
amb la maleta plena d’experiències i una 
concepció nova i més rica del fet musical 
que compartirà amb el públic en l’audi-
ció comentada que tindrà lloc el dijous, 
4 de novembre, a les 7 de la tarda, a la 
Biblioteca. En aquesta audició es podran 
escoltar fragments de diverses peces 
musicals sud-africanes, en un muntat-
ge audiovisual. Des d’aquest mateix dia 
i fins al 30 de novembre el vestíbul de 
la Biblioteca acollirà l’exposició “Daniel 

Mestre i la música a Sud-Àfrica”, on es re-
passa la seva trajectòria professional.
Aquesta trajectòria es va iniciar fa anys 
a l’Escolania de Montserrat i ha portat 
Daniel Mestre per mig món: des de Vi-
ena a Sud-Àfrica. A la capital austríaca 
va dirigir diverses formacions corals i 
instrumentals i va ser membre de l’Ar-
nold Schoenberg Chor, amb el qual va 
participar com a assistent de direcció 
en diverses produccions. Actualment és 
professor a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya, director titular del Coro 
de la Orquesta Ciudad de Granada i di-
rector assistent del Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana.

El cinema completarà aquest cicle dedi-
cat a Sud-Àfrica amb dues projeccions: 
el dimarts, 9 de novembre, a les 6 de la 
tarda, es podrà veure Totsi (2005), dirigi-
da per Gavin Hood. I el dimarts 23, a la 
mateixa hora, Invictus (2009), de Clint 
Eastwood. I encara una activitat més re-
lacionada amb la música i el cinema per 
completar els actes del mes de la mú-
sica. Es tracta de la projecció de tot un 
clàssic, Metròpolis (1927) de Fritz Lang, 
amb música de piano en directe de la 
mà d’Ismael Dueñas. La cita per als cinè-
fils serà el divendres, 12 de novembre, a 
2/4 de 8 del vespre.

La Biblioteca porta els sons africans a 
Igualada de la mà del director Daniel Mestre

“Imagina/espaiGràfic”, 
la nova exposició a 
l’EMA Gaspar Camps

EXPOSICIONS / LA VEU
Dimarts vinent s’inaugurarà una nova 
exposició a l’EMA Gaspar Camps. En 
aquest cas es tracta d’una mostra de 
cartells del Festival multidisciplinar 
IMAGINA, emblemàtic per a la ciutat 
d’Igualada i creats per l’estudi Espai Grà-
fic. L’estudi va crear una icona futurista i 
enigmàtica, un cap amb un núvol, que 
ha anat evolucionant.
La inauguració de l’exposició serà a les 
8 del vespre a la Sala de l’Escola Gaspar 
Camps.

Concert del Sextet de vent al segle XX, a 
l’Escola Municipal de Música
MÚSICA / LA VEU
El Sextet de vent, format per David Riba 
(flauta), Toni Rocosa (clarinet), Martí 
Marçal (trompa), Carles Pertegaz (clari-
net), Pepa Fusté (fagot) i Dolors Almirall 
(oboè), tots ells professors de l’Escola 
Municipal de Música, oferiran un concert 
amb peces per a sextet de vent escrites 
al segle XX pels compositors L. Janacek i 
J. Françaix. El concert serà el proper di-
jous dia 4 de novembre a 2/4 de 9 del 
vespre a l’auditori de l’escola.
El concert constarà de dues parts. En 
la primera s’interpretarà el MLADI per a 
flauta, oboè, clarinet, clarinet baix, fagot 
i trompa de L. Janacek i en la segona 
es podrà gaudir del Sextet per a flauta, 
oboè, clarinet, clarinet baix, fagot i trom-
pa de J. Françaix.

Léos Janacek
Léos Janacek (1854-1928) fou un compo-
sitor txec. És conegut per la seva Sinfoni-
etta i per la seva obra lírica. És considerat 
un dels principals compositors de l’inici 
del segle XX i va participar en la intensa 
vida cultural de Praga, animada per un 
grup d’intel·lectuals que s’afermaven a 

l’ideal d’una cultura nacional i antiaus-
tríaca. És en aquests anys quan Janacek 
desenvolupa una forta consciència naci-
onal que ja mai l’abandonarà.

Jean Françaix
Jean Françaix (1912-1997), va ser un 
compositor francès. A més de diver-
ses peces per a instruments sols, va 
compondre diversos concerts així com 

també obres vocals com un Oratori, 
l’Apocalipsi de sant Joan i una cantata 
per a mezzosoprano. Va escriure obres 
per a vent, entre elles dos quartets de 
saxòfons o nou característiques de les 
monedes de deu instruments de vent. 
També va compondre música per a pia-
no així com la música per a una dotzena 
de pel·lícules.

LITERATURA / LA VEU
La propera sessió del Club de lectura que 
se celebrarà a l’Ajuntament d’Òdena és 
prevista pel divendres 10 de desembre. 
L’activitat començarà a les 8 del vespre.
La novel·la La reina del sur és la número 
19 de l’autor  membre de la Real Acade-
mia Española, Arturo Pérez Reverte.
L’obra narra la vida de Teresa Mendoza, 
una dona mexicana que es trasllada a 
viure a Espanya on entra en les xarxes 
del narcotràfic. En la història es tracten 
els desitjos, les il·lusions i els amors i in-
clús els seus negocis il·lícits en la seva 
nova pàtria, sense deixar enrere les se-
ves arrels mexicanes.
Aquesta activitat gratuïta és organitza-
da des de l’Ajuntament d’Òdena i rep la 
col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na, cedint els llibres a través del servei 
del Bibliobús. 
A Òdena l’automòbil de la Diputació hi 
és els dimarts de  4 a 7 de la tarda, a la 
plaça Major.

“La reina del sur”, nou 
títol per al Club de 
lectura d’Òdena

ANOIA / LA VEU
Cada primer diumenge de mes el Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia celebra una jornada de portes obertes 
amb visites comentades gratuïtes. 
A un centenar de metres del Museu, a 
l’antiga Adoberia de Cal Granotes s’ex-
plica l’antic sistema d’adobar les pells 
vegetalment per a fabricar sola.
A l’antiga Adoberia de Cal Granotes, la 
visita guiada us transportarà a l’origen 
de la realitat adobera d’Igualada des 
dels seus inicis, documentats l’any 1340, 
on apareix la paraula tany i us explicarà 
l’antic procés d’adobament vegetal des 
del remull, el calciner, l’alum, la mesa, la 
colga, fins als acabats de la sola. 
Esperem que aquest diumenge no us 
perdeu una visita al patrimoni industrial 
català i les explicacions del passat i del 
present d’un ofici encara viu a Igualada. 
Us hi esperem! Les visites comencen a 
2/4 de 12 del matí.

Visita guiada al 
Museu de la Pell i a Cal 
Granotes

El jove director igualadí Daniel Mestre

El Sextet de vent
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BELLPRAT / LA VEU
El proper dissabte 30 d’octubre, Bellprat 
celebrarà la 1a. Diada de Castelleres Me-
morial Nativitat Yarza.
Nativitat Yarza, el 1934 va ser nomenada 
alcaldessa de Bellprat, essent així la pri-
mera alcaldessa, de Catalunya i de l’Estat 
Espanyol durant la República. 
El passat  19 de setembre de 2009, en 
motiu del 75è aniversari del seu nome-
nament, Bellprat ja va retre homenatge i 
va ser escenari d’una festa que va acollir 
entre altres activitats, una exhibició cas-
tellera amb la participació exclusiva de 
dones. 
Per aquest motiu i per donar continuïtat 
a l’homenatge, a la persona de Nativi-
dad, una dona lluitadora, valenta i plena 
d’energia i per tot el que va significar pel 
feminisme, el municipi de Bellprat ha 
volgut organitzar una jornada castellera 
amb la participació de diferents colles.
Així, a la 1a. Diada de Castelleres - Me-
morial Nativitat Yarza, hi participaran 
les colles; Castellers de Vilafranca, Colla 
Joves Xiquets de Valls i Moixiganguers 
d’Igualada. Totes elles faran, a partir de 
les 12h del migdia, a plaça de l’Ajunta-
ment, una exhibició castellera amb la 
peculiaritat que el tronc dels castells es-
tarà format exclusivament per dones.
Seguidament, la jornada comptarà amb 
un dinar popular al local social del mu-

nicipi i a dos quarts de 5 de la tarda tin-
drà lloc les xerrades “La nostra història 
silenciada” a càrrec de Maribel Nogué, 
escriptora i “La participació històrica de 
la dona en la política” a càrrec de Oriol 
Junqueras, eurodiputat i historiador.
En el marc de la jornada també és cele-
brarà la 3a edició de Mercanoia.
D’aquesta manera, el municipi de Be-

llprat voldria fixar aquesta diada com 
una festa anual que d’una banda re-
presenti una manifestació de la cultura 
tradicional catalana amb l’exhibició dels 
castells, i al mateix temps sigui una ce-
lebració de reivindicació de la memòria 
històrica i de la lluita de les dones per 
assolir papers de rellevància en el món 
polític, econòmic i social.  
 

Diumenge, Bellprat celebrarà la 1. Diada de 
castelleres

DANSA / LA VEU
El diumenge 31 d’octubre,  l’Esbart Dan-
sot de Capellades celebrarà el seu 37è. 
aniversari amb un recital de danses al 
Teatre de La Lliga  a  les 6 de la tarda amb 
l’acompanyament musical de la Cobla 
la Principal del Llobregat, augmentada 
amb timbales i percussió, sota la direc-
ció musical d’en Xavi Cassanyes.
El disseny del cartell anunciador de la 
ballada és d’en Toni Miquel.
La direcció general anirà a càrrec de l’An-
na Maria Sabater i d’en Joan Romaguera 
i la direcció artística, de la Maria Cinta 
Aparicio. Adjuntes a la direcció Secció  
Infantil: Montserrat Galofré i Núria Sa-
bater.
Del repertori que s’interpretarà, voldrí-
em anunciar la recuperació de la Gala de 
Campdevànol, dansa que avui en dia en-
cara es balla a aquesta bonica població 
de la comarca del Ripollès i que el nostre 
esbart no havia ballat des de la seva pri-
mera època, els anys 70 i 80. També ens 
plau destacar la reestrena de la Dansa 
núm. 3 del Llibre Vermell de Montserrat, 
Ad Mortem Festinamus. Amb coreografia 
de la Mª Cinta Aparicio i instrumentada 
per a cobla augmentada pel Xavi Cas-
sanyes, aquesta interpretació necessita 
de la participació de tots els membres 
de l’Esbart, inclosos els dansaires més 
menuts.
La taquilla s’obrirà 1/2 hora abans de 
l’actuació. L’entrada serà gratuïta per a 
menors de 16 anys.

37è aniversari de 
l’Esbart Dansot de 
Capellades

HISTÒRIA / LA VEU
Avui divendres, a les 8 del vespre al saló 
de sessions de l’Ajuntament d’Igualada 
tindrà lloc una conferència en comme-
moració del centenari del naixement 
de Jaume Vicenç Vives que porta per 
títol Jaume Vicenç Vives: l’historiador i el 
ciutadà . La conferència anirà a càrrec 
del Dr. Jordi Nadal i Oller, historiador, 
catedràtic emèrit de la Universitat de 
Barcelona i que va ser col·laborador de 
l’obra de Jaume Vivenç Vives i pioner en 
els estudis de població i industrialització 
a Catalunya i Espanya.
L’historiador gironí Jaume Vicenç Vives, 
després de passar la repressió i les es-
tretors de la guerra civil, va participar 
en la fundació d’una editorial que es 
proposava millorar els llibres de text. El 
seu coneixement de les ciències històri-
ques va fer que entrés en contacte amb 
els nous corrents de la historiografia eu-
ropea i malgrat el caràcter francament 
positivista dels plantejaments que feia, 
el món acadèmic hispànic se’ls va mirar 
amb recel.
Va fer seva la preocupació pels estudis 
d’història contemporània de Catalunya, 
abandonats fins aleshores, puix estava 
convençut que havien de contribuir a 
replantejar d’una manera més realista 
una política de recobrament de Catalu-
nya.
Una ràpida malaltia posava fi a la seva 
vida quan era en plena activitat. Darrere 
seu deixava un estímul que transforma-
ria per complet la historiografia catala-
na.

Avui, conferència 
sobre Jaume Vivenç 
Vives a Igualada

CAPELLADES / LA VEU
L’Ajuntament de Capellades ha promo-
gut el projecte d’elaboració d’un inven-
tari de patrimoni històric, arquitectònic i 
ambiental del municipi amb la intenció 
de preservar el llegat patrimonial cape-
lladí. Després de mesos d’intens treball 
de recerca i catalogació, ja s’ha finalitzat 
aquest treball, que ha estat finançat com-
pletament per la Diputació de Barcelona 
amb una subvenció de 48.000 €. Aquest 
projecte ha estat dirigit per la Doctora 
en història de l’Art Raquel Lacuesta, cap 
de la Secció Tècnica d’Investigació, Cata-
logació i Difusió del Servei del Patrimoni 
Aqruitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona, i ha comptat amb un equip 
molt variat de professionals: Imma Vila-
mala, historiadora del Servei,  els arqui-

tectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera, 
el doctor en història Miquel Gutiérrez i 
l’ambientòloga Gemma Sabatés. També 
hi ha col·laborat el tècnic de patrimoni 
arqueològic de l’Ajuntament, Raül Bar-
trolí i les historiadores capelladines Jo-
ana Campoy i Marisa Soler.
Tal i com va destacar el regidor d’Urba-
nisme, Marcel·lí Martorell, en l’acte de 
presentació d’aquest inventari, “ara ja 
tenim aquest element que ens recull tot 
el que hi ha a Capellades. A partir d’aquí, 
ho passarem al Ple de l’Ajuntament per 
començar la tasca de protecció propo-
sada, després de conèixer totes les al-
legacions que es presentin. Era un pro-
jecte que ens feia molta falta perquè el 
darrer que hi havia a l’Ajuntament era de 
l’any 1.986”.

Aquest inventari està recopilat en 4 vo-
lums. En el primer es recull la memòria 
del treball i l’estudi del paisatge. En el 
segon i tercer les fitxes arquitectòniques 
i en el quart un llistat indexat d’elements 
d’inventari i plànols. Tal i com es desta-
ca en la mateixa memòria, “en aquestes 
pàgines s’intenta destacar el més inte-
ressant del patrimoni arquitectònic, his-
tòric, urbanístic, àrees urbanes o nuclis 
urbans d’interès ambiental i àrees ar-
queològiques del municipi. Així, el prin-
cipal objectiu d’aquest inventari és defi-
nir el patrimoni històric, arquitectònic i 
ambiental de Capellades per establir les 
mesures per a la seva conservació, recu-
peració i millora”.
Aquests 4 volums es poden consultar a 
l’Ajuntament de Capellades.

Presentació de l’inventari del patrimoni 
històric, arquitectònic i ambiental de 
Capellades

MÚSICA / LA VEU
Dilluns 1 de novembre, a la parròquia de 
Sant Pere dels Hostalets de Pierola tin-
drà lloc un concert d’orgue i trompeta 
organitzat pels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola. El concert anirà a 
càrrec de Josep Xaubet a l’orgue i Juan 
Diego Granados, amb la trompeta.
El programa constarà de dues parts. En la 
primera s’interpretaran obres de Mozart, 
Purcell, Bach i Corelli i en la segona vari-
ades obres de Purcell, Tellemann, Mari-
ner, Ravel, Schubert, Albéniz, Txaikovski 
i un seguit de cançons populars catala-
nes com El noi de la mare, El rossinyol o El 
cant dels ocells.

Per Tots Sants, concert 
d’orgue i trompeta als 
Hostalets de Pierola

LLIBRES / LA VEU
Des d’aquesta setmana, el pallasso Mar-
cel Gros representa al Bibliobús Mont-
serrat de la Diputació de Barcelona, que 
recorre les comarques de l’Anoia i Alt 
Penedès, el seu espectacle ‘Petites his-
tòries’, dintre de la campanya de foment 
de la lectura ‘Bon humor al Bibliobús 
Montserrat’
Gros proposa un viatge al món de la 
imaginació i la fantasia, pensat per ani-
mar els infants a llegir, difondre el conei-
xement i ús del bibliobús, i potenciar el 
paper de dinamitzador cultural a la seva 
zona d’influència.

El Bibliobús 
Montserrat recorre 
l’Anoia ple de bon 
humor

Les noies dels Castellers de Vilafranca ja van ser l’any passat a Bellprat

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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MÓN CASTELLER / LA VEU
La diada de la colla dels Moixiganguers 
d’Igualada va comportar un nou castell 
per als morats, concretament el cinc de 
set amb l’agulla, és a dir l’estructura clàs-
sica del cinc de set (un tres de set i una 
torre de set ajuntats), amb la particu-
laritat que dins l’estructura del tres s’hi 
planta un pilar, en aquest cas de cinc. El 
cert és que els igualadins, tot i aparcar 
de moment un esperat intent de quatre 
de vuit, tornaren a demostrar un gran 
nivell, descarregant a més el tres de set 
per sota, i el quatre de set amb l’agulla.
Després dels pilars de quatre de saluta-
ció, els Moixiganguers afrontaren en la 
seva primera ronda el tres de set aixecat 
per sota. Aquest cop, l’estructura pujà 
sòlida i robusta,i sense cap dificultat 
aparent, l’anxaneta coronava la cons-
trucció que posteriorment era descarre-
gada sense cap mena de complicació.
En segona ronda era l’hora del castell 
estrella de la jornada, el cinc de set amb 
l’agulla. Fins a la coronació del cinc, no 
hi hagueren grans dificultats. Posterior-
ment però, i amb la carregada del castell, 
les dificultats per aguantar el pilar foren 
extremes, però salvades meritòriament 
pels membres del tronc, davant l’alegria 
d’una plaça que veien com una altra ve-
gada els morats superaven un altre ob-
jectiu tècnic. De fet els Moixiganguers 

són la tercera colla en el món casteller, 
després dels Castellers de Vilafranca i els 
Nens del Vendrell que coronen aquesta 
construcció.
En tercera ronda, era el torn del quatre 
de set amb l’agulla, resolt efectivament 
pels morats que amb aquesta construc-
ció culminaven una gran actuació. Per 

acomiadar-se un vano de cinc, és a dir, 
pilar de cinc aixecat per sota, amb un pi-
lar de quatre a cada costat.
Pel que fa a les colles convidades, els 
Castellers de Barcelona realitzaren els 
millors registres de la jornada. En prime-
ra ronda descarregaven amb solvència 
el quatre de vuit. A la segona era el torn 
de la torre o dos de set, també descarre-
gat amb èxit. Ja en tercera ronda, el cinc 
de set completava la tercera ronda dels 
barcelonins, que posteriorment s’acomi-
adarien amb un vano de cinc. Pel que fa 
als  Marrecs de Salt, descarregaven amb 
facilitat el quatre de set, el tres de set 
aixecat per sota i el tres de set, acomia-
dant-se d’Igualada amb un pilar de cinc.

El proper dissabte, els Moixiganguers 
a Bellprat
El proper dissabte al migdia, els Moixi-
ganguers d’Igualada encararan el tram 
final de la temporada tot participant 
en una exhibició al poble de Bellprat, 
conjuntament amb els Castellers de Vi-
lafranca i la Colla Joves Xiquets de Valls, 
en una festa que commemorarà que Be-
llprat va ésser el primer poble a Espanya 
a tenir una alcaldessa. La particularitat 
d’aquesta actuació, serà que el tronc 
dels castells seran formats únicament 
per dones.
 

Els Moixiganguers aconsegueixen per 
primera vegada el cinc de set amb l’agulla

POESIA / LA VEU
Dissabte passat dia 16 se celebrà al tea-
tre de l’Aurora la segona sessió de Poesia 
Viva de la temporada 2010-2011 que va 
estar dedicada a la tardor. Comptà amb 
la especial col·laboració de l’Orfeó de 
Santa Coloma de Queralt que junt amb 
la rapsoda M. Teresa Ratera, va ocupà la 
segona part. 
La vetllada s’inicià amb la lectura de la 
poesia Tardor de Joan Maragall a càrrec 
d’Adoració Aliberch. Tot seguit començà 
la Roda de Poetes en la qual es presen-
taren els treballs següents: La figuera 
dels avis anònim (r. Montserrat Llopart; 
Gràcies Senyor d’Anna Banchs; Tardor de 
Tomàs Berzosa; La vida és..., de Teresa de 
Calcuta (r. Francesc Albareda); És massa 
tard d’Antoni Canals (r. Narcís Viarnés); 
La mirada de Guida (r. M. Carme Miserac-
hs) Comença l’octubre, de Silveri Lecina 
(r. M. Carme Miserachs); A la vall de Ribes 
de Fresser de Joan Martí (r. Jaume Ferrer); 
Els colors de la tardor de Enriqueta Pàmi-
es; La dàlia de Joana Raspall (r. Assump-
ció Ferran); Els estornells i els igualadins 
d’Enric Senserrich; Jubilación obligada, 
de Marisa de la Torre; Homenatge a la 
gent gran de Berta Torras; Tempesta d’es-

tiu de Montserrat Ventura; i A tu, de Nar-
cís Viarnés (r. Eusebia Fanega). 
Es reprengué la sessió amb un recital 
de poemes de tardor en la veu de M. 
Teresa Ratera, i d’acord amb el progra-
ma següent: A mitjan setembre de Marià 
Manent; Captard de tardor de Lleonard 
del Rio; Tardor d’Andreu Coll; Vull fulles 
seques de Josep M. Borràs; i Gràcies de 
Josefina Pons. L’excel·lent recitació de 
la rapsoda comptà amb el coixí d’una 
selecció de boniques imatges que s’ana-
ven succeint oportunament en l’esce-
nari. En acabar el president de l’entitat, 
Lleonard del Rio anuncià el lliurament 
de la ceràmica de Poesia Viva a M. Teresa 
Ratera i pregà a Jaume Ferrer que n’hi 
fes el lliurament.
L’actuació de l’Orfeó de Santa Coloma 
de Queralt completà la segona part. Del 
Rio els donà la benvinguda i esboçà la 
història de la coral. El director Frede-
ric Prat expressà la seva satisfacció per 
compartir la vetllada amb els igualadins 
i s’inicià el concert. En primer lloc oferi-
ren una Missa (Liturgical Suite) d’Euge-
ne Butler; i a continuació un aplec de set 
cançons Comiat al bosc de Fèlix Men-
delssohn; El moliner del Freser de Ma-

nuel Oltra; Muntanyes regalades, harm. 
d’ Antoni Jorquera; Tinc enveja del matí, 
d’A. Pérez Moya; El cant dels ocells, harm. 
Pau Casals i amb solo de Roser Sabaté; 
Premianenca de Ricard Viladesau; i final-
ment Amor particular de Lluís Llach amb 
una molt aconseguida versió de Xavier 
Cassanyes. La bona traça del director, 
sabé modelà les veus sense estridènci-
es. Fou una actuació acurada, correcte 
i afinada que complagué al públic. Per 
agrair els aplaudiments interpretaren la 
coneguda cançó de Giuseppe de Marzi, 
Signore delle Cime. La pianista Montser-
rat Sabater i el director foren obsequiats 
amb sengles rams de flors..

Novembre: concurs de rapsòdia Ma-
nuel Mateu
En la sessió del mes de novembre Poe-
sia Viva acollirà la fase final del Concurs 
de Rapsòdia Manuel Mateu i Vives. Serà 
el dissabte 20 de novembre a les 5 de 
la tarda al mateix Teatre de l’Aurora. Els 
concursants finalistes que i participaran 
seran els següents: Joan S. Alòs Batlle, 
de Valldoreix; Jordi Bielsa Montoliu, de 
Sant Feliu de Llobregat; Glòria M. Bosch 
Maza, de Barcelona; Josep Bové Blanch, 

Els “Cants de tardor” ompliren la sessió d’octubre de 
Poesia Viva d’Igualada

de Granollers; Sandra Casamitjana Lu-
piáñez, de Barcelona; Sílvia Llorente 
Briones, de Torrelles de Llobregat; Mar-
garita Martín Fernández, de Sant Cugat 
del Vallès; Pere Massana Garbaccio, de 
Barcelona; Alexandra Morera Fargas, de 
Molins de Rei; Anna m. Morera Casacu-
berta, de Belianes; Francesc Llorenç Prat 
Vidal, de Vilanova i la Geltrú; Amancio 
Rodríguez de la Morena, de Barcelona; 

Presentación Samaniego Castilla, de 
Barcelona; Assumpta Saumell Vallès, de 
Vallbona d’Anoia; Manuel Sánchez-Villa-
nueva Arrojo, de Vilassar de Mar; Llorenç 
Serrahima Formosa, de Sant Cugat del 
Vallès; i Núria Valls Fuster, de Vilanova i 
la Geltrú.
L’acte serà presentat per Lleonard del 
Rio Torrents i comptarà amb l’actuació 
del pianista Ramon Enrich Murt.

MÚSICA / LA VEU
La prestigiosa Harvard Musical Associa-
tion a Cambridge va donar ha conèixer 
recentment la llista de nominats per al 
Arthur W. Foote Award. Aquest impor-
tant reconeixement -amb una dotació 
econòmica de 5.000 dòlars- cerca premi-
ar els més destacats intèrprets musicals 
d’entre totes les institucions d’educació 
de la costa est dels Estats Units.
La nominació del pianista capelladí Moi-
sès Fernández  Via ve a culminar un any 

de absoluts triomfs, en què ha estat me-
reixedor dels més importants guardons 
d’interpretació musical a la ciutat de Bos-
ton: el Richmond Prize i el Honors Music 
Award de la Universitat de Boston.
El jurat del Arthur W. Foote Award dona-
rà a conèixer el guanyador el 20 de no-
vembre, lliurant el premi i la seva dotació 
econòmica en un recital de guanyadors 
a la seu de l’associació al llarg del proper 
mes d’abril.

La Harvard Musical Association
nomina el pianista capelladí 
Moisès Fernández Via
per a l’Arthur W. Foote Award

El 5de7 amb l’agulla

L’Orfeó de Santa Coloma va oferi un concert a la segona part
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TEATRE “LAS FICHAS”
- Igualada
El popular actor televisiu Secun de 
la Rosa porta al teatre una diverti-
da comèdia inspirada en el polè-
mic programa de la televisió “La 
màquina de la verdad”.
Divendres, a les 10 del vespre al Tea-
tre de l’Aurora.

CONFERÈNCIA “JAUME VICENS 
VIVES: L’HISTORIADOR I EL CIU-
TADÀ”
- Igualada
Conferència a càrrec del Dr. Jordi 
Nadal i Oller, historiador, cate-
dràtic emèrit de la Universitat de 
Barcelona, en commemoració del 
centenari del naixement de Jaume 
Vicens Vives.
Divendres, a les 8 del vespre al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament d’Igua-
lada.

IMPRO-SHOW
- A Igualada
Deixa’t sorprendre per les seves 
improvisacions! Et proposem un 
espectacle d’humor, diferent i 
únic a cada funció, on el públic as-
sistent té molt a dir.  
Divendres a les 12 de la la nit a La 
Sala.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- A Piera
Presentació del llibre “El libro de 
las lenguas” de M. Carme Junyent i 
Cristina Muncunill. La presentació 
anirà a càrrec del Dr. Emili Boix-
Fuster.  
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

CINEMA. “MISS AGENTE ESPECI-
AL”
- Als Hostalets de Pierola

L’Associació de la Gent Gran dels 
Hostalets ha programat la visió de 
la pel.lícula “Miss agente especi-
al”.  
Divendres a 2/4 de 6 de la tardaa 
l’auditori Cal Figueres.

DISSABTE 30

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn 
de la lectura d’un text de filosofia. 
En aquest cas es parlarà sobre les 
“Meditacions” de Marc Aureli.
Dissabte, a les 11 del matí a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

TEATRE. “EL REGNE DE LAILÒNIA”
- A Piera
Dins el Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera, el Grup de Teatre Far-
ga’m de Terrassa ens oferirà l’obra 
“El regne de Lailònia”.  
Dissabte a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Teatre Foment.

TEATRE “LAS FICHAS”
- Igualada
El popular actor televisiu Secun de 
la Rosa porta al teatre una diverti-
da comèdia inspirada en el polè-
mic programa de la televisió “La 
màquina de la verdad”.
Dissabte, a les 10 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

CASTANYADA
- A Carme
Castanyada i concurs de pane-
llets.  
Dissabte, a les 7 de la tarda al Casal 
de Carme.

FESTA DE LA RATAFIA
- A Igualada
La festa serveix de presentació 

dels productes començats a crear 
a finals de juny, macerats durant 
tot l’estiu i tastats ben entrada la 
tardor pels vols de Tots Sants.  
Dissabte a partir de les 7 de la tarda 
a l’Ateneu Igualadí.

HOMENATGE A MIGUEL HERNÁN-
DEZ
- Piera
Homenatge als 100 anys del nai-
xement del poeta Miguel Her-
nández, amb lectura dels seus 
poemes, audiovisuals i accions 
teatrals.
Dissabte a partir de les 6 de la tarda 
a la plaça de la Creu.

DIUMENGE 31

TEATRE. “COSÌ È, SE VI PARE”
- A Calaf
Darrera representació del Concurs 
de teatre Vila de Calaf. En aquest 
cas es tracta de l’obra “Così è, se 
vi pare (És així, si us ho sembla)”, 
de Luigi Pirandello. Anirà a càrrec 
de la companyia Acte Quatre de 
Granollers.  
Diumenge, a les 6 de la tarda al Ca-
sal de Calaf.

TEATRE “LAS FICHAS”
- Igualada
El popular actor televisiu Secun 
de la Rosa porta al teatre una di-
vertida comèdia inspirada en el 
polèmic programa de la televisió 
“La màquina de la verdad”.
Divendres, a les 7 de la tarda al Tea-
tre de l’Aurora.

TEATRE INFANTIL “EL CIRC DEL 
DEJÀ VÚ”
- Igualada
Després de molts anys dos vells 
amics, Anselmo i Fausto, es retro-
ben i comencen a recordar com 

EXPOSICIONS

DIBUIXOS, CARICATURES I CÒ-
MICS. 
- Antoni Raja  i Enrich
L’il.lustrador igualadí mostra 
una selecció de dibuixos de 
còmics, caricatures, cartells, 
il.lustracions... ue 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.

D E  L ’ A N O I A
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era la vida al seu petit circ...
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ESPECIAL CASTANYADA
- A Igualada
Per Tots Sants castanyes....  
Diumenge a les 12 de la nit a La 
Sala.

CASTANYADA-ROCK
- A Piera
Concert amb diversos grups rei-
vindicatius de la cultura catalana: 
Spatek, Opció K-95, Strombers, 
Carpa Juanita, Malakaton. Entra-
des anticipades a 5 euros i el ma-
teix dia dels concerts a 6 euros.  
Diumenge a les 11 de la nit a la nau 
de Cal Sanahuja.

VISITA GUIADA A FULGENTIA
- A Igualada
Visites comentades a “Fulgentia”, 
exposició permanent d’orfebre-
ria religiosa a la basílica de Santa 
Maria.  
Diumenge de 2/4 d’11 a 12 del mig-
dia a Santa Maria d’Igualada.

DILLUNS 1

CONCERT D’ORGUE I TROMPETA
- Als Hostalets de Pierola
Concert organitzat pels Amics de 
la Música a càrrec de Josep Xau-
bet, orgue i Juan Diego Granados, 
trompeta.  
Dilluns, a les 6 de la tarda a l’esglé-
sia de Sant Pere.

DIMECRES 3

“BRUIXES I BRUIXOTS” A CÀRREC 
DE L’ESPINA DE LA SARDINA

- A Igualada
Les bruixes i bruixots saben fer 
màgia, encanteris i ocions. Són 
protagonistes de contes fantàs-
tics, on passen les coses més in-
versemblants. Vine a escoltar-los.  
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

ZOOM FESTIVAL EUROPEU DE TE-
LEFILMS
- A Igualada
Vuitena edició del festival Zoom, 
consolidat ja com un referent per 
a les produccions de ficció televi-
siva.  
Del 3 al 7 de novembre a l’Ateneu 
Igualadí.

DIJOUS 4

LA MÚSICA A SUD-ÀFRICA. DANI-
EL MESTRE
- A Igualada
Repàs de la música a Sud-àfrica 
per mitjà d’audicions i projecci-
ons, amb pinzellades de l’experi-
ència del conferenciant en aquest 
país.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

CREACIÓ D’UN BLOG
- A Piera
Montserrat Fuster, diplomada en 
Biblioteconomia, ensenyarà les 
possibilitats que ofereix un bloc. 
Cal disposar d’un portàtil i tenir 
coneixements bàsics d’Internet i 
ofimàtica.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

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

EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
- Fotografies
La mostra recull imatges que re-
flecteixen l’habilitat dels pilots i 
el seu esforç, així com la bellesa 
i els colors dels globus i dels pai-
satges.
Del 15 al 30 d’octubre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

“ENTRECREUAMENTS” - FOTO-
GRAFIA
- Alejandro Santaflorentina
Proper al relat i a la poesia, més 
enllà de trobar imatges impac-
tants, Entrecreuaments busca ex-
plicar històries. Encontres casuals: 

petits contagis entre persones, 
accidents que generen contacte. I 
també encontres causals: quan la 
fotografia pot servir d’excusa per 
a viure experiències.
Del 15 al 31 d’octubre al Vestíbul de 
l’Ateneu.

FET A MÀ. 
- Gemma Maka
Quadres, bosses, samarretes i al-
tres objectes elaborats i pintats 
per l’artista. Un estil singular que 
no us deixarà indiferents. Es po-
dran comprar peces.
Del 16 al 31 d’octubre al Casal de 
Carme.

MOSTRA DE MANS UNIDES IGUA-
LADA
Exposició de material i llibreria 
solidaris. Farem possible el finan-
çament del projecte “millora de 
les capacitats pedagògiques del 
professorat a la regió de Brong-
Ahafo” a Gahna.
Del 20 al 31 d’octubre a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

EX-LIBRIS. 
- Antoni Gelabert i Casas
Del 17 al 31 d’octubre al Museu Molí 
Paperer de Capellades.

V BIENNAL CONTRATALLA D’EX-
LIBRIS 
Del 17 al 31 d’octubre a Les Voltes de 
Casa Bas de Capellades.

DIBUIXOS. PUNTILLISME DEL SO-
TERAS. 
Dibuixos fets amb la tècnica del 
puntillisme.
Des de l’1 d’octubre a Cal Gat Vist, 
carrer de Sta. Maria d’Igualada.

IMAGINA/ESPAI GRÀFIC. 
- Estudi Espai Gràfic
Mostra de cartells del Festival 
Multidisciplinari IMAGINA, emble-
màtic de la ciutat d’Igualada.
Del 2 al 30 de novembre a la Sala 
de l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

JARDINS INTERIORS. 
- Pintura de Rosalia Comelles
Segons l’artista, “en el rebost ple 

de llaminadures que per a mi són 
els prestatges de les biblioteques 
vaig trobar-hi els primers mes-
tres que m’han acompanyat per 
aprendre”.
Del 2 de novembre al 15 de gener 
al Punt dels lectors de la Biblioteca 
central d’Igualada.

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA. 
Exposició dels quinze anys de la 
colla castellera local.
Del 3 al 20 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

DANIEL MESTRE I LA MÚSICA A 
SUD-ÀFRICA. 
- Els nostres músics
La Biblioteca dedica cada any el 
mes de novembre a la música i 
a la figura de músics igualadins. 
Coneixerem la carrera professi-
onal de Daniel Mestre i la seva 
vinculació amb la música sud-
africana.
Del 4 al 30 de novembre al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Iguala-
da.



R. R.-
George Clooney no para de 
treballar. Ara mateix està rodant 
dues pel·lícules i encara és molt 
calenta l’estrena de la seva darrera 
interpretació, El americano. Escrita 
per Rowan Joffe, la pel·lícula ha 
estat dirigida per l’holandès Anton 
Corbijn, possiblement el més reputat 
realitzador de videoclips dels darrers 
anys: Despeche Mode, Mercury Rev, 

Estrena a Igualada • El americano

Terror a la catalana
RAMON ROBERT.-
El cinema de terror made in Catalunya 
està pasant pel millor moment de la 
seva història. Amb els dos celebrats 
capítols de REC (creats pel lleidetà 
Jaume Balagueró) i amb l’important cop 
de taquilla donat amb El orfanato (ara 
mateix J. Bayona està rodant amb Ewan 
McGregor i Naomi Watts), la producció 
catalana de cinema fantàstic i de terror 
va d’allò més bé. Precisament han estat 
els productors de la pel·lícula de Bayona 
qui han donat una nova oportunitat 
al també jove guionista i realitzador 

Guillem Morales. Aquest va dirigir fa 
cinc o sis anys la notable El habitante 
incierto, i ara repeteix amb la felicitada 
protagonista d´El orfanato, Belén 
Rueda. 
Interpretada per Belén Rueda en el 
paper central i per Lluís Homar, Julia 
Gutiérrez Caba, Pau Derqui, Francesc 
Orella i Joan Dalmau en rols secundaris, 
la pel·lícula arrenca quan Julia torna a 
Bellevue amb el seu marit. Vol visitar a 
la seva germana Sara, gairebé cega per 
una malaltia degenerativa de la qual va 
intentar operar-se sense èxit. En arribar, 

descobreixen que la germana s’ha 
suïcidat. Júlia no només ha d’afrontar 
la pèrdua de Sara, sinó també la pèrdua 
de tota esperança per aturar la seva 
imminent ceguesa, ja que ella pateix la 
mateixa malaltia i sembla compartir el 
seu mateix destí.

George Clooney a Itàlia
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Estrenada en el Festival de Sitges, Los 
ojos de Julia es podrà veure a partir 
d’aquest cap de setmana a més de 
300 sales del territori espanyol, i ja ha 
estat adquirida per altres països. A 
Sitges gairebé tothom va valorar molt 
possitivament el treball interpretiu de 

Estrena a Igualada • Los ojos de Julia

l’actriu madrilenya, Rueda està supèrbia 
i porta tot el pes d’una pel·lícula que 
li cedeix tot el protagonisme, i a més 
per partida doble. Fa de Julia, però en 
els primers minuts també fa de Sara, la 
germana de Julia.
 

R.R.-
Escrita i realitzada per Philippe Lioret, 
Welcome és una senzilla i realista pel-
lícula dramàtica que es distingeix per la 
seva solvència narrativa, intel ligència en 
l’us de recursos i màxima competència a 
l’hora de fer-nos propera la història d’un 
professor de natació. En la vida d’aquest 
home, entra sobtadament un adoles-
cent kurd, que pretén prendre classes 
de natació amb la intenció de creuar 
el Canal de la Mànega i així retrobar-se 
amb la seva nòvia a Anglaterra.

 Pot semblar que l’argument no és gran 
cosa, però com que tot és creïble, està 
ben explicat i els seus actors ho fan molt 
bé, Welcome acaba agradant i seduint 
a qualsevol espectador interessat en la 
gent, la vida i les seves contradiccions i 
complexitats. El realitzador francès no 
cau maniqueisme, quelcom habitual en 
el cinema que tracta  aquest tipus d’his-
tòries relacionades amb la immigració. 
Pel·lícula premiada en els festivals de 
Berlín i Gijón.

Classes de natació
Estrena a Tous • Welcome

Joy Division, Coldplay, etc. Plegats 
ens presenten El americano, una mena 
de contingut, enigmàtic i exquisit 
thriller d’autor, per a res comparable 
al cinema d’acció, intriga i espectacle 
al qual ens té acostumats Hollywood. 
George Clooney interpreta a un 
mercenari solitari, un autèntic mestre 
entre assassins. Fa una feina a Suècia 
que no surt del tot bé. Es trasllada 
llavors a Itàlia, on es refugia en un 

poblet i comença a gaudir lluny dels 
ambits criminals. Una dona belga, 
Mathilde (Thekla Reuter), li comunica 
la seva pròxima missió té a veure 
amb la fabricació d’una arma. Jack se 
sorprèn a si mateix fent-se amic del 
capellà del poble, el pare Benedetto 
i tenint un romanç amb Clara (Violant 
Placido). Sembla que Jack estigui 
temptant al destí.



PA NEGRE
Espanya. Drama. D´Agustí Villaronga. En els crus anys de la 
postguerra rural a Catalunya. Andreu troba en un bosc de 

la comarca d´Osona els cadàvers d’un home i el seu fill. Les 
autoritats volen carregar el mort al seu pare, però ell, per ajudar-lo, 

intenta esbrinar qui els va matar. En aquest recorregut, es produeix 
en el nen el despertar d’una consciència moral enfront d’un món 

d’adults alimentat per les mentides. Basada en una novel·la 
d´Emili Teixidor.    ****

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 groguenc. 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.   ***

LA RED SOCIAL
Estats Units, Drama. De David Fincher. Amb Jesse Eisenberg, Justin Timberlake i Andrew 
Garfield. A l’any 2003, Mark Zuckerberg, alumne de Harvard i geni de la programació, 
s’asseu al seu ordinador i amb obstinació i entusiasme comença a desenvolupar una nova 
idea: el Facebook. Sis anys i 500 milions d’amics després, Mark és el bilionari més jove de 
la història. Però per aquest emprenedor, l’èxit ha suposat complicacions personals i legals. 
***    

LOS OJOS DE JULIA
Espanya. Terror. De Guillem Morales. Amb Belén Rueda, Lluís Homar i Julia Gutiérrez Caba. 
Julia torna a Bellevue amb el seu marit per visitar la seva germana. En arribar, descobreixen 
que s’ha suïcidat. Júlia no només ha d’afrontar la pèrdua de la seva germana, sinó també 
la pèrdua de tota esperança per aturar la seva imminent ceguesa. Quelcom estrany pasa 
en aquella casa. ESTRENA

GA’HOOLE, LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES
Estats Units – Austràlia. Animació i fantasía. De Zack Snyder. Basada en la sèrie de 
llibres infantils de Kathryn Lasky, recrea les aventures de Soren, un jove mussol 
captivat per les històries èpiques del seu pare sobre els Guardians de Ga’Hoole, una 
mítica i heroica banda de guerrers alats. Caldrà salvar el regne dels mussols. *** 

WELCOME
França. Drama. De Philippe Lioret. Amb Vincent Lindon, Firat Ayverdi i Audrey Dana. Bilal, 
un jove de 17 anys procedent del Kurdistan iranià, ha creuat l’Orient Pròxim i Europa per 
reunir-se amb la seva nòvia, que està a Anglaterra. Com que li impedeixen creuar el Canal 
de la Mànega, el jove decideix llavors creuar el canal nedant.  Per complir el seu objectiu, 
comença a entrenar a la piscina municipal. Allà coneix a Simon, un professor de natació, 
que es farà amic seu. ****

EL AMERICANO
Estats Units. Drama amb intriga. D´Anton Corbijn. Amb George Clooney, Violant Placido i 
Thekla Reuter. Jack és un mercenari solitari, un autèntic mestre entre assassins. Es trasllada 
a Itàlia, on es refugia en un poblet i comença a gaudir lluny del crim. Es fa amic del capellà 
del poble, el pare Benedetto i coneix una dona molt bella. Però Jack no podrà defugir del 
seu destí. ESTRENA

VILLA AMALIA
França i Suïssa. Drama. De Benoit Jacquot. Amb Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade i 
Xavier Beauvois. Història d’Ann, concertista de professió. Quan veu a Thomas besant una 
altra dona, Ann decideix trencar amb el passat i començar una nova vida. Insegura de la 
realitat que l’espera, Ann només vol començar de nou i ser una altra persona. Emprèn un 
viatge, que la portarà a una illa, on es troba Villa Amalia. ***

IGUALADA 
KURSAL 1 
LOS OJOS DE JULIA (16 anys)
Dv. 29: 18:00/20:15/22:30
Ds. 30: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 31: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. 1: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 2
PA NEGRE (12 anys)
Dv. 29: 18:00/20:15/22:30
Ds. 30: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 31: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. 1: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
GA’HOOLE (apta)
Dv. 29: 18:30/20:30
Ds. 30: 16:30/18:30/20:30
Dg 31: 16:30/18:30/20:30
Dll. 1: 16:30/18:30/20:30
Dm. a Dj.: 18:30/20:30

KURSAL 3 
LA RED SOCIAL (7 anys)
Dv. 29: 22:30
Ds. 30: 22:30/01:00
Dg 31: 22:30
Dm. a Dj.: 22:30

SALÓ ROSA 
GRU, MI VILLANO FAVORITO (apta)
Dv. Dm. Dj.: 18:15
Ds. Dg. Dll.: 16:15

SALÓ ROSA 
EL AMERICANO (12 anys)
Dv. Dm. Dj.: 20:15/22:30
Ds. 30: 18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. Dll.: 18:00/20:15/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
Aquest divendres no hi ha sessió de cineclub. properament: 
BICICLETA, CULLERA, POMA

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
VILLA AMALIA  (13 anys)
Diumenge 31: 18:00
Dilluns 1: 18:00 
WELCOME (13 anys)
Diumenge 31: 19:40
Dilluns 1: 19:40

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
EL APRENDIZ DE BRUJO
Divendres 29: 22:30 
Diumenge 31: 19:15
EL MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
Diiumenge 31: 17:30

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ LOS OJOS DE JULIA  (16 anys)
Dv.: 18:15/20:30/22.45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22.45/01:00
Dg. i Dl: 12:00/16:00/18:15/20:30/22.45
Dm. a Dj.: 18:15/20:30/22.45

2/THE TOWN 
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:40/01:00
Dg. i Dl.: 12:00/15:40/18:00/20:20/22:40
Dm. a Dj.: 18:15/20:30/22:45

3/HINCAME EL DIENTE (7 anys)
Ds.: 16:00
Dg. i Dl: 12:00/16:00

3/STONE
Dv.: 18:15/20:30/22.45
Ds.: 18:15/20:30/22.45/01:00
Dg.a Dj.: 18:15/20:30/22.45

4/GA’HOOLE LA LEYENDA 3D (apta) 
Dv.: 17:45/19:45/21:45
Ds.: 15:45/17:45/19:45/21:45/23:45
Dg. i Dl: 12:00/15:45/17:45/19:45/21:45
Dm. a Dj.: 17:45/19:45/21:45

5/GRU. MI VILLANO FAVORITO 3D (apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg. i Dl.: 12:15/16:00/18:00
Dm. a Dj.: 18:00

5/WALL STREET (7 anys)
Dv.: 20:00/22:30
Ds.: 20:00/22:30/01:00
Dg. a Dj.: 20:00/22:30

6/RUMORES Y MENTIRAS (12 anys) 
Dv.: 17:45/19:45/22:00
Ds.: 15:45/17:45/19:45/22:00/00:00
Dg. i Dl: 12:00/15:45/17:45/19:45/22:00
Dm. a Dj.: 17:45/19:45/22:00

7/COME, REZA, AMA (apta) 
Dv.: 17:45
Ds.: 17:00
Dg. i Dl: 11:45/17:00
Dm. a Dj.: 17:45

7/RED SOCIAL (7 anys)
Dv.: 20:20/22:40
Ds.: 19:30/22:00/00:15
Dg. i Dl: 19:30/22:00
Dm. a Dj.: 20:20/22:40

8/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Ds.: 16:30
Dg i Dl.: 12:15/16:30
Dm. a Dj.: 17:45

8/PARANORMAL ACTIVITY 2
Dv.: 18:45/20:45/22:45
Ds.: 18:45/20:45/22:45/00:45
Dg. i Dl: 18:45/20:45/22:45
Dm. a Dj.: 18:45/20:45/22:45

D E  L ’ A N O I A
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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)



· 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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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

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  

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
3 Menús : 16€-18€-22€ (a triar entre 18 plats)

OBERT DIUMENGES I FESTIUS

Restaurant Cal Ramonet
de Sta. Maria de Miralles
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Jaume Junyent Salanova
Retornà a la casa del Pare havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica el passat dilluns 

dia 18 a l’edat de 88 anys
A.C.S

Els seus estimats: esposa, Antònia Bisbal; fills, Isidre i Rosa Rosich, Mª Rosa i Salvatore Licciardello, Josep Maria i 
Carme Riba; néts, Jaume, Mª Alba i Josep Gumà, Àgata i Diego Pérez, Anna i Rubén Sarlé, Berta; besnét Arnau, 
germans, Casilda (    ), Cinto (   )i Carme Galtés, Montserrat (   ), Núria i Joan Marsal, nebots, cosins i la resta de 

familiars agraeixen una sincera pregària per la seva ànima.

Sant Martí de Tous, octubre de 2010

En record de:

Igualada, octubre de 2010

1r. Aniversari de

Manel Canyelles Miquel
que ens deixà l’1 de novembre de 2009

La seva família preguem el tinguin present en les seves oracions.

Els que tant t’hem estimat i t’estimem, mai no t’oblidarem.

Igualada, octubre de 2010

4t. Aniversari de la mort de

Francina Castelltort Riba
Sempre estaràs entre nosaltres

 El seu marit Sebastià, els seus fills, Berenguer i Marisa; Guifré i Llull, la seva néta 
Isolda, els germans, Mª Àngels (   ), Josep i Antoni (   ); els seus pares polítics,
Andreu (   ) i Teresa; cunyats, nebots, tiets, cosins i la resta de família, us fem saber 
que demà, dia 30 d’octubre, hi haurà una missa en record seu a les 8 del vespre 

a l’església de Santa Maria.

 

“ …
Quan miris el cel, de nit, com que jo viuré en una de les 
estrelles, com que riuré en una de les estrelles, per tu serà 
com si totes riguessin. Tindràs estrelles que saben riure!
… “

El petit píncep
Antoine de Saint-Exupéry

1999-2005

Joan Bagó i Ribaudí
Continues brillant en el nostre record!

en record del tots els senyors Socis i les senyores Sòcies del 
CASINO FOMENT D’IGUALADA

que durant aquest passat any ens han deixat

a tots ells i en record d’ells i elles
el nostre més sentit condol

Si em dius adéu,
 vull que el dia sigui net i clar,
que cap ocell
 trenqui l’harmonia del seu cant.
Que tinguis sort 
i que trobis el què t’ha mancat en mi.

Remedios Delgado Sánchez
vídua d’Antonio Sayavera Reyes.

Ahir dijous, es va complir el primer aniversari
en què ens va deixar.

Per aquest motiu ens reunirem familiars i amics el proper 
diumenge 31 d’octubre a les 12 del migdia, per celebrar una 

missa per la seva ànima, a la parròquia
 de Ntra. Sra. de Montserrat.

Pare, Mare esteu al nostre costat, sempre.
El vostres fills i néts.

Igualada, octubre de 2010

PER ESQUELES
93 804 24 51



Felicitacions

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. 

Em dic Aniol Alemany Regordosa • 
Vaig néixer el dia 17/07/10 a 2/4 de 4 
de la matinada i vaig pesar 3kg 820 g. Els 
meus pares són la Glòria i el Josep. Sóc 
d'Igualada.

Em dic Yvette Boca de Medina • Vaig 
néixer el dia 11/09/10 a la 1 de la 
matinada i vaig pesar 3kg 300 g. Els meus 
pares són el David  i la Guillermina. El meu 
germà és el Jan. I sóc de Vilanova del Camí.

Em dic Uriel Meijer Serret • Vaig néixer 
el dia 11/09/10 a 1/4 de 7 del matí i vaig 
pesar 2kg 700 g. Els meus pares són el Sander 
i la Vanesa. Els meus germans són l'Esmeé i el 
Dyllion. I sóc de la Torre de Claramunt.

Em dic Irune Bernal Luque • Vaig néixer 
el dia 09/09/10 a 2/4 de 9 del vespre i 
vaig pesar 2kg 770 g. Els meus pares són 
l'Oscar i la Tania. I sóc de Vilanova del 
Camí.

Em dic Nayara Ruiz Trujillo • Vaig néixer 
el dia 12/09/10 a 3/4 de 8 del matí. 
Vaig pesar 3kg 250 g. Els meus pares són 
el Sergio i Cristina. I sóc de la Pobla de 
Claramunt.

Em dic Julià Morales Soler • Vaig néixer 
el dia 13/09/10 a les 10 del matí. Vaig 
pesar 2kg 900 g. Els meus pares són el Julio 
i la Ma.Antonia. El meu germà és el Llorenç. 
I sóc d'Igualada.

Em dic Èlia Muñoz Martínez • Vaig néixer 
el dia 13/09/10 a 2/4 d'11 del matí. Vaig 
pesar 3kg 130 g. Els meus pares són la el 
Jordi i la Mara. Els meus germans són la 
Gisela i l'Àlex. I sóc de Vilanova del Camí. 

Nadons
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Avui el Salvador i l'Amàlia fa 50 anys que es van casar
I celebraran les bodes d'or amb tota la família.

FELICITATS DE PART DE TOTS!

Em dic Dylan Lurado Trujillo • Vaig 
néixer el dia 05/07/10 a l7 del matí i vaig 
pesar 3kg 400 g. Els meus pares són el Jordi  
i la Puri. Els meus germans són: Iker i Alex. I 
sóc d'Igualada.

FELICITATS PEP I LLUÏSA !!!
JA TENIM AQUÍ L'ORIOL!!!

UN NEN PRECIÓS QUE  VA NÉIXER EL DIA 13 D'OCTUBRE I 
VA PESAR 2.630Kg.... Està clar que TENIA MOLTES GANES 
DE SORTIR, JA QUE ENCARA LI FALTAVEN 5 SETMANES......

Un Petó
JAN, NEL i PIA

La botiga de productes de perruqueria i estètica
Les millors planxes

Allisen, arrissen, assequen i reparen el cabell danyat
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PRECIOSAS ASIATICAS
CHICAS NUEVAS. 24H. SALIDAS

PISO ÚNICA PLANTA
MÁXIMA DISCRECIÓN

http://loquo.barcelona.com

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

RELAX
HOLA,

SOM 3 NOIES 
MARXOSES, CATXONDES 

I MOLT VICIOSES.
Servei complet a partir de 30€. 24h.

Vanessa,
de 30 anys 

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

A partir de 30 euros.

Servei complet.

SOY 
UN POCO NINFOMANA 

SÚPER CALIENTE 
Y NO ME NIEGO

A NADA, ME GUSTAN LAS 
EXPERIENCIAS NUEVAS Y 
DISFRUTO A TRAVÉS DEL 

SEXO: 24h, 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS

NEGRA
RELLENITA

OFRECE MASAJE 
RELAJANTE, ERÓTICO CON 

FINAL FELIZ ¿SIN SEXO?

VILAFRANCA DEL 
PENEDÉS

MADURITA 
RELLENA

CUARENTONA, 
SÚPER PUTITA EN 
VILAFRANCA DEL 

PENEDÉS, LAS 24h. 

TENGO EN MI CABEZA
PENSAMIENTOS 

SUCIOS
Y GUARROS. 
LAS 24h,

VILAFRACA
DEL PENEDÉS
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TAROT MILA
Sóc molt sincera i 

puc ajudar-te
telèfona’m:

806 58 56 96
93 815 43 18

D E  L ’ A N O I 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

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

ES LLOGA
PLAÇA DE PÀRQUING

ctra de Manresa 131
d’Igualada

Interessats truqueu al:
696 233 803

VENC O CANVIO

LOTERIA
A IGUALADA

Que m’ofereix?
93 804 27 01
664 777 000

Empresa de la zona 
necessita:

Conserges
S’ofereix:

-Formació a càrrec de l’empresa
-Contracte/alta a la seg. soc

Interessats trucar al 

649.09.40.99

MAGNÍFIC 
LOCAL 

AL CENTRE D’IGUALADA
92m2 apte per a tot 

tipus de negoci.
Preu. 95.000€

Tel. 669 527 661

ES VEN PIS
A VILANOVA DEL CAMÍ
90M2, AMB TERRASSA 

18M2,3HABITACIONS, 2 
BANYS, TRASTER. OPCIÓ A 

PÀRQUING

Tel. 93 803 36 48

ES TRASPASSA 

LLIBRERIA 
 DE CAPELLADES

AL CENTRE
 DE LA VILA

619 23 17 43

Lloguer
 a Sant Llorenç d’Hortons

LOCAL
PER MAGATZEM

300 m2.  – 400 euros – 
particular

93 771 62 24

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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Emergències 
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
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
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
JUTJATS
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
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  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

 www.gencat.net/ense/

Servei d'autobusos: Hispano Igualadina
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PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA . 
TERÀPIES NATURALS

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  

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

Amb la nova hipnosi
 terapèutica és molt fàcil 

SENSE PASSAR NERVIS
SENSE PASSAR ANSIETATS.

Amb un any de garantia!

Travessia Sant Sebastià 6, local 2
Igualada 93 380 03 95 - 664 491 300

mandala.terapiasnaturales@gmail.com
www.mandala-terapiasnaturales.com

DEIXAR DE FUMAR
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Jaume Singla.-
Si us passeu pel Vinnart -el nou 
espai enològic de la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada- podreu veure 
a les parets la mostra de quadres 
de la col·lecció “Bitxarri” d’Arian 
Morera. Aquesta pintora iguala-
dina té moltes coses a dir i les diu 
amb franquesa. Tant quan pinta, 
com especialment quan parla. Com 
molts dels artistes d’Igualada, es 
dedica també a l’ensenyament.
És difícil ensenyar a una altra per-
sona a pintar?
Amb els nens no, perquè només 
els has de fer una proposta que s’hi 
puguin implicar. Amb els grans 
és més difícil perquè apareix un 
tap: jo no sé pintar! Diria que és 
una qüestió psicològica i d’empatia 
entre mestre i alumne. 
Per a tu és més fàcil fer les teves 
pintures?
És la meva vocació i és la meva 
passió. Qualsevol feina que vulguis 
fer, si la fas amb estimació i ganes 
sempre et sortirà bé.
Als matins sóc a Buff, dissenyant i 
també m’agrada molt.
Els dissenys de Buff són trencadors 
i a la vegada molt atractius.
És el caràcter que hi posa en Joan 
Rojas que, per més que creixi 
l’empresa, ell segueix posant-hi 
l’ànima. 
Segurament que estàs acostumada 
a exposar la teva obra públicament, 
però què penses quan veus la tele-
visió algun esportista  amb un Buff 

al coll?.
És una emoció molt gran. M’ha pas-
sat, estant de viatge en un país llu-
nyà, veure una persona amb un Buff 
o veure’l en una botiga i em sento 
com si tornés momentàniament a 
casa. Quan veig un Buff sempre el 
miro. En Joan Rojas ha apostat per 
la tecnologia, la innovació, els bons 
materials i el disseny.
Què vols expressar amb la teva pin-
tura?
Sempre m’ha agradat veure els 
colors. Composar el que veus, el que 
tens dins és com un regal, com un do 
per gaudir-ho.
Aquest any per la Festa Major amb 
en Marc Vila vau fer l’estampa del 
Sant.
Em va agradar molt treballar amb en 
Marc i treballar per Igualada. Vaig 
investigar la història del Sant, vaig 
parlar amb el mossèn, però quan vaig 
veure la imatge brandant un ganivet 
em vaig quedar frapada.
Sant Bartomeu és el patró dels escor-
xadors perquè a ell el varen escor-
xar. A veure com ho pinto això? vaig 
pensar.
Ni amb teleobjectiu es podia fer una 
bona foto però el mossèn ens va dir 
que al Museu hi havia un altre Sant 
Bartomeu i jo hi vaig anar pintant els 
símbols de la ciutat.
Penso que és un treball fet amb res-
pecte que ha agradat als que són cre-
ients de bona fe, com ho era el meu 
avi.
Fas aquesta feina per encàrrec de 

l’ajuntament, la fas a l’edifici del cos-
tat que és Santa Maria. Ara exposes 
-fins al 25 de novembre- a l’altra 
banda de la plaça, al nou bar Vin-
nart.
Vaig acceptar l’encàrrec sense haver 
vist el local, que sempre és un risc, 
però en veure la decoració he quedat 
molt contenta de penjar-hi els meus 
quadres. 
Què és “Bitxarri”?
Havia fet una col·lecció d’insectes 
i vaig pensar que Vinari, Bitxarri i 
Vinnart, penso que lligava tot. Hi 
vaig afegir dos quadres de nenes i 
també les ampolles pintades expres-

La proposta del portaveu de CiU 
d’Igualada Marc Castells d’acon-
seguir a través dels pressupostos 
generals de l’Estat, els diners neces-
saris per finançar una passarel·la 
que connecti l’infrautilitzat pàr-
quing soterrani de l’Hospital, amb 
el centre sanitari, no ha caigut 
gens bé dins del govern municipal 
d’Igualada. Sembla que el polític 
convergent ja ho tenia tot dispo-
sat per a que els seus companys 
del Grup Parlamentari de CiU a 
Madrid trobessin un racó on colar la 
proposta que arribava d’Igualada, 
però, ailàs, l’Ajuntament hi posa 
pals a la roda...
Resulta que l’aparcament soterrani 
és municipal, vinculat a l’empresa 
Sima, i en canvi l’Hospital és pro-
pietat d’un consorci, la majoria del 
qual és de la Generalitat. Per tant, 
per a que hi hagi entesa cal que els 
dos propietaris s’hi avinguin. Vaja, 
com si això fos el pont de Montbui 
i calgués posar d’acord els dos alcal-
des.... 
Ningú no sembla veure que, més 
enllà dels invents d’algun cervell de 
dubtosa vitalitat, ambdues infraes-
tructures són públiques, és a dir, que 
paguem tots els sofridors catalans 
emprenyats.
Bo seria una mica de sentit comú i, 
ja que arriben els calés i ens surt de 
franc, la idea acabés convertint-se 
en realitat. Vingui de qui vingui.

sament per als aparadors.
Estic molt contenta del resultat
Com evoluciona l’obra d’un pin-
tor?
Ens afecta tot el que passa al nos-
tre voltant. De petit t’influencia 
molt l’obra dels altres pintors, 
però de gran és el treball el que 
et fa evolucionar. Hom investiga i, 
a base de dedicar-hi hores, acaba 
per trobar el que busca.
Pinto perquè tinc la necessitat 
d’expressar-me i si em toqués la 
loteria només pintaria.
Acceptes encàrrecs?
Naturalment, però sempre em dei-
xen treballar amb molta llibertat.
Has pensat mai que si pintessis 
més clàssic potser vendries més?
Sí però no ho sé fer. M’avorreix 
molt. 
La vocació pictòrica no t’haurà 
generat cap tensió familiar, conei-
xent els antecedents artístics a la 
teva família?
M’hauria agradat dedicar-me al 
disseny industrial per fer més 
feliç a la família, però tots hem 
de fer el que necessitem fer. A 
casa m’han donat suport sempre 
al cent per cent. De fet potser li 
va costar més al Roger Velàzquez 
-el meu oncle- a qui sempre li va 
quedar fama de bohemi.

Arian Morera DIVENDRES
29 d’octubre de 2010

WWW.VEUANOIA.CAT

Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A

De pinyons, de codony i d’altres varietats, a més a més de 
moniatos ben torrats.

Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,
per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

Ja és Tots Sants
i és temps de panellets

Tel. 93 803 21 24 - Igualada


