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S’acosta el dia de Sant Jordi, aquesta 
festa tan nostra, plena de simbolisme, de 
regalar o compartir cultura i d’expressió 
dels nostres sentiments cap a la persona 
estimada. Una festa especial, en un any 
especial. Sense dubte, la Diada catalana  
que sap lligar millor la cultura i els trets 
identificadors de la catalanitat, és el dia 
del llibre i la rosa, la festivitat del patró 
de Catalunya. És també el millor moment 
per no oblidar les ombres que, constant-
ment i independentment de les notícies 
de caire polític que ens envolten, intenten  
provocar esquerdes en un model social, 
cultural i educatiu que ha estat tot un èxit, 
per part dels qui segueixen sense voler 
entendre que aquí, més enllà de llengües 
imposades per episodis de la història, 
parlem català. Sobretot, parlem català.
Cada poble té la seva llengua, i això no 
és un fet directament polític, sinó cultural. 
Cada cultura està lligada a una llengua 

pròpia, a una manera d’entendre i ex-
pressar el món i l’experiència humana. 
Per això la llengua és material altament 
sensible.
Quan, per interessos de poder es pre-
nen decisions nocives a la llengua d’un 
poble, s’està atacant la seva cultura, la 
seva comprensió del món. Es tracta d’un 
veritable genocidi cultural, diu el lingüis-
ta Andreu Trilla. I té raó. El català perd 
força fins i tot allí on és la primera llen-
gua oficial, com a Andorra. No es tracta, 
doncs, només d’establir lleis, ni de posar 
límits des de la política. El que importa és 
aprendre a estimar els trets identitaris del 
poble on vius, i això depèn de cadascú de 
nosaltres. Ningú no salvarà el català si no 
ho fem nosaltres. D’aquí que campanyes 
que escoles d’arreu del país estan fent 
contra l’absurda llei Wert prenguin tot el 
sentit del món.
La diada de Sant Jordi és i serà sempre, 
a Catalunya, un homenatge a la nostra 
llengua, agredida durant segles, i defen-
sar-la és un acte de justícia i de veritat, 
una espurna de sentit comú. 
Per Sant Jordi, regalem llibres en català, 
i mantenim encesa la flama de la llengua 
que volem continuar parlant, llegint i es-
coltant en les futures generacions.

Sant Jordi, exponent 
de llengua i cultura

La Festa del Sant Crist d’Igualada
Per Setmana Santa, Igualada mostra la seva devoció religiosa 
pel Sant Crist d’Igualada, en una festa que commemora el fets 
succeïts el 20 d’abril de l’any 1590 quan es va produir el fet mi-
raculós de la suor de sang. Aquest any, se celebren també els 70 
anys de la nova imatge del St. Crist, desapareguda misteriosa-
ment en ocasió de la Guerra Civil. 

Jaume Marfany, vicepresident de l’ANC, ha desta-
cat que en tres dels escenaris que contempla el full 
de ruta aprovat la consulta se celebraria de forma 
“tolerada, amb oposició o ajornada per a més enda-
vant”. En el quart escenari la consulta no es podria 
celebrar perquè la Generalitat estaria “políticament i 
jurídicament intervinguda per l’Estat espanyol. Hem 
d’estar preparats per a qualsevol escenari, fins i tot 
el que no permeti celebrar la consulta”

Els diputats Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) 
i Joan Herrera (ICV-EUiA), van anar al Congrés a 
defensar la proposta del Parlament per demanar la 
transferència de competències per convocar un refe-
rèndum a Catalunya, i només es van es “van carre-
gar de legitimitat”. Ells defensaven que permetre la 
consulta és qüestió de voluntat política i no de legali-
tat. Però la resposta va ser un no contundent.

Pere Navarro, primer secretari del PSC, va recri-
minar que el president Mas no anés a les Corts a 
defensar el dret a decidir. Ell no va poder anar-hi 
tampoc, “per prescripció facultativa”. Es veu que li 
feia mal el peu, però l’endemà ja s’havia recuperat. 
Estem acostumats a que diguin el que no pensen 
que la seva credibilitat ja és menys que nul·la.

Artur Mas, president de la Generalitat, ja va dir que 
en Pasqual Maragall, quan era president tampoc va 
anar a Madrid a defensar l’Estatut. Ell ja ha demos-
trat la seva voluntat de negociar. “Que el president 
Rajoy digui, dia hora i lloc”. Però per negociar cal 
molt més que estar asseguts un davant l’altre.

Oriol Junqueras,  líder d’ERC, ha dit que “esperar 
promeses que mai es compleixen és un exercici inú-
til”. Creu que cal anar a les urnes i que els catalans 
decideixin sobre el seu futur. Es declara “absoluta-
ment convençut que la votació serà un fet ja que la 
millor opció és el referèndum perquè dóna veu a tot-
hom”. 

Marta Rovira, representant del Parlament de Cata-
lunya que va anar a exposar les idees d’ERC sobre 
el dret a decidir, va descol·locar al president Mariano 
Rajoy i la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santama-
ria. Quan anava a fer el seu discurs es va aturar per 
saludar-los. Ells van reaccionar sorpresos perquè no 
anava vermella, ni tenia banyes, ni cua, ni feia olor 
de sofre. 

En canvi Rosa Díez, líder d’UPyD, es va despatxar 
a gust. “Ens volen robar l’Espanya plural”. Com no té 
partit a Catalunya i creu poder dir el que pensa sense 
embuts. Per a ella no existeix res més que Espanya 
i els catalans no són ningú.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió i diputat a 
Madrid, diu que. “Si un dia la federació planteja que 
es presenta a les eleccions i l’objectiu és, l’endemà, 
declarar unilateralment la independència, alguns ens 
ho haurem de pensar molt clarament, perquè jo no 
sóc independentista”.

Els principals mitjans de comunicació internacio-
nals s’han fet ressò del debat al Congrés sobre la 
consulta a Catalunya. Tots coincideixen a assenya-
lar el ferm rebuig del Govern de Mariano Rajoy i de 
la Cambra al referèndum independentista,però ad-
verteixen que aquest “no” no frenarà el procés. Un 
missatge substancial diferent al que donen els diaris 
de Madrid.

David Fernàndez, diputat de la CUP,  ha assegurat 
aquest diumenge que la formació no passarà “pel 
sedàs d’unes eleccions plebiscitàries anticipades” i 
demana al govern d’Artur Mas que explori “al màxim” 
totes les possibilitats per poder tirar endavant la con-
sulta. “Les plebiscitàries no estan al full de ruta de la 
CUP i el referèndum és irrenunciable i imprescindible 
perquè certifica i determina la qualitat democràtica 
del procés sobiranista”. I ha afegit que l’enèsim ‘no’ 
de Madrid “no modifica ni una coma el full de ruta 
traçat del procés i no es tracta de parlar sobre què 
faran els altres sinó què farem nosaltres”.

Andrea Levy, comentarista de ‘The Wall Street 
Journal’  diu que és coneguda l’actitud calmada de 
Mariano Rajoy davant les grans crisis, però “la seva 
oposició a l’Estatut del 2006 fa més difícil qualsevol 
solució negociada, perquè molts catalans mai li han 
perdonat que liderés aquella batalla”.

Miguel Sebastián, exministre i proper a José Luis 
Rodríguez Zapatero,  va mostrar-se partidari de dei-
xar només les tres comunitats històriques -Catalu-
nya, País Basc i Galícia- i “diluir” les altres per reduir 
la despesa pública.

La diada de Sant Jordi és i serà 
sempre, a Catalunya, un homenat-
ge a la nostra llengua, agredida du-
rant segles, i defensar-la és un acte 
de justícia i de veritat, una espurna 

de sentit comú. 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Deia La Veu de divendres que hi ha menys delic-
tes a l’Anoia. La coordinació entre Mossos i policies 
locals -especialment a les àrees comercials- ha fet 
baixar el nombre de delictes contra la propietat gai-
rebé un 10% a la comarca. És una bona dada.... 
però n’hi ha altres que no són contemplades en els 
balanços dels cossos de seguretat.
Un “triler” t’engalipa si aconsegueix cridar-te l’aten-
ció perquè t’hi deturis i juguis. Un lladregot pot fur-
tar articles en botigues i comerços. Un “quinqui” et 
pot obrir el cotxe i robar-te el que tinguis a l’interior. 
Un assaltant et pot prendre la recaptació del dia 
amenaçant-te amb una arma, blanca o de foc. Són 
exemples de successos que generen sensació d’in-
seguretat i que ens alteren greument la tranquil·litat. 
Però són  minoritaris.
El que no és minoritari és l’assalt dia sí, dia tam-
bé, de les trucades intempestives de companyies 
de telefonia, assegurances o energia  a qualsevol 
hora del dia o de la nit. Aquest assetjament no és 
pas un delicte contra la propietat, però sí que ho 
és -i rarament el denunciem- l’abús que en fan les 
companyies un cop t’han fet -amb enganys i enga-
lipades- client seu. Qui més qui menys, ha tingut 
topades per abusos en la factura i alguns fins i tot 
han estat inclosos en llistes de morosos.
Què dir dels “serveis” que els bancs et cobren per 
custodiar el teus propis diners. Això sí que és un ro-
batori a gran escala. Fins i tot per comunicar-te que 
t’han cobrat una quota de servei o que han pagat un 
rebut a càrrec.... et cobren el correu.
Les companyies energètiques? És més fàcil enten-
dre un  jeroglífic egipci que la factura de la llum. 
Algú sap si la lectura del comptador correspon al 
consum real? Us han explicat mai que com menys 
energia consumim, més cara la paguem? Les elèc-
triques estan fins i tot fora de tota lògica del mercat. 
Mentre que la demanda d’electricitat baixa -per la 
crisi i per la por a la factura- el preu puja. Amb els 
carburants passa una cosa similar. Els preus van 
amunt sense cap lògica. Bé, una lògica sí que te-
nen. Aquest dies veiem al Borbó reunit amb els pro-
ductors de petroli -una colla de mandataris que el 
seu poble no ha elegit- repartint-se els beneficis de 
la venda de cru. El mataelefants és el comissionista 
de tot el que compren les companyies espanyoles. 
I tota comissió encareix el producte final.
Els índex de delinqüència no tenen en compte les 
retallades en sanitat que ens roben anys de vida i 
benestar. Les retallades en ensenyament que ens 
roben el futur dels nostres fills. Les retallades en 
pensions, en dependència, en sous, en lleis labo-
rals.... Per no parlar de la darrera llei contra la jus-
tícia universal que, a banda de protegir torturadors, 
ha deixat en llibertat magnats de la droga a gran 
escala. Per no parlar de corrupció o del creixement 
del deute públic que retalla encara més, el futur dels 
nostres fills i néts. Si no reaccionem seguirem patint 
un robatori generalitzat.

Delictes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Dolben, Taron i la caldera màgica. 
En el país de Prydain vivia el savi Dolben i el seu 
ajudant Taron. Les tasques de l’aprenent eren cui-
dar d’un porquet que es deia Hen Wen. Però ell 
somniava ser un cavaller i viure una vida d’aventu-
res. Però aquell porquet tenia uns poders màgics. 
Podia veure el que havia de passar. Per això el rei 
del mal el volia. Pensava que l’ajudaria a trobar una 
caldera màgica que li donaria el poder per dominar 
el món. Així en Taron va haver de lluitar contra les 
forces del mal. I en aquesta batalla va trobar amics 
i aliats. També una espasa màgica i la llum d’una 
princesa. Amb astúcia van poder utilitzar els poders 
de les bruixes Olguina, Odina i Orvina. Amb sacrifici 
i generositat van guanyar al mal i portar la pau a 
Prydain.
   En la vida real són molts els que, tenint en apa-
rença poca preparació i capacitats, són cridats per 
abanderar la lluita contra el maligne. Són milers de 
personatges. Molts han quedat en l’anonimat, però 
que han estat uns referents pels seus companys 
de lluita. I quan l’enemic és poderós s’ha de lluitar 
amb intel·ligència. El contrincant sol disposar de les 
armes, de les lleis i de la capacitat per imposar-
les. En un xoc frontal la derrota seria segura. Però 
l’enginy utilitza la força de l’adversari en el propi 
profit. El general Nguyen Giap va saber lluitar al 
Vietnam contra una potència mundial amb el millor 
armament. I va guanyar. Potser no tenia el suport 
de la totalitat dels vietnamites, però va saber carre-
gar-se de raó. 
   Una volta passades les penúries de la guerra 
uns i altres es reconegueren el valor de les forces 
que ambdós havien posat en joc. Havien triomfat 
els valors de la generositat, la fe en la victòria, la 
constància i la determinació. La capacitat per der-
rotar els mal que obligava a acceptar una llibertat 
sincera i no la que sols es quedava en el benestar 
físic. Perquè l’objectiu de la vida no és tenir més 
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diners, sinó viure millor. Perquè les millors coses 
no s’han de pagar i estan al nostre abast. La vida. 
La natura. Les muntanyes, les valls, la boira mati-
nera, el despuntar de l’alba o els colors càlids de la 
posta del sol. La conversa amb els amics, l’amor de 
la parella, una feina gratificant, poder ajudar a qui 
ho necessita, una bona lectura o escoltar a aquells 
que ens ensenyen alguna cosa.
   Si ens ho mirem bé hi ha moltes coses més im-
portants que tenir alguna cosa més en el compte 
bancari, per donar-nos el caprici de comprar alguna 
cosa més. Tampoc cal tenir un porquet que veu el 
futur o una caldera màgica que ens doni el poder 
per dominar el món. Com en els contes, hi ha molts 
dracs i esbirros del poder que només treballen per 
fer el mal. I la lluita no s’acaba mai. Sempre hi ha 
batalles per fer. Nous amics que incorporar i nous 
escenaris on es presenten situacions aparentment 
noves. Però la realitat és que no ho són. Sempre 
es repeteixen.
   No importa ser porquer o cavaller, sinó saber el 
paper que tenim a la vida. Saber el que podem fer i 
el que la societat espera dels nostres coneixements 
i capacitats. Intentar fer la feina ben feta. Sentir-se 
plenament una persona, es visqui sota un pont o en 
el palau del rei. Sols sentir-se realitzat i lliure per fer 
el que es vol fer i caminar cap allà on es vol anar.
   Perquè tot comença i acaba a l’interior d’un ma-
teix. És ací on trobem les respostes a les nostres 
preguntes i on es generen les pors que ens tena-
llen. I cadascú ha de trobar les seves respostes. 
Cadascú s’ha de posar les seves metes i obrir els 
seus horitzons. Tothom és important. La verdadera 
riquesa no són els diners, encara que molts posen 
els l’accent en un món només material. L’únic ob-
jectiu de la vida és viure-la. I si en acabar-la s’ha 
fet alguna cosa de profit i el món és una mica millor 
segur que hauran deixat petja. 

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack
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Masquefa, de suburbi a 
vila
•• QUIM VILARGUNTER (*) 

Masquefa va viure una dècada llar-
ga, que va durar des de mitjan dels 
anys 90 fins ben entrada la dècada 
dels 2000, en què va transformar-se 
profundament en molts aspectes: va 
multiplicar la seva població per tres, 
va duplicar la seva superfície mentre 
ho feien paral·lelament les urbanitza-
cions, i va experimentar importants 
canvis en les pautes socials i cultu-
rals, així com en el teixit econòmic.
Lamentablement aquella transforma-
ció no va ser promoguda ni gestiona-
da adequadament, tot provocant un 
creixement desmesurat i desequili-
brat, unes polítiques urbanístiques 
i patrimonials totalment erràtiques, i 
una fractura social i cultural. Dit cla-
rament: Masquefa va convertir-se en 
un suburbi de l’Àrea Metropolitana, 
en una ciutat dormitori sense vida 
pròpia. 
Les conseqüències d’aquest model 
nefast encara continuen vives avui, 
malgrat que ja fa alguns anys que 
s’estan fent passes en la bona direc-
ció, ja sigui per part dels veïns, de 
les associacions o de l’Ajuntament. 
La posada en marxa de nous serveis, 
la restauració de la Rogelio Rojo, les 
obres públiques als diversos barris, 
la nova Festa del Raïm o la Ciutat 
Gegantera, i altres coses que em 
deixo pel camí, ens allunyen del mo-
del de suburbi i ens apropen a una 
Masquefa viva i de qualitat.
De tota manera, encara queden 
moltes passes per corregir els er-
rors del passat. A destacar algunes 
importants, com ara crear un pla de 
protecció i ordenació del casc antic; 
ordenar les urbanitzacions; la restau-
ració i promoció del nostre patrimoni 
històric, com ara el Cementiri Vell; 

protegir el nostre entorn natural i la 
seva agricultura singular i abordar 
d’una vegada el tema de l’abocador 
de Can Mata; o aprofundir en la nos-
tra personalitat vitivinícola, que fins i 
tot pot ser-nos beneficiosa turística-
ment.
No es tracta de buscar responsables, 
sinó d’actuar en la bona direcció. 
Convido doncs als vilatans, a les as-
sociacions i als grups municipals, a 
que reflexionem sobre el nostre pas-
sat recent per a poder fer-ho millor 
al futur, i apostem per un model de 
qualitat i de personalitat pròpia per al 
poble. Es tracta, en definitiva, de fer 
el salt definitiu del suburbi de Mas-
quefa, cap a la Vila de Masquefa.

(*) Autor del Bloc Masquefa Regene-
ració

O tots frares o tots lla-
dres
•• MIQUEL MONCUNILL CLARAMUNT

Si el Sr. Arcadi Oliveres i Boadella, 
quan presidida Justícia i Pau -que 
tot sigui dit s’hi va perpetuar segura-
ment per treure’n algun profit polític- 
hagués succeït un fet com el que ara 
estem veient a Crimea, segur que 
ho hauria passat per alt com ha fet 
sempre que els russos han fet algu-
na malifeta.
Dic que ho ha fet sempre perquè, per 
exemple, quan a Londres van assas-
sinar a aquell ex-espia rus, Alexan-
der Litvinenko emmetzinar-lo amb un 
verí radioactiu amb al finalitat de fer-
lo callar, doncs aquest estava inves-
tigant l’assassinat de la periodista 
russa Ana Politkòvskaia, metrallada 
quan sortia de casa seva. Tot perquè 
aquesta senyora era massa crítica al 
règim de Putin per al segona guerra 
de Txetxènia. Al Sr. Arcadi Oliveres 
ningú li va sentir a dir res. Com i tam-

poc per l’esmentada guerra de Txet-
xènia, on els russos no hi van deixar 
pedra sobre pedra, matant tot el que 
es movia, arrasant-ho i cremant-ho 
tot i deixant pobles sencers sense 
cap home.
Això podeu contrastar-ho a Internet a 
la web txetxenia.org/Trenquem el si-
lenci (Exposició) i hi veureu una colla 
de fotografies de la guerra dels rus-
sos en contra d’aquest malaventurat 
país, que totes, totes, fan esgarrifar i 
que varen ser tretes del país de for-
ma clandestina per uns quants pe-
riodistes, molt valents, que de ben 
segur que en això s’hi jugaven la 
pell. El Sr. Arcadi Oliveres, d’aquesta 
guerra, tampoc en va fer mai cap es-
ment. Potser ho devia trobar normal.
Aquest senyor sols hi deu veure en 
una única direcció, ja que quan els 
EEUU o algun país de la seva àrea 
d’influència, fan alguna malifeta -que 
també en fan- llavors es posa el vestit 
de jutge i ho condemna al foc etern.
Recordo també quan un grup, que 
tot el món el té qualificat com a 
“grup terrorista” i que ningú sap qui 
el mana, tiraven míssils a Israel i 
aquests en resposta per aquests fets 
s’hi tornaven, alguna vegada amb 
certa contundència. El Sr. Oliveres, 
com a defensor de la justícia, llavors 

sí sortia a fer declaracions, no cal dir 
que sempre en el mateix sentit.
Ara fixeu-vos-hi, això de Crimea ho 
trobarà natural, no en dirà res. La in-
vasió dels soldats sense identificació 
dirà que no la pot criticar perquè ell 
no sap d’on van sortir. Segurament 
deu ser l’únic al món que no ho sap.
Com a cosa curiosa puc dir que un 
dia en el programa dominical de TV3 
“Signes del temps”, el varen entrevis-
tar, ja que com he dit, abans era Pre-
sident de Justícia i Pau, jo m’estava 
mirant el programa. Al veure’l li vaig 
dir a la meva esposa: ja és ben es-
trany que, aprofitant l’altaveu que és 
la televisió, no malparli dels EEUU. 
No varen passar dos minuts i ell s’ho 
va fer venir bé per criticar-los dura-
ment.
El Sr. Arcadi Oliveres no cal dir que 
pot tenir l’orientació política que vul-
gui, hi té tot el dret, ara el que sí que 
li puc retreure jo com a cristià és que 
pel seu càrrec utilitzés l’Església per 
a fins polítics, però el que encara em 
sap més greu és que l’Església es 
deixés utilitzar.
Per acabar, penso que haurem de cor-
regir la Wiquipedia doncs diu que el 
senyor en qüestió era president d’una 
organització per a la defensa dels 
“Drets humans i la pau” (?).

Dia 18: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 19: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 20: MISERACHS/SECANELL/ Òdena, 84
Dia 21: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 22: BAUSILI/ Born, 23
Dia 23: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 24: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director
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Un èxit ben cert. Podríem dir també un orgull. O una 
força o un motiu per a tenir confiança.
De què parlem? Parlem de la capacitat que, durant tot 
el segle XX i abans i tot, ha tingut el nostre país d’in-
tegrar la immigració que ha tingut. Ha estat un gran 
èxit com a país, i ho ha estat pels set milions llargs de 
persones que hi vivim. 
Moltes de les quals fa una, o dues, o tres, o cinc ge-
neracions que han arribat a Catalunya. I que són i se 
senten catalans.
D’això en vàrem parlar al nostre butlletí del 30 d’oc-
tubre. Positivament. En tornem a parlar avui perquè 
aquests dies s’han publicat unes dades sobre els cog-
noms a Catalunya. Amb el títol «¿Quién vive en Cata-
luña?». Que explica que els cognoms més freqüents 
també ho són en el conjunt de l’Estat. Martínez, Gon-
zález, Fernández, etc. Això ja ho sabíem pel simple fet 
de viure la realitat i la relació humana de cada dia. Al 
carrer, a la feina, entre els amics, a les nostres famílies, 
i en tots els àmbits geogràfics i en tots els nivells, soci-
als i econòmics. I en tots els sectors ideològics, inclòs 
el sobiranista.
Aquest estudi d’ara sobre els cognoms, que ha fet la 
FAES, «¿Quién vive en Cataluña?» està motivat –com 
es diu a la seva presentació– «por el ruido de fondo 
identitario y secesionista que enrarece nuestra vida 
política». És a dir, tracta de fer entendre que les recla-
macions amb component identitari a Catalunya (també 
ho diu del País Basc) no tenen ni sentit ni base ja que hi 
ha molta gent a Catalunya amb cognoms no catalans, 

Un èxit de Catalunya. I de tota la gent de Catalunya 

JORDI PUJOL I SOLEY ·    

moltíssims d’ells d’origen  castellà. I és cert. I no té 
sentit, ni cal, que des de Catalunya algú vulgui treure-li 
importància, explicant que a la llengua castellana una 
proporció molt alta de cognoms es formen a base de 
«fill o filla de Rodrigo», Gonzalo, Álvaro o Martín (és 
a dir, Rodríguez, González, Álvarez i Martínez). Que 
és el mateix que passa amb les llengües nòrdiques, 
amb els Johanssons, Svensson i els Olafson. És a dir, 
el fill de Johan i el fill d’Olaf. En canvi, els cognoms 
catalans i de la major part d’Europa no es formen així. 
Són noms d’oficis (Sastre, Ferrer, Sabater, etc.) o bé 
d’origen rural i pagès (Puig, Serra, Solà, etc.). Això és 
molt més dispers, i fa les llistes de cognoms més cur-
tes. Però no ens hem d’entretenir en discussions sobre 
això. Perquè no ens cal. Perquè justament el que dóna 
solidesa al sentit d’identitat català són en gran part les 
famílies que fa segles que, generació rere generació, 
viuen a Catalunya, però tant com això és que gent i 
famílies vingudes molt majoritàriament de les diverses 
regions espanyoles durant els darrers cent o cent cin-
quanta anys estiguin tan incorporades i identificades 
amb la societat catalana. Que en el món de l’economia 
i de la cultura i de tota mena d’activitats socials, de la 
política, del sindicalisme, de l’art i de la ciència hi hagi 
tanta i tanta gent, a tots els nivells, també els més alts, 
i que són fills, néts o besnéts de gent que va venir els 
anys deu i vint del segle XX, o cinquanta i seixanta, o 
quasi abans d’ahir. 
Cal enfondir en milers i milers d’històries familiars i 
resseguir l’ascensor social de la seva gent. I veure la 

El tancament de Proa Espais ha estat el darrer tros de 
l’iceberg anomenat cultura en català que ha sortit a la 
superfície. Per què tanquen les llibreries? Hi ha moltes 
opinions i maneres de veure-ho: alarmants descens de 
vendes, marges comercials salvatges, canvis d’hàbits 
dels lectors, la voracitat de les grans superfícies, gesti-
ons empresarials mal enfocades, la brutal crisi general 
del país, etc. Molt bé, aquesta és una manera d’analit-
zar-ho i mirar de buscar-hi solucions.
Però ara mirem-ho des d’un altre punt de vista i fem-
nos una pregunta: quants llibres en català hem com-
prat cada un de nosaltres el darrer any? O si volen: 
quin pes donem a la cultura, i en concret a la cultura 
catalana, en les nostres vides?
Tenim un problema i es diu cultura. Com abordar-lo? El 
projecte independentista –l’únic capaç de fer saltar la 
banca de la provincialització i la residualitat– ha preferit 
els últims temps centrar-se en la denúncia del desequi-
libri econòmic, del dèficit fiscal i de l’espoli. D’acord, te-
mes absolutament vitals. Però tant com la desaparició 
del català o la desmemòria històrica. La independència 
ens ha de portar esperança i futur, futur econòmic i so-
cial, però també futur cultural.

La llarga nit dels vidres trencats de la cultura catalana 
va durar quaranta anys. Per a la literatura catalana, el 
franquisme va ser una autèntica commoció i un dal-
tabaix colossal. Els escriptors de l’interior, emmordas-
sats, no podien escriure el que volien escriure; els de 
l’exili, lliures però desarrelats, no podien fer arribar els 
seus llibres al que hauria d’haver estat el seu públic 
normal; els editors, col·lapsats en el laberint d’Eugène 
Ionesco de la censura, maldaven per esgarrapar en-
grunes; els lectors, balancejant-se entre el temor i la 
resistència, veien convertit el plaer de llegir en un acte 
heroic i gairebé de confrontació amb el règim. I tanma-
teix, vam resistir. Vam fer-ho sabent que ens hi anava 
la nostra supervivència com a poble.
Avui som al 2014 i encara el nostre futur depèn del 
compromís de cada un de nosaltres: amb la llengua, 
amb la història, amb els llibres i teatres, amb el cinema 
i les arts, amb la cultura.
La cultura catalana avui és una gran oportunitat. Com 
a motor de patriotisme cívic, identitat i valors i garant de 
la democràcia, la llibertat i els drets civils. L’instrument 
que permet impulsar la integració i la inclusió per l’es-
perit de construir una nació millor, una nació més justa 

Cap a la independència sense llibreries?
QUIM TORRA ·    Òmnium Cultural
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barreja de cognoms i d’orígens i com això ha quallat 
en una realitat humana ben travada. I trobar-se amb 
gent de famílies que són aquí des de Jaume I, o dels 
Segadors freds amb la causa de Catalunya. I en canvi 
amb sobiranistes i independentistes de famílies vingu-
des de fora de Catalunya fa cinquanta anys, o només 
vint, o cinc.
Catalunya –Catalunya i la gent de Catalunya– ha assu-
mit bé el missatge d’en Candel –la gent és de la terra 
on viu i on viuen els seus fills i néts– i també la volun-
tat tan fortament expressada per la societat i el món 
polític català al final del franquisme –és a dir, al final 
d’un temps marcat per la compulsiva voluntat política 
de diluir la identitat catalana–, que Catalunya ha de ser 
un sol poble. «Catalunya, un sol poble». Aquest era el 
lema. Respectuós amb la seva pròpia diversitat i de 
la seva gent, però amb cohesió i molta capacitat de 
convivència. Amb molta capacitat també de tenir un 
projecte col·lectiu, prou obert perquè hi càpiga tothom, 
prou atractiu perquè tothom se’l pugui fer seu.
És la terra, i la convivència, i poder tenir un projecte 
comú, el que fa que ens  puguem sentir tots plegats 
part d’un conjunt humà, d’un país, d’una societat, d’una 
nació que ens defensa –a cadascú de nosaltres i als 
nostres fills– de la falta de definició col•lectiva que cal 
a tot ésser humà per a construir una col·lectivitat capaç 
d’educar, de protegir i de promocionar la seva gent. La 
d’ara i la que vindrà.  
Aquest ha estat el gran èxit de Catalunya.  I de la gent 
de Catalunya.  

que només pot passar per ser una nació més culta.
És imprescindible situar la cultura catalana en l’eix del 
debat sobre el procés cap a la independència de Ca-
talunya. No només això, cal enfocar-la com la prioritat 
nacional, sobretot ara, quan més que mai el país que 
volem dependrà de la responsabilitat personal, l’audà-
cia, l’esforç i l’excel·lència que hi posem cada un de 
nosaltres.
La cultura, la dignitat i la llibertat del poble català són el 
nostre objectiu final. Per això, i davant de les amena-
ces que pel nostre futur col·lectiu té el moment present, 
Òmnium vol encetar un debat profund amb tots els ac-
tors culturals del país cara a anar perfilant el projecte 
cultural que volem en la futura Catalunya independent. 
Què hem d’entendre per cultura catalana avui en dia? 
Quins són els drets culturals dels catalans als quals 
hem d’aspirar? Cultura i governança, cultura i reequili-
bri territorial, cultura i desenvolupament econòmic. Per 
damunt de totes les altres qüestions: cultura i llengua 
catalana.
Cap a la independència, sí, amb una cultura que per-
meti un esclat de modernitat, creativitat i desenvolupa-
ment col·lectiu i personal.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal 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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A SEÑOR estem d’estrena i volem compartir-ho amb tu. Vine a la nova botiga SEÑOR de Manresa 

durant el mes d’abril i gaudeix d’un descompte molt especial en aquests dies de festa.

Perquè IguAlAdA està de festa, estrena’t al nou SEÑOR! Bona festa de Sant Crist!

Vestim la festa  

NOVA
BOtIgA 
HOME

c/ Àngel Guimerà, 24
Manresa

93 872 73 30

nOVa BOTIGa DOna
c/ Àngel Guimerà, 33

Manresa
93 872 45 13

nOVa BOTIGa nens
c/ Àngel Guimerà, 34

Manresa
93 872 38 94

sG4 DOna
c/ Born, 7
Manresa

93 872 47 98

HOMe I DOna

també ens trobareu a: BARCElONA  Pg. de gràcia, 26  /  Via Augusta, 11  •  BAdAlONA  Carrer de Mar, 58  •  tERRASSA   Carrer de la Rasa, 100   

www.trajesseñor.com

c/ Àngel Guimerà, 35

Manresa
93 872 55 66



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A partir d’avui, Dijous Sant, i 
fins dimarts vinent, Igualada 
viurà uns dies intensos de de-
voció religiosa en ocasió de la 
Setmana Santa. Com succe-
eix cada any, la històrica Festa 
del Sant Crist i els actes que, 
al barri de Fàtima, organitza la 
Cofradia Jesús Nazareno Ma-
ria Santíssima de los Dolores i 
Santo Entierro, centren les ac-
tivitats a la capital de l’Anoia.

Des d’avui i fins diumenge, 
processons al Fàtima
Avui, a les 6 de la tarda, s’ini-
ciaran els actes amb la missa 
del Sopar de Jesús. A les 10 
de la nit, primera processó de 
“Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y Maria Santíssima de los 
Dolores”.
Demà, Divendres Sant, a les 
11 del matí l’església s’obrirà 
per les persones que vulguin 
fer una pregària personal. A 
les 6,30 de la tarda, celebració 
de la Passió del Senyor. A les 
9 de la nit, processó del “San-
to Entierro y María Santíssima 
de los Dolores”. 
El dissabte, a les 10 de la nit, 
vigília Pasqual. Diumenge, a 
les 10, missa solemne de Re-
surecció de Jesús. A les 12 del 
migdia, processó amb la imat-
ge de Jesús Ressucitat.
Les processons aniran acom-
panyades per la banda de cor-
nets i tambors de la Confraria 
i la Banda de Música d’Igua-
lada. 

Concurs de fotografia
D’altra banda, la Confraria de 
Fàtima juntament amb el Cen-
tre Cívic del barri convoquen la 
15a edició del Concurs de Fo-
tografia Ritus de Passió a Fà-
tima, amb el tema central de la 
Setmana Santa. Hi ha premis 
de 300, 200 i 100 euros i un 
especial de 200€ a la imatge 
escollida per la Confraria. Po-
deu tenir més informació si 
us poseu en contacte amb el 
Centre Cívic (938052621).

Les processons de Fàtima i la festa del Sant Crist 
centren la devoció igualadina per Setmana Santa

A dalt, tradicional processó del St. Crist. A sota, una de les processons de Fàtima.

Igualada

Des d’avui i fins 
diumenge es faran 
les processons, molt 
concorregudes, al ba-
rri de Fàtima, dijous i 
divendres al vespre, i 
diumenge de 
Resurecció al migdia
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Festa del St. Crist 
d’Igualada
Com cada any, i en l’escaien-
ça de la Setmana Santa, la 
festa del Sant Crist d’Igualada 
arriba als seus actes centrals. 
El programa d’actes és el se-
güent:
Divendres Sant, dia 18 d’abril:
A les onze del matí, a l’esglé-
sia del Roser, Viacrucis en 
commemoració de la suor de 
sang.  Els cants aniran a càr-
rec de la Coral de Santa Ma-
ria, que dirigeix  Coni Torrents.  
Acompanyarà a l’orgue, Maite 
Torrents.
Dilluns de Pasqua, dia 21 

d’abril:
A les vuit del vespre a la Ba-
sílica de Santa Maria, Vespres 
solemnes i Eucaristia presidi-
da per mossèn Josep M Pu-
jol, rector de la parròquia de 
Santa Margarida de Montbui.  
S’encarregarà dels cants el 
Cor de Vespres, dirigit per  Isi-
dre Prat. 
Dimarts de Pasqua, dia 22 
d’abril, festa del Sant Crist 
d’Igualada:
A les onze del matí, a la Ba-
sílica, solemne concelebra-
ció Eucarística presidida per 
Mons. Romà Casanova, bisbe 
de Vic, acompanyat de sacer-
dots i religiosos igualadins i 
forans.  La Schola Cantorum, 
dirigida per Josep Miquel Min-
dán, acompanyada a l’orgue 
per Gina Miranda, tindrà cura 
dels cants.    Dirigirà el poble 
Florenci Oliva.  Després de 
la comunió Antoni Prat i Tort, 
acompanyat a l’orgue per 
Gina Miranda, ens oferiran la  
interpretació del  sonet verda-
guerià “A Igualada, en el cen-
tenari del Sant Crist”, musicat 
per Daniel Mestre.  En acabar, 
benedicció solemne i cant dels 
Goigs al Sant Crist.

Concert de la Capella 
de Música de la Tossa
Seguidament, i a la mateixa 
Basílica, concert a càrrec de la 
Capella de Música de la Tos-
sa, sota la direcció de Frederic 
Prat. 
La coral igualadina, dirigida 
per Frederic Prat, i a la qual 
acompanyarà al piano Josep 
Xaubet, té previst oferir un va-
riat repertori , composat tant 
per cant gregorià, polifonia 
religiosa i d’altra de diferents 
autors europeus, així com tra-
dicionals i conegudes compo-
sicions polifòniques catalanes.
Sens dubte serà una oportu-
nitat més de poder gaudir del 
concurs d’aquesta coral de 
veus masculines, que amb 
més de deu anys d’història ha 
assolit un variat i reeixit reper-
tori musical.

C. Ramon Martí, 49. 08510 Roda de Ter.
Tel. 93 854 11 69 - Fax. 93 850 04 78
e-mail: girbau@girbauconsulting.com

- Legalització de cellers.
- Plans de gestió forestal.
- Direcció tècnica forestal.
- Legalització de fonts i pous.
- Termenals, cadastre i registre.
- Certificat d'eficiència energètica.
- Venda de finques.
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GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

Rb. St. Isidre, 39, 1r, 2a - 08700 - IGUALADA

Tel: 93 801 90 27 - 626 02 17 01 

e-mail: assessoriajuridica.pedros@gmail.com
            mpedros_diaz@icab.cat

PEDRÓS ADVOCATS
C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)
tel. 93 803 18 19
tel. 93 806 83 09

finquesargent@msn.com
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JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Enguany fa 70 anys que va 
estrenar-se la reproducció de 
la vertadera imatge del Sant 
Crist d’Igualada, que fou cre-
mada el 1936.
Acabat el tràngol bèŀlic, hom 
tenia una certa esperança de 
recuperar l’original imatge, 
però al donar-se gairebé per 
cert la seva desaparició, ja a 
l’any 1942, els Priors feren  ja 
un manifest al Full Dominical 
d’Igualada (N. 1882, 2n. diu-
menge de juliol) explicant el 
seu propòsit de fer una nova 
imatge, la més semblant i fi-
del a la desapareguda i que, 
a la vegada, es portaria a ter-
me la restauració de la cape-
lla del Sant Crist. Per tot això 
es demanava la coŀlaboració 
econòmica als feligresos i, 
especilament, als devots del 
Sant Crist. S’indicaven els do-
micilis dels Priors, on podien 
lliurar-se les aportacions, fos-
sin grans o petites. El comu-
nicat, portava data del 6 de 
juny, aniversari de la batalla 
del Bruc.

El concurs
Així, doncs, el 25 d’octubre, 
festa de Crist Rei, d’aquell 
mateix any es publicaren els 
impresos de les Bases del 
concurs per l’execució d’un 
facsímil de la sagrada imat-
ge del Sant Crist d’Igualada. 
Anaven dirigides als artistes 
escultors. i signades per Mn. 
Amadeu Amenós, ecònom-
arxipreste, per Antoni Vila 
Ollé i Pere Borràs Estruch, 
Priors del Sant Crist. S’esta-
blí un Jurat qualificador com-
post pels senyors Ignasi M. 
Colomer Oms, arquitecte; Dr. 
Josep Castelltort, prev. i cate-
dràtic del Seminari Conciliar 
de Barcelona; i els artistes 
Joan G. Junceda, Josep M. 
Camps Arnau i els propis Pri-
ors.
Aquestes Bases es publica-

Fa 70 anys de la nova imatge del Sant Crist

A dos quarts de set de la tarda, 
processó d’homenatge a Je-
sús Crucificat que recorrerà el 
següent itinerari: Santa Maria, 
plaça de l’ Ajuntament, carrer 
de l’Argent, Plaça de la Creu, 
carrer Garcia Fossas, rambles 
de Sant Isidre i General Vives, 
carrer de Sant Jordi, plaça del 
Rei, carrer del Roser. A l’esglé-
sia del Roser es cantarà el so-
net, a càrrec d’Antoni M. Prat 
i Tort, acompanyat a l’orgue 
per Gina Miranda i Aranda. 
Seguidament a la Plaça Pius 
XII, actuació de Bitrac Dansa 
amb l’escenificació reduïda de 
la Moixiganga d’Igualada, des-
prés de la qual el poble i les 
banderes gremials i d’entitats 
precediran al Sant Crist en la 
seva entrada a la Basílica de 
Santa Maria.  
En acabar, a la Basílica, vene-
ració de la Imatge i Eucaristia, 
presidida per Mn. Joan Mir, 
que fou vicari de Santa Maria.  
Ens acompanyarà la Coral de 
Santa Maria, dirigida per Coni 
Torrents.  A l’orgue, Lluís Vic-
tori i dirigirà el poble  Florenci 
Oliva. 
Divendres de Pasqua, dia 25 
d’abril, a les vuit del vespre, a 
la Basílica de Santa Maria, hi 
haurà la cloenda de les festes 
amb una Eucaristia presidida 
per Mn. Josep Massana, rec-
tor de la parròquia de Santa 
Maria.  Acompanyarà la Coral 
de Santa Maria, dirigida per 
Coni Torrents i, a l’orgue, Mai-
te Torrents.  Monitor de cants, 
Florenci Oliva. En acabar, es 
retornarà processionalment la 
Imatge a la seva capella. 

ren, també, al Full Dominical 
d’Igualada (n. 1901) En elles 
es pot llegir que s’atorgaria un 
premi de 5.000 PTA. de l’èpo-
ca, que seria per l’autor de la 
més exacta reproducció. Els 
models podien fer-se en guix 
(escaiola) o en fusta. Es mar-
caren les mides de l’escultura: 
0’60 m d’altura de la imatge i 
1’60 m.  la creu. El termini per 
a concursar acabava a les 12 
hores del 15 de febrer de 1943. 
S’especificava que la talla i la 
patina havien de recordar al 
màxim els de la figura perdu-
da. El Jurat es reservà el dret 
de declarar el concurs desert, 
si no eren encertades les re-
produccions presentades. Les 
Bases es publicaren, també al 
periòdic Igualada, el 14 de no-
vembre de 1943. El Full Domi-
nical d’Igualada (n. 1914) publi-
cà que s’havien rebut 6 models 
al Concurs per construir un 
facsímil del Sant Crist igualadí. 
A les 12 del dia 29 de març de 
1943, el Jurat, examinà els mo-
dels presentats, amb els lemes 
“Reparació”, “Veritas”, “Marti-
ri”, “Consumatum est”, “Anima 
Christi” i “Devoció”. Es com-
provaren fotografies i mides 
i, per unanimitat, acordaren 
fallar desert el premi, tot i que 
van elogiar l’afecte i l’esforç 
que han fet els concursants. 
Aquesta decisió fou publicada 
el 3 d’abril a “Igualada”.

Un dels participants

Es desconeixen els noms dels 
escultors que hi participaren, 
però sí que sabem que un dels 
concurrents fou en Ramon 
Costa, que era el director de 
l’escola “Arts del Dibuix”. Isidre 
Quintana conserva, encara, la 
mascareta de fang que aquell 
artista havia obtingut de la faç 
de la imatge autèntica. Amb 
ella modelà, segons pogué 
comprovar personalment el 
seu deixeble Amadeu Caba-
llé,  el facsímil que presentà a 
concurs.
Aquesta proposta d’en Costa, 
probablement, fou la presenta-
da sota el lema “Anima Christi”, 
segons comentà Antoni Car-
ner, a “Igualada” (17/4/1943). 
Aquest cronista indicà que en 
dit model es veu reproduït el 
rostre del nostre Crist, per bé 
que la resta del cos no guarda 
la mateixa fidelitat.

La nova imatge
El tercer diumenge de gener 
de 1944, el Full Dominical 
d’Igualada (n. 1961) indica 
que el dimarts anterior, els tres 
Priors i el membre del Jurat, 
Camps Arnau, visitaren a Bar-
celona, el taller-estudi de l’es-
cultor Bohigas -a qui el Jurat 
feu l’encàrrec de realitzar la re-
producció- i allí van contemplar 
motllurada la pasta de la nova 
imatge, amb molta fidelitat re-
produïda. Els visitants feren al-
gunes observacions a l’artista , 
i retornaren molt satisfets.
En el primer diumenge de fe-
brer el Full (n. 1964)  publica 
que ja s’ha començat la ta-
lla i la seva decoració i que 
s’ha  acordat amb l’orfebre Sr. 
Mercader, la recoberta de la 
creu amb planxes d’argent, tal 
com estava l’autèntica. Es fa 
saber que és a punt de tancar-
se la subscripció oberta per 
aquesta finalitat.
“Igualada” (18 de març) anun-
cia que la imatge està total-
ment realitzada per l’escultor 

Josep M. Bohigas Masoliver 
i el joier Jaume Mercader, 
igualadí, i que és molt fidedig-
na. Serà estrenada en la pro-
pera festa del Sant Crist.
L’1 d’abril “Igualada” donà 
compte dels preparatius i 
comunica que s’estamparan 
uns Goigs (nova edició) amb 
el boix d’Ollé Pinell (cedit per 
l’autor) i Mn. Antoni Malats, va 
escriure dues noves estrofes 
referides a la pèrdua i renova-
ció de la imatge, a la qual, en 
el taller de Vda. d’Eugeni Ball, 
va construir-se una nova pea-
nya i el dosser per coŀlocar-la 
a l’altar major. Antoni Moncu-
nill la daurà i cisellà.

70 anys
Finalment, els dies 10 i 11 
d’abril de 1994 (exactament 
la setmana passada ha fet 70 
anys) va tenir lloc l’anual festa 
del Sant Crist, amb assistèn-
cia del P. Abat, coadjutor, del 
Monestir de Montserrat, Dom 
Aureli M.Escarré, que efectuà 
la benedicció de la nova imat-
ge i assistí, de mig pontifical, 
a l’ofici que celebrà el compa-
trici Gaspar Vilarrúbias, Degà 
del Capítol catedralici de Bar-
celona. Els cants anaren a 
cura de l’Schola Cantorum, 
dirigida pel mestre Joan Just. 
El sermó el va fer el Dr. Jo-
sep Castelltort, igualadí que 
després fou bisbe d’Astorga. 
Hi assistí l’Ajuntament, pre-
sidit per l’alcalde Francesc 
Matosas. A la tarda, la Pro-
cessó en doble columna, re-
uní 1.200 atxes, segons les 
cròniques. Acabada aquesta, 
ja de retorn a Santa Maria, 
l’arxipreste pronuncià uns 
mot d’agraïment a tots els 
que feren possible la nova 
imatge. La festa constituí un 
solemne i magnífic exponent 
de la devoció que Igualada té 
a l’Espòs de Sang. Una de-
voció que perdura al llarg del 
temps. 

Imatge de l’original del St. Crist.

Capella de Música de la Tossa.

El Dimarts de Pasqua, 
el Bisbe de Vic Romà 
Casanova presidirà 
la missa solemne a 
Santa Maria, a les 11 
del matí, i a 2/4 de 7 
es farà la tradicional 
processó del St Crist

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

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

ADVOCADA
FISCAL I TRIBUTARI
MERCANTIL I CIVIL

C. Castellfollit núm. 1-3
Igualada

Tel. 93 803 49 36
silviapique@icab.cat
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La celebració de la Diada de 
Sant Jordi a Igualada compta-
rà el proper 23 d’abril amb un 
total de setanta-cinc parades, 
confirmant la tendència crei-
xent de les darreres edicions 
a Igualada. D’aquestes, vuit 
corresponen a floristeries, 
dotze a llibreries i cinquanta-
cinc a diferents mitjans de 
comunicació i entitats socials, 
culturals, juvenils o polítiques 
de la ciutat, que també s’invo-
lucraran, com és habitual, en 
la festivitat. Les escoles han 
rebut també permís per instal-
lar una parada a les portes de 
cada centre. 
Enguany hi haurà una novetat 
important en el vessant orga-
nitzatiu i és que, segons ha 
avançat aquest dimecres el 
tinent d’alcalde de Promoció 
Cultural, Josep Miserachs, “el 
nombre cada cop més gran de 
parades complicava la convi-
vència amb el nombre també 
cada cop més gran de terras-
ses de bars i restaurants a la 
plaça de Cal Font”. Per això, 
l’Ajuntament ha optat aquest 
2014 per ampliar l’àmbit de la 
festivitat i estendre’l també a la 
Rambla Sant Isidre: a Cal Font 
s’hi podran trobar floristes i lli-
breters i a la Rambla la resta 
d’entitats, en una mesura que, 
segons Miserachs, permetrà 
“una millor circulació de gent 

La plaça de Cal Font, i també la Rambla St. Isidre, seran el centre neuràlgic de la Diada de Sant Jordi a Igualada, dimecres vinent.

La diada de Sant Jordi acollirà 75 
parades a Cal Font i la Rbla. St. Isidre

per tot el centre de la ciutat i 
ampliarà la influència de Sant 
Jordi no només a la Rambla i 
el Nucli Antic, sinó també als 
carrers de pas, com són Sant 
Magí i Òdena”.  
Caldrà tenir en compte les res-
triccions de trànsit que implica-
rà l’organització de la jornada, 
que bàsicament comportarà el 
tancament de la Rambla Sant 
Isidre entre les 7 i les 23h. 
 
La Biblioteca viurà 
intensament Sant Jordi 
L’Ajuntament d’Igualada, 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i la Biblioteca Central 
han programat també un se-
guit d’actes per commemorar 
aquest dia amb els llibres com 
a grans protagonistes.  
Dels actes, que s’emmarquen 
en el programa 3L Llengua, Li-
teratura i Lectura, destaquen 
les dues exposicions que s’in-
auguraran el mateix 23 d’abril. 
D’una banda, i coincidint amb 
el quinzè aniversari d’aquest 
equipament, es podrà visitar 
15 lectors recomanen, un re-
cull de recomanacions de lec-
tura que fan quinze igualadins 
de diversos àmbits com Anna 
Vila, Arian Morera, Antoni Dal-
mau, Lloll Beltran, Enric Ver-
daguer, el Pare Mateu, Jordi 
Savall, Ramon Enrich o Laura 
Orgué, entre altres. I, paral-
lelament, Contes infantils de 
la guerra, que repassarà la 

producció editorial infantil duta 
a terme durant la Guerra Civil 
espanyola, posant l’accent en 
el bàndol republicà. 
Partint de la col·lecció privada 
de Freixes-Garriga, es mostra 
com els contes infantils van 
passar a formar part de l’en-
granatge propagandístic del 
moment, i com es van conver-
tir en una arma singular per 
ensenyar als infants el món 
dual de bons i dolents que 
s’estava enfrontant al camp 
de batalla. 
Els més petits també podran 
gaudir amb una Hora del Con-
te especial amb Marta, la fada 
màgica... una mica desendre-
çada, un conte il·lustrat per 
Raquel Riba Rossy i editat 
per Tum Books. Després de 
la sessió també podran parti-
cipar en un taller per fer una 
vareta màgica. Aquesta activi-
tat va adreçada als infants de 
més de 4 anys i les places per 
al taller són limitades; cal ins-
criure’s prèviament a la sala 
infantil de la Biblioteca.  
Finalment, i com és habitual 
per Sant Jordi, també es faran 
visites guiades a la Biblioteca 
per descobrir els seus racons 
més insòlits i aquells espais 
que no estan oberts al públic, 
com l’àrea de reserva on es 
conserven els llibres més an-
tics. Tindran lloc a les 11 i a les 
17h i no cal inscriure’s prèvia-
ment. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

La diada de Sant Jordi serà 
jornada de recollida de signa-
tures de la campanya “Signa 
un vot per la independència” 
a moltes poblacions de Cata-
lunya.
La iniciativa promoguda per 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) amb el suport de 
l’ Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), Òm-
nium Cultural i nombroses 
entitats culturals, cíviques i 
esportives del país és l’única 
fórmula legal per mostrar el 
nostre suport a fer una con-
sulta vinculant sobre el dret a 
decidir i en la seva absència a 
la declaració d’independència.
El dia de Sant Jordi, a Igua-
lada, es farà recollida a la 
Rambla de Sant Isidre entre 
les 12 del migdia i les 9 del 
vespre ininterrompudament. 
Joves majors de 16 anys i tota 
la població de la comarca que 
ho desitgi pot arribar-se a les 
parades.

Marc Castells signa per 
la independència
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada i membre del Consell Di-
rectiu de l’AMI ha fet ja ús del 
dret de petició per sol·licitar la 
convocatòria d’una consulta 
pel dret a decidir i mitjançant 
aquesta acció pretén animar 
la població d’Igualada i la co-
marca a Signar un vot per la 
independència. 
Fins a 19 autoritats públiques 
comptant alcaldes, alcaldes-
sa, exalcaldes i una diputada 
al Parlament van reunir-se el 
passat 22 de març a la plaça 
de cal Font per donar suport a 

La campanya “Signa un vot per 
la independència” continuarà 
per Sant Jordi i la Mostra

la campanya promoguda per 
l’assemblea.

Més recollides aquest abril
Abans de finalitzar el mes 
d’abril, a Igualada la campa-
nya tindrà presència en al-
tres esdeveniments com és la 
Mostra de teatre infantil i juve-
nil, el dissabte 26, amb parada 
a cal Font i l’Ateneu en horari 
de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 
de la tarda. El diumenge 27, a 
la fira d’antiguitats, en la cruï-
lla del Passeig Verdaguer i el 
carrer Òdena, de 10 a 2.
Els organitzadors expliquen 
que “després de l’esperada 
negativa del Congreso de los 
Diputados a concedir-nos la 
competència per fer consul-
tes, la convocatòria del 9 de 
novembre representa tan sols 
la voluntat del poble català. No 
sabem com aniran avançant 
els esdeveniments ni què ens 
oferirà el futur pròxim. Signa 
un vot per la independència 
significa un anhel de demo-
cràcia, de llibertat que molt 
possiblement es convertirà 
en l’única prova palpable per 
presentar al Parlament de Ca-
talunya i les autoritats interna-
cionals. Animem a qui no hagi 
signat que ho faci en breu”.

Recollida de signatures 
a Igualada

23 abril Sant Jordi 
Rbla. Sant Isidre: 12 a 21 h.
26 d’abril Mostra  
Cal Font: 10 a 2/17 a 19
26 d’abril Mostra  
Pl. Ajuntament: 10 a 2/17 a 19
27 d’abril Fira d’Antiguitats
P.Verdaguer/Òdena: 10 a 2  

Punt d’informació juvenil a Cal Font per 
Sant Jordi per a organitzar-se l’estiu 
REDACCIÓ / LA VEU

A les portes de l’estiu i les va-
cances, per tal de donar a co-
nèixer les nombroses possibi-
litats a l’abast dels joves entre 
juny i setembre, l’equipament 
Juvenil la Kaserna es traslla-
darà a Cal Font per Sant Jordi. 
L’objectiu d’informar, orientar i 
assessorar tots els joves que 
tinguin inquietuds de cara a 

aquest estiu i l’estand roman-
drà obert entre les 9 i les 20h 
del dia 23 d’abril. 
Allí podran trobar informació 
sobre diferents opcions a es-
collir: intercanvis internacio-
nals, camps de treball, cursos 
d’idiomes a l’estranger, camps 
de solidaritat, rutes, treballs 
d’estiu a l’estranger, rutes, In-
terrail...

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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La Federació comarcal d’ERC 
Anoia va commemorar la pro-
clamació de la República Ca-
talana, per part d’en Francesc 
Macià el 14 d’abril de 1931, 
amb un sopar d’amics i mili-
tants republicans amb la pre-
sència de Josep Maria Terrica-
bras, candidat republicà a les 
properes eleccions europees. 
En la seva intervenció, davant 
cent setanta persones, Terri-
cabras va defensar la viabilitat 
de la independència de Cata-
lunya. De fet, Terricabras va 
comentar que l’únic que pot 
evitar-ho són els propis ca-
talans en un acte de feblesa. 
Que ni l’Estat espanyol, ni Eu-
ropa, ni ningú té les eines per 
evitar aquesta emancipació 
nacional i que per aconseguir 
els nostres propòsits només 
cal convicció i fermesa. 
Terricabras també va fer un re-
pàs dels arguments de la por 
(intervenció militar, cobrament 
de les pensions, exclusió de la 
UE... ) i amb un to desenfadat 
i amb arguments convincents 
els va anar rebatent. 

Josep Maria Terricabras, amb Glòria Puiggròs i Benet Asensio.

ERC reconeix la vàlua de Glòria Puiggròs 
i Benet Asensio amb l’Estel Blanc

Estel Blanc per a Benet 
Asensio i Glòria Puiggròs
El moment més emotiu de la 
nit però va ser en l’entrega del 
Premi Estel Blanc, en la seva 
desena edició, que ERC Anoia 
va concedir als militants Benet 
Asensio i Glòria Puiggròs en 
reconeixement a la seva dila-
tada trajectòria política a les 
files d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. 
En la presentació dels premi-
ats, la diputada i presidenta 
local d’ERC Igualada Alba 

Vergés, va posar de manifest 
els trenta-cinc anys de fidelitat 
a ERC, però sobretot la seva 
implicació activa durant tots 
aquest anys de militància tot 
qualificantlos d’imprescindi-
bles precisament per aquest 
implicació. 
Els premiats, a part del Pre-
mi, van rebre també una llarg 
aplaudiments dels assistents 
en reconeixement de la seva 
vàlua personal i compromís 
polític independentista. 

Divendres vinent, xerrada de 
Janine Künzi, esposa d’Arcadi 
Oliveres, a l’Espai pels Somnis
REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres dia 25 a 
2/4 de 8 de la tarda, tindrà lloc 
a L’Espai pels Somnis d’Igua-
lada, (Passeig Verdaguer, 65), 
una xerrada a càrrec de Jani-
ne Künzi, organitzada per l’As-
semblea d’Igualada-Anoia del 
Procés Constituent .
Janine Künzi és pedagoga, in-
fermera, assistent social i mi-
litant del Procés Constituent. 
El seu marit, l’Arcadi Oliveres, 
junt amb la Teresa Forcades 
són els impulsors i fundadors 
d’aquesta entitat. Amb aques-
ta exposició, la Janine ens vol 
fer entendre que un canvi so-
cial és possible i necessari
“No costa gaire veure que hi 
ha molta feina a fer. L’educa-
ció en els valors, en seria una. 
Mentre no treballem  per a 
ser competents en lloc de ser 
competitius, la societat anirà 
a la deriva i seguirà imperant 
la llei del més fort, tant a ni-
vell personal com col·lectiu. 
Fins que no deixem de premi-
ar actituds com l’egoisme, la 
competència i la cobdícia, cap 

Presentada la nova associació 
de comerciants “Nou Centre”
REDACCIÓ / LA VEU

Dijous al vespre es va presen-
tar, en un acte a la sala d’actes 
d’Ignova, l’Associació “Nou 
Centre” de comerciants, nego-
cis i entitats. Una assemblea  
va servir per donar el tret de 
sortida a aquesta entitat, que 
ha sorgit arrel d’una iniciati-
va per fomentar l’agrupament 
dels comerciats i altres entitats 
de serveis que tenen els seus 
establiments o oficines en les 
proximitats de l’ Av/Barcelona 
amb Av/Mestre Muntaner i C/
de Sant Magí amb Av/Balmes.

canvi serà possible. Al contra-
ri, si apostem per la confiança, 
la cooperació i la voluntat de 
compartir i les posem com a 
metes vitals, la transformació 
serà inevitable”, explica Künzi, 
per qui “el nou ordre ha d’har-
monitzar l’ésser humà social 
amb l’ésser humà individual. 
Ha de permetre a l’individu 
una convivència pacífica amb 
els altres sense que quedi pri-
vada la seva llibertat”.
“No podem seguir rescatant 
bancs amb diners dels nostres 
impostos, i quedar endeutats 
de per vida, per enriquir més 
als que ja són rics, ni deixar 
famílies al carrer mentre hi ha 
milers d’habitatges buits.
Podem seguir pensant que un 
canvi d’actitud cap al bé comú 
és una utopia? O pel contrari, 
la utopia és creure que ens en 
sortirem d’aquesta crisi si no 
ens impliquem personalment i 
no fem res més que seguir po-
sant les nostres expectatives 
de millora  en mans dels que 
ens han portat a la situació ac-
tual?”. El debat està servit.

A l’acte hi va assistir l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i 
la primera tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica, Àngels 
Chacón, qui va posar-se a dis-
posició dels comerciants per a 
acompanyar-los en el que si-
gui necessari en la posada en 
marxa de l’entitat, que alguns 
veuen com un contrapoder a 
l’existent “Igualada Comerç”. 
La primera de les activitats 
de l’entitat serà la setmana vi-
nent, coincidint amb la sortida 
del Ral.li Ciutat d’Igualada des 
de l’avinguda Barcelona.

Basket
Lover La Lliga Endesa no només són cistelles i partits. Són les persones 

que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb una nova jugada  
i que troben en el bàsquet l’energia per continuar.

I és que la Lliga Endesa és plena de Basket Lovers.

és fer que les coses siguin possibles.

Basket
#BasketLover

actitudazul.com

S&S_EndesaA_BasketLoversHistorias_245x87_VEU'ANOIA_PIE_CAT.indd   1 15/10/13   11:42
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El departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada 
treballa un any més en l’orga-
nització de l’Estiuet, un espai 
d’aprenentatge i diversió per 
a tots als infants, que ajudi al 
mateix temps a la conciliació 
familiar durant les vacances 
d’estiu. Aquesta setmana ar-
ribarà a les llars de la ciutat 
el programa de l’edició 2014, 
que recull l’àmplia oferta d’ac-
tivitats d’estiu que s’ofereixen 
a Igualada i on, a més, aque-
lles famílies que ho necessitin, 
podran ser becades a través 
del Patronat Garcia Fossas, 
en uns tràmits que es podran 
iniciar el 23 d’abril. Joan Re-
quesens, regidor de Joventut 
i Cooperació de l’Ajuntament, 
ha explicat aquest dimecres 
que “ja fa moltes setmanes 
que treballem en la preparació 
d’activitats, tallers, sortides, 
excursions i un gran nombre 
de propostes per, com cada 
any, oferir als infants un casal 
d’estiu divertit i alhora pedagò-
gic”.  

Adreçat a infants 
de 4 a 12 anys d’edat
Posteriorment, a partir del dia 
19 de maig, començaran les 
inscripcions per a una activi-
tat adreçada a nens i nenes 
de 4 a 12 anys, nascuts entre 
els anys 2002 i 2010. Aques-
tes es faran al departament 
de Joventut, a la Travessia de 
Sant Jaume s/n, de 8 a 14h. 
El primer dia només es podran 
apuntar els infants d’Igualada. 
El full d’inscripció es pot trobar 
a Internet, als webs igualada.
cat i igualadajove.cat o al De-
partament de Joventut. 
L’Estiuet es durà a terme a 
l’Escola Ramon Castelltort, 
del 30 de juny a l’1 d’agost, i 
a l’Espai Cívic Centre, del 26 
d’agost al 5 de setembre. L’ho-
rari serà de 9 a 13h i de 15 a 

L’Automercat va fer-se a l’espai firal Carner.

Un 20% dels cotxes exposats a 
l’Automercat, venuts, tot un rècord

17h. El preu per setmana serà 
de 40 euros. Hi haurà servei 
de menjador i servei d’acollida 
al matí (de 8 a 9h), al migdia 
(13 a 15h) i a la tarda (de 17 
a 18h).  
 
Projecte #actitudvital 
#actitudvital és un projecte 
en format digital, on diferents 
joves d’Igualada expliquen la 
seva passió per diferents te-
mes i que, amb la seva ma-
nera de fer, contagien les ga-
nes i els valors per engegar o 
continuar diferents projectes, 
ja siguin professionals o de 
trajectòria personal. És un 
projecte que neix de l’equipa-
ment juvenil La Kaserna i del 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament, enmig d’un con-
text de crisi que afecta especi-
alment a la població jove. És 
per això que #actitudvital vol 
posar en relleu els primers vuit 
exemples que poden servir de 
referent per al col·lectiu. 
D’una banda, les vídeoexpe-
riències d’actitud vital que es 
presenten, tenen com a ob-
jectiu promocionar el poten-
cial jove igualadí i de l’altra, 
transmetre a altres joves el 
poder dels valors que té l’em-
prenedoria entesa com actitud 
vital. Per això, a partir d’avui a 
www.igualadajove.cat es pot 
veure el vídeo promocional de 
la iniciativa, que s’estrenarà el 
23 d’abril. Durant uns mesos 
aniran apareixent noves ex-
periències vitals de més joves 
igualadins.   
Finalment, el projecte #acti-
tudvital va més enllà i crea 
un nou servei  individualitzat 
a La Kaserna on, a partir del 
setembre, es podrà treballar 
el tema de les habilitats i com-
petències personals per poder 
donar eines al jove i potenci-
ar les seves idees i projectes 
professionals. 

El 19 de maig començaran les 
inscripcions per l’Estiuet 2014
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Automercat ha tancat portes 
el passat diumenge amb un 
20% dels cotxes exposats ve-
nuts. Amb visitants d’arreu de 
Catalunya, la 13a edició de la 
fira mercat del vehicle d’oca-
sió mantén l’afluència d’altres 
anys.
Amb 63 cotxes venuts, aques-
ta darrera edició d’Automer-
cat bat rècords de vendes, 
un 20% dels 309 vehicles ex-
posats. Els cotxes venuts no 
han anat a parar només a la 
comarca, sinó que també hi ha 
hagut compradors de Terras-
sa, Torrelavit, Santa Coloma 
de Cervelló i Tarragona. 
Automercat 2014 ha mantin-
gut el nombre de visitants que 
acostuma a tenir aquesta fira-
mercat, 3.000 persones han 
visitat el recinte de Cal Carner 
aquest cap de setmana. Els 
mateixos visitants destacaven 
el bon estat dels vehicles ex-
posats, valorant l’ampli ventall 
d’ofertes, amb vehicles des 
dels 6.000 als 40.000 euros, 
per a tot tipus de butxaca i de 
client. També els expositors 
valoraven molt positivament 
aquesta edició i recorden que 

a banda de les vendes realit-
zades aquests dos dies, du-
rant la setmana se n’acaba-
ran de tancar d’altres que han 
quedat pendents durant la fira.
Els organitzadors valoren molt 
positivament aquesta edició 
que no va veure’s afectada 
per la pluja de dissabte i re-
marquen, amb un to positiu, 
que molts curiosos que només 
havien vingut a “mirar” marxa-
ven d’Automercat amb alguna 
cosa més que una idea.
63 cotxes i 62 butlletes
Durant tot el cap de setmana 

hi ha hagut un important movi-
ment de vehicles, interessats 
que provaven més d’un model 
abans de prendre la decisió.
Finalment han estat 63 els 
cotxes venuts durant la fira, 
tot i que només 62 butlletes 
han participat al sorteig dels 
1000€, ja que la darrera com-
pra s’ha fet passades les 8 del 
vespre de diumenge, quan ja 
s’havia fet el sorteig.
L’afortunat ha estat José An-
tonio Pérez Aguilar que ha 
comprat un Seat Exeo a Anoia 
motors. 

Un total de 35 comerços participen en 
el concurs d’aparadors de la Mostra
REDACCIÓ / LA VEU

El segon Concurs d’Apara-
dors de la Mostra d’Igualada 
comptarà amb la participació 
de trenta-cinc comerços de 
la ciutat. Els aparadors es-
taran guarnits a partir del dia 
11 d’abril i, durant la setmana 
vinent, rebran la visita dels 
membres del jurat, format per 
Josep Maria Mestres, res-
ponsable de l’Oficina d’Aten-
ció Empresarial de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Xavi Pelfort 
i Anna Costa, interioristes de 
l’empresa Intimum en nom 
de Disseny=Igualada, Dolors 
Paredes com a representant 
de Xarxa d’Igualada, i Jovan 
Trisic per part d’Igualada Co-
merç. El jurat valorarà l’origi-
nalitat, la creativitat, la qualitat 
artística i el disseny dels dife-
rents establiments que hi con-

cursen. Les fotografies dels 
aparadors decorats estaran 
publicades a partir del dia 16 
d’abril al Facebook de la Mos-
tra d’Igualada, on es podrà vo-
tar clicant M’Agrada al millor 
aparador. 
Enguany, entre els comerços 
participants hi ha Marroquine-
ria Franquesa, Gelou, Broda-
dets, El Cullerot, Cansaladeria 
Piqué, Cistelleria Farrés, La 
Bona Espardenya, Pastisse-
ria Pla, Abacus Cooperativa, 
Rosich Joiers, Pèl i Ploma, 
Enric Gumà Perruquers, Casa 

Victòria, Toni Guix Perru-
quers, Texpi, Joieria Llucià, 
Shana, Brands, Cal Perico, La 
Botigueta, Nara, La Guspira, 
Perruqueria Soteras, Qualitat 
Collbató, La Fusteria, Llami-
nadures Roger, TrenCatclos-
ques, Le Petit Retail, Sabate-
ria Pas a Pas, Agro Igualada 
Cooperativa, Cafè Sant Agus-
tí, Torrents Arquitectura, Cen-
tre d’Estètica Sílvia Giralt, Es-
tanc de la Soledat i MC Born. 
En l’edició anterior, l’establi-
ment guanyador va ser Texpi. 
El lliurament dels premis als 
vencedors es farà el dimarts, 
6 de maig, a les 18h. Aquests 
consisteixen en la producció, 
el disseny i l’exposició d’un 
cartell publicitari en un OPI, i 
la gravació i emissió d’una fal-
ca publicitària a Ràdio Iguala-
da 103.2 FM.    

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

www.marcelclaramunt.com

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Perruqueria
Es busca noia estilista amb experiència.

Jornada completa.

Truqueu al 93 803 35 06
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1. Promoció vàlida de l’1-3-14 al 20-4-14 o fins que se n’exhaureixin les existències (25.000 smartphones i 25.000 tablets) per a ordres noves de domiciliació del pagament de les quotes de la Seguretat Social d’autònoms, 
d’una mutualitat de previsió professional equivalent o del Règim Especial del Mar (per compte propi), amb domiciliació del pagament de rebuts amb un mínim de 3 càrrecs al trimestre i utilització d’una targeta de crèdit, 
dèbit o prepagament (se n’exclouen les targetes d’empresa) per a un mínim de 3 compres en comerços al trimestre. A efectes fiscals, aquesta promoció es considera una remuneració en espècie i està subjecta a ingrés a 
compte segons la normativa fiscal vigent. Promoció no acumulable a d’altres promocions de domiciliació posteriors al dia 17-6-12. En cas d’incompliment, es cobra una penalització de 244 € per l’smartphone i de 218 € per 
la tablet. Si ja tens els ingressos professionals domiciliats, consulta a la teva oficina altres maneres d’aconseguir l’smartphone o la tablet. NRI: 888-2014/09681

Portem l’oficina 
de ”la Caixa” al teu negoci

A ”la Caixa”, revolucionem la forma de relacionar-nos 
amb el teu negoci per ajudar-te de la millor manera 
que coneixem: en persona. Per això, ara el teu gestor de 
negocis t’anirà a veure personalment, perquè puguis dur a 
terme les gestions bancàries sense que t’hagis de desplaçar.

I a més, perquè hi puguis estar en contacte sempre que 
ho necessitis, et regalem una tablet o un smartphone.1 

ets l’EstrellaTu

Patrocinador de l’Equip
Olímpic Espanyol
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El passat cap de setmana 
es va completar el trasllat de 
l’emissora municipal Ràdio 
Igualada, que les darreres dè-
cades havia estat ubicada al 
carrer Òdena, a uns nous es-
tudis al carrer Lleida número 
78, dins de l’edifici municipal 
d’Ig-nova. Imma Soteras, regi-
dora de Promoció de la Ciutat i 
Coordinació, afirma que “hem 
fet una aposta molt important 
per dotar el nostre servei pú-
blic de ràdio d’unes eines tèc-
niques i unes instal·lacions fí-
siques a l’alçada”. L’espai que 
ocupava fins ara presentava 
nombroses mancances, tant 
estructurals com tècniques, 
fruit del pas del temps i el seu 
ús diari. 
Els nous estudis de Ràdio 
Igualada compten amb un lo-
cutori principal, dos estudis 
de gravació i emissió en di-
recte, una zona de redacció, 
una sala de reunions i una 
sala de control tècnic, ubicats 
a peu de carrer. El cost total 
de l’adequació de les instal-
lacions ha estat de 60.000 eu-
ros, subvencionats en part per 
la Diputació de Barcelona. 
Actualment, Ràdio Igualada 
és l’única emissora radiofòni-
ca que emet des de la capital 
de l’Anoia. Ho fa les 24 hores 
del dia, els set dies de la set-
mana, amb especial atenció 
en la seva programació a l’ac-
tualitat i la informació de pro-
ximitat, els esports, la cultura, 
els espais d’interès local i la 
música. La graella de progra-
mació és possible gràcies a la 
tasca del seu personal tècnic 
i de redacció i, molt especial-
ment, com destaca Soteras, 
“gràcies també a la implicació 
que, des de ja fa molts anys, 

El nous estudis de Ràdio Igualada són a l’espai que ocupava Fira d’Igualada a l’antic Amèlior.

Creu Roja Anoia endega interessants 
accions adreçades als joves

diferents col·laboradors i enti-
tats, han tingut amb aquesta 
emissora de manera desinte-
ressada”. 
El canvi d’estudis es completa 
també amb un canvi del logo-
tip i la imatge global de l’emis-
sora, obra de l’estudi igualadí 
Sendra&Enrich, amb un immi-
nent impuls de la presència a 
Internet i les xarxes socials, i 
un reforç de la programació a 
partir de la propera tardor. La 
voluntat és cobrir encara més 
àmbits d’interès de l’audiència 
i donar més veu als col·lectius, 
clubs i entitats d’Igualada. 
 
Una emissora històrica 
Les primeres emissions de 
ràdio a Igualada van arrencar 
l’any 1944, amb una modesta 
emissora impulsada per Jo-
sep M. Prat al seu propi do-
micili i, poc després, quan es-
devé més oficial, es trasllada 
al segon pis de l’Ajuntament. 
El 1950 arrenca pròpiament 
Ràdio Igualada, en uns es-
tudis a l’actual Escola Àuria 
de l’Avinguda Balmes i, als 
anys ’70, rep la Medalla de la 
Ciutat al Mèrit Cultural en re-
coneixement a la seva tasca 
informativa. El 1977 s’ubica 
als estudis que va ocupar fins 
la passada setmana al carrer 
Òdena, 118. Durant diferents 
etapes va estar integrada a la 
Cadena Azul de Radiodifusi-
ón, a Radio Cadena i a Radio 
Nacional de España i, des de 
l’any 1993, passa a ser com-
pletament de titularitat munici-
pal. Actualment es pot seguir 
al 103.2 FM i a radioigualada.
cat. Segons diferents onades 
del Baròmetre General de la 
Comunicació, Ràdio Igualada 
compta amb quatre mil oients 
diaris. 

Ràdio Igualada estrena 
nous estudis a Ig-Nova

REDACCIÓ / LA VEU

Tal com vàrem avançar fa unes 
setmanes, des de l’Oficina de 
Creu Roja a l’Anoia s’ha ende-
gat una iniciativa pionera, fruit 
de les conclusions que s’han 
extret dels diferents estudis de 
l’Observatori de Vulnerabilitat 
de la Creu Roja a Catalunya, 
que a través d’enquestes tele-
fòniques intenten copsar la re-
alitat que els efectes de la crisi 
estan generant en les famílies 
catalanes, i així, de primera 
mà, poder establir les accions 
necessàries per millorar i pal-
liar les necessitats identifica-
des. 
Creu Roja a l’Anoia ha fet en-
trega d’uns lots de calçat in-
fantil a les famílies que s’han 
identificat com a beneficiàries 
a través del Programa de Su-
port a les Famílies que l’entitat 
té en marxa. Això ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració 
amb el teixit empresarial de la 
comarca, on l’empresa Fune-
rària Anoia, S.L. hi ha aportat 
els fons necessaris, i Berneda, 
S.A. (Munich) el calçat que ha 
arribat als infants.
Iniciatives com aquesta fan 
palesa la importància que va 
prenent, dia a dia, la Respon-

sabilitat Social Corporativa, 
que unida al comerç de pro-
ximitat i la il·lusió per millorar 
situacions de vulnerabilitat, 
ens ajuden i faciliten la nostra 
missió: estar cada cop més a 
prop de les persones que ho 
necessitin.
Actualment, Creu Roja a 
l’Anoia també està duent a ter-
me dues noves accions vincu-
lades als joves de la comarca. 
Per un costat el projecte pilot 
“Menja sa a l’insti”, com a con-
tinuació de les Beques Menja-
dor que s’estan donant a l’en-
torn de l’educació primària, i 
amb l’objectiu que qualsevol 
alumne de l’Institut tingui un 
àpat complert, sa i saludable 
al dia.
Relatiu a l’àmbit de l’orienta-

ció professional, s’ha iniciat el 
projecte d’Itineraris Horitzon-
tals per a Joves en l’Empresa, 
on es pretén fer un acompa-
nyament individualitzat a cada 
un dels participants per tal de 
potenciar i millorar les seves 
aptituds, per tal que al finalit-
zar el procés hagi millorat el 
seu nivell d’ocupabilitat. Dins 
de les sessions s’inclouen ac-
cions d’orientació, formatives 
en capacitació professional, 
formació transversal, media-
ció i pràctiques en empresa. 
Qualsevol jove de 16 a 30 
anys que hi estigui interessat 
pot informar-se a les oficines 
de Creu Roja a l’Anoia, c/Les 
Comes, 34 d’Igualada, telèfon 
938030789.   

La PAH Anoia identifica 170 pisos buits 
a Igualada que són propietat dels bancs
REDACCIÓ / LA VEU

La Plataforma d’afectats per la 
hipoteca (PAH) a l’Anoia va fer 
dissabte a la tarda la primera 
“rua” per denunciar els pisos 
buits que són propietat dels 
bancs. 
Malgrat la pluja, prop de 300 
persones van participar en la 
protesta, que es va fer pels 
carrers més cèntrics de la 
ciutat i va acabar a la plaça 

de l’Ajuntament. La PAH mar-
cava els pisos buits propietat 
dels bancs -la immensa majo-
ria com a conseqüència d’hi-
poteques impagades- amb 
unes enganxines  amb el lema 
“Avís: casa sense gent”. A la 
manifestació hi van participar 
altres col.lectius com “l’Espai 
pels somnis” i el grup vilanoví 
“Moltaxamba”. 
La PAH ha identificat un to-
tal de 170 habitatges buits a 
Igualada que són propietat de 
les entitats financeres i l’ano-
menat banc públic “dolent”, el 
Sareb. La Generalitat, en el 
seu darrer estudi de 2012, va 
quantificar en 2.124 els habi-
tatges nous sense vendre a 
tota la comarca.

Oh là là!!! La MA ja en fa 60!!! 
Diga’ns el teu secret per estar tan 

espectacular!!!

FELICITATS!!!
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El departament d’Empresa 
i Ocupació impulsa per ter-
cer any consecutiu, a través 
de l’Institut Català de Finan-
ces (ICF), una línia de finan-
çament per a emprenedors, 
autònoms i comerços, amb 
l’objectiu de reactivar l’econo-
mia catalana i facilitar l’accés 
al crèdit al teixit empresarial 
català.
La línia està dotada amb 24 
milions d’euros destinats a 
finançar projectes d’inversió 
i/o circulant per a autònoms, 
microempreses (empreses 
de fins a 2 milions d’euros de 
facturació i un màxim de 9 em-
pleats), i pimes, en aquest cas 
del sector del comerç.
Aquest és el tercer any que 
es posa a disposició d’empre-
nedors, autònoms i comerços 
aquesta línia de finançament.
L’any 2013 es van formalitzar 
un total de 383 operacions, 

La Generalitat impulsa una línia de finançament 
de 24 milions per a autònoms i comerços

Com tothom sap EU advo-
ca per la transparència i les 
publicacions estadístiques 
estan al servei dels estats 
membres, però també dels 
ciutadans. I es fan sense 
maquillatges, normalment 
avalades pel tècnic que les 
ha elaborat i no solen ser 
presentades per polítics que 
volen ‘adornar’ la seva ges-
tió. Així el servei de premsa 
ha fet el comunicat 56/2014 
del darrer 10 d’abril, sobre un 
article  publicat per Eurostat, 
basats en els resultats 2013 
de l’enquesta comunitària so-
bre el treball i que han signat 
Louise Corselli-Nordblad i 
Hervé Rennie.
Aquest estudi es refereix a 
la població de la UE de 15 a 
74 anys. El 2013, 216’4 mili-
ons de persones tenien una 
feina, 26’2 milions estaven a 
l’atur i 137’2 milions estaven 
econòmicament inactives. De 
les que treballaven 43’7 mi-
lions eren a temps parcial i 
d’aquests 9’9 milions estaven 
en situació de subocupació 
(el 23%). Són els que desit-
jarien treballar més, estan en 
disposició de fer-ho, però no 
en troben. Estan principal-
ment a Grècia (87’2%), Xipre 
(59%) i Espanya (57,4%). I on 
n’hi ha menys és als Països 
Baixos (4,2%), Luxemburg 
(10,4%), Xèquia (11,4%) Di-
namarca (11,7%) i Estònia 
(12,4%). L’estudi també expli-
ca que hi ha onze milions de 
persones més, considerades 
com força de treball potenci-
alment suplementària que es-
tan a temps parcial i en situa-
ció de subocupació.. En totes 
les classificacions Espanya 
sempre està entre els de pit-
jors resultats. 
Però el problema preocupa 
arreu. Així a la veïna França 
l’Agència central dels orga-
nismes de la Seguretat Social 
deia el passat 11 d’Abril que 
el treball a domicili durant el 
2013  ha tingut un comporta-
ment com no es veia en els 
darrers deu anys. El deterio-
rament “és el reflex d’un ten-
dència negativa que afecta al 
treball no declarat, negre (ab-
sència total de declaració) o 
gris (declaració parcial de les 
hores efectuades)”. Gent que 
oficialment està desocupada 
però no ho està.
Però a casa nostra les coses 
s’expliquen de manera dife-
rent. El ministre Luís de Guin-
dos discuteix les apreciacions 
del FMI sobre la deflació i la 
ministra d’Ocupació, Fátima 
Báñez, predica que el seu 
departament funciona i “am-

PERE PRAT

pliarà la possibilitat de ca-
pitalitzar l’atur per obrir un 
negoci als més grans de 30 
anys”. Ja no es parla de les 
xifres d’atur i de crear feina. 
Ni de que, la poca que hi ha, 
sigui de poca qualitat. Ni de 
que l’ajust per ser competi-
tius s’estigui fent mitjançant 
la contenció dels costos sa-
larials. No diu que més de 
152.000 persones van capi-
talitzar la prestació per deso-
cupació el 2013. Això signifi-
ca  un 4% més que el 2012. 
I aquestes persones que tre-
ballen per “compte propi” no 
figuren en l’estadística que 
publica Eurostat (les conside-
ra persones actives, malgrat 
que en molts casos aquesta 
és una sortida que mai farien 
si hi hagués altres opcions). 
Prefereix explicar que “La ca-
pitalització de la desocupa-
ció per posar en marxa una 
activitat emprenedora ha do-
nat oportunitats a molta gent 
d’iniciar un projecte empresa-
rial”. Davant la impotència de 
fer altres coses, presumeix 
de que “el Govern té un com-
promís amb els autònoms 
perquè han estat la fortalesa 
d’Espanya durant la transició 
de la recessió al creixement”. 
I per tal de que no se li vegi 
massa el llautó assenya-
la que té “molts projectes, 
com el desenvolupament de 
l’Estatut del Treballador Au-
tònom, i així donar resposta 
a les reivindicacions encara 
pendents d’aquest col·lectiu”. 
L’Estat espanyol, quan par-
la per als seus ciutadans, 
sempre prefereix explicar 
grandeses. Quasi mai dóna 
explicacions dels temes com-
promesos. Tampoc ara de la 
denuncia que ha fet el Tribu-
nal de Comptes, que ha dit 
que entre el 2009 i el 2012 
l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social (INSS) va finan-
çar de forma irregular a diver-
ses comunitats autònomes 
amb crèdits i transferències 
de més per, almenys, 36,5 
milions d’euros. Entre elles 
no hi ha Catalunya. Tampoc 
que, pel camí que anem, el 
fons de reserva de la Segu-
retat Social aviat es quedarà 
sec. El 2013 s’ha reduït en 
11.648 milions. Gastat per 
finançar coses diferents a 
les que tocarien. I això ni és 
estadística, ni informació. És 
material passat pel sedàs. I 
no passa res. Ni serveix per 
prendre decisions. Sols per 
fer propaganda política. Cap 
transparència.

Transparència
un 7,28% més que el 2012, 
per un import de 21,6 milions 
d’euros, un 12% més respecte 
l’any anterior.
Pel que fa a les microempre-
ses, el 60% de les operacions 
que es van formalitzar  oscil-
len entre 50.000 i 100.000 eu-
ros, mentre que en el cas dels 
autònoms, el 94% de les ope-
racions formalitzades es va si-
tuar entre els 10.000 i 50.000 
euros.
Durant l’any 2013 també des-
taca l’increment del 84,6% de 
peticions d’autònoms així com 
d’empreses de nova creació, 
que van pujar un 69,31%. 
 
Condicions de la línia
Els préstecs seran d’entre 
10.000 i 100.000 euros a 5 
anys amb 2 anys de carència 
inclosos. L’ICF aportarà els re-
cursos i coordinarà les petici-
ons de finançament.
Les sol·licituds s’han de 

presentar a través del por-
tal web de l’Institut Català de 
Finances a l’adreça www.icf.
cat. La comercialització de la 
línia i la distribució dels prés-
tecs a les empreses es durà a 
terme a través de Banc Saba-
dell i Caixa Bank, que avalu-
aran en cada cas la viabilitat 
financera del projecte.
En aquest sentit, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupa-
ció assumirà fins el 70% del 
risc del préstec amb l’objectiu 
d’afavorir l’accés al finança-
ment bancari dels beneficiaris 
de la línia, prèvia resolució 
favorable de la direcció gene-
ral d’Economia Social i Coo-
peratives i Treball Autònom 
o la direcció general de Co-
merç mitjançant el Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya.
El termini de presentació de 
sol·licituds restarà obert fins el 
31 de desembre d’enguany.
 

REDACCIÓ / LA VEU

Karting & Paintball Castellolí i 
McDonalds´s Catalunya Cen-
tral - Sistemes de Restaura-
ció de Catalunya, SL (SRC) 
han signat un acord de col-
laboració per l’any 2014. Amb 
aquest acord, els restaurants 
McDonald’s Manresa i McDo-
nald’s Igualada, recolzaran 
activitats d’oci com són els 
karts i el paintball de la mà del 
prestigiós i reconegut Kárting 
& Paintball Castellolí ubicat al 
Parc Motor Castellolí.

Acord de McDonald’s d’Igualada 
amb el Kàrting i Paintball de Castellolí

L’objectiu és d’endegar acci-
ons conjuntes que permetin 
als Clients de McDonald’s 
Manresa i McDonald’s Iguala-
da, d’atractius avantatges per 
gaudir, de la millora manera, 
del seu temps d’oci i entrete-
niment i d’una fantàstica aven-
tura.
La iniciativa sorgeix fruit de 
la bona relació que hi hagut 
entre ambdues empreses i de 
la voluntat mútua de treballar 
conjuntament, sumar esforços 
i compartir sinergies.
 

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa anoienca Instal-
lacions Parera s’expandeix 
amb l’obertura d’un Punt de 
Servei a Salou i ja està pre-
sent a tretze comarques d’ar-
reu de Catalunya.
Amb la inauguració d’aquest 
nou centre ja són 5 els punts 
de servei Endesa que gesti-
ona Instal·lacions Parera. A 
més del de Salou, dirigeix els 
centres d’Igualada, Tàrrega, 
Vilafranca del Penedès i Valls. 
Des dels seus inicis, Instal-
lacions Parera no ha deixat 
de créixer i a dia d’avui està 
present a les comarques de 
l’Alt Penedès, Garraf, Anoia, 
Bages, l’Alt Camp, Conca de 
Barberà, la Segarra, el Solso-
nès, El Segrià, La Noguera, 
l’Urgell, l’Alt Urgell i el Vallès 
Occidental.

Instal.lacions Parera s’expandeix 
i ja és present a 13 comarques del país

Les botigues d’Instal·lacions 
Parera donen atenció al cli-
ent d’Endesa i a més, són 
establiments comercials que 
ofereixen serveis vinculats a 
la seva activitat. L’objectiu de 
l’empresa és seguir treballant 
per assolir el nivell adequat de 
qualitat d’atenció i satisfacció 
als més de 4 milions de clients 
que Endesa té a Catalunya.
Instal·lacions Parera SL es 
va fundar a mitjans de l’any 

1972 pels germans Josep i 
Antoni Parera Tort, a la locali-
tat de La Llacuna. Amb el pas 
dels anys, la professionalitat i 
l’esperit de millora, ha fet que 
aquesta empresa, junt amb 
l’equip humà que la forma, 
hagi creat diferents divisions 
en la seva activitat empresa-
rial, seguint amb la línia de 
millora continua i l’aposta per 
noves línies de negoci. 
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El proper dia 26 d’abril tindrà 
lloc, per segon any consecu-
tiu, l’assemblea de pressupost 
participatiu, que serveix per 
repartir el pressupost destinat 
a activitats organitzades direc-
tament per joves. Aquest és 
un projecte impulsat des del 
Consell Municipal de Joventut 
i el Departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada on 
entitats igualadines, col·lectius 
i joves a títol individual poden 
presentar les seves idees. 
Enguany es presenta alguna 
novetat respecte l’any passat 
i el punt més destacable és 
que s’ha ampliat el pressupost 
i que s’ha repartit en dos pe-
ríodes: la Setmana Jove, que 
es durà a terme del 30 de juny 
al 6 de juliol i, en segon lloc, el 
trimestre d’octubre a desem-
bre, amb unes assignacions 
de 5.000 i 4.000 euros res-
pectivament. En total, doncs, 
hi haurà 9.000 euros disponi-
bles. 
Hi poden prendre part entitats, 
col·lectius de joves i joves a tí-
tol individual de 14 a 35 anys, 
que vulguin impulsar iniciati-

Setmana Jove del 2013.

Els joves decidiran el dia 26 a què es 
destinen els diners públics per a activitats

ves de diferents tipus obertes 
a la ciutat d’Igualada. A l’as-
semblea de discussió hi poden 
assistir els representants de 
les diferents propostes, repre-
sentants d’entitats i joves que 
tinguin ganes de col·laborar 
en l’elaboració del pressupost 
participatiu del Departament 
de Joventut del 2014. 
Les propostes es poden pre-
sentar omplint la butlleta que 
es pot descarregar a www.
igualadajove.cat. Cal enviar-
la a estiujove@aj-igualada.net 
o portar-la directament a la 
Kaserna. Es poden presentar 
propostes fins el dia 24 d’abril.  
Un o més representants de 

les activitats presentades hau-
ran d’assistir obligatòriament 
a l’assemblea de discussió 
del dia 26 d’abril per tal de 
defensar la seva proposta. En 
aquesta assemblea es deci-
dirà com es reparteix el pres-
supost i seran els mateixos 
assistents els qui hauran de 
consensuar com es fa aquest 
repartiment de diners. 
A l’edició de l’any anterior es 
van presentar propostes or-
ganitzades per deu entitats i 
grups de joves no associats, 
oferint activitats aptes per a 
totes les edats. Per més infor-
mació es pot consultar el web 
www.igualadajove.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres, 9 d’abril, 
va tenir lloc, a la sala d’actes 
de la nova Escola d’Enginye-
ria d’Igualada (EEI), el lliura-
ment de premis de la desena 
convocatòria Igualada Recer-
ca Jove, que reconeix els mi-
llors treballs de recerca de 
Batxillerat i Cicles Formatius 
de Grau Superior de l’Anoia i 
comarques veïnes.  
Aquests premis els convoca 
cada any l’Escola d’Enginye-
ria d’Igualada en col·laboració 
amb el Consorci Escola Tècni-
ca (CETI), el Centre d’Estudis 
Comarcals (CECI), el Rotary 
Club Igualada, l’Ajuntament 
de la ciutat i el departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya. Els guar-
dons tenen com a objectiu 
promocionar la tasca realitza-
da als centres de secundària 
en l’àmbit de la recerca. 
Es van presentar trenta-tres 

Dues alumnes de l’IES Mercader, premis 
Igualada de Recerca Jove 2014

treballs i es van atorgar els se-
güents premis: 
En l’àmbit científic tecnològic, 
el primer premi va ser per a 
Sílvia Tuyà, amb la seva tu-
tora Inmaculada Cuadrado de 
l’Institut el Foix de Santa Mar-
garida i els Monjos, i el treball 
La influència de les condicions 
ambientals en el creixement 
de les plantes. El segon pre-
mi del jurat va ser per a Pol 
Bosch i Joan Prat i la tutora 
Imma Callau, de l’Institut An-
toni Porroja de Cervera, amb 
el treball Construcció de polie-
dres. Destapant les matemàti-
ques de l’origami modular. 
Pel que fa a l’àmbit social 
humanístic, el primer premi 
se’l va endur Laura Merce-
des Giraldo, de l’Institut Joan 
Mercader d’Igualada, amb el 
treball Mig quart del Petit Atles 
Lingüístic del Domini Català 
a Igualada. La seva tutora ha 
estat Lucía Godoy. Finalment, 

el segon premi va ser per 
Mar Vallès, de l’Institut Joan 
Mercader d’Igualada, amb la 
tutora Maria Bordes i El món 
de l’animació treballat des de 
dins.  
El lliurament de premis va 
anar a càrrec de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, la 
directora de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada i regidora 
d’Ensenyament i Universitats, 
Anna Bacardit, el director del 
CETI, Lluís Ollé, la presiden-
ta del CECI, Rosa M. Parés, 
i el president del Rotary Club 
d’Igualada, Vicenç López.  
Marc Castells va mostrar la 
seva satisfacció pel fet que 
“per primer cop aquests pre-
mis s’han lliurat al futur Cam-
pus Universitari de la ciutat”. 
Les noves instal·lacions del 
Pla de la Massa, actualment 
en obres, obriran portes el 
proper mes de setembre amb 
el nou curs universitari. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, a tra-
vés del departament de Dina-
mització Econòmica, ha posat 
en marxa el programa Joves 
per l’Ocupació. Aquest projec-
te està subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), el Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social i el Fons 
Social Europeu, d’acord amb 
el Programa d’Experiència 
Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya Joves per 
l’Ocupació. Àngels Chacón, 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, recorda que 
“aquest programa completa i 
reforça altres iniciatives enge-
gades des del nostre Ajunta-
ment, com el projecte Ulisses, 
iniciatives enfocades a reduir 
l’atur entre els joves, un dels 
segments de la població que 
més l’està patint, i que tenen 
molt bona valoració per part 
dels beneficiaris”. 

20 joves d’entre 
16 i 25 anys d’edat
Es tracta d’un programa in-
novador que pretén millorar 
l’ocupabilitat de les persones 
joves, facilitant-ne la inserció 
laboral i el seu retorn al siste-
ma educatiu. En el programa 
hi participen vint joves entre 
16 i 25 anys en situació d’atur 
i amb dèficits formatius i bai-
xa qualificació; és a dir que, o 
bé no tenen l’ESO finalitzada 
o bé, en el cas de tenir-la, no 
han continuat amb els estudis 
postobligatoris i han abando-
nat el sistema educatiu. Per 

Nova iniciativa per afavorir la 
inserció laboral a joves amb 
poca formació

aconseguir els objectius pro-
posats, que els joves puguin 
tenir opcions reals d’inserció 
laboral i puguin retornar al sis-
tema educatiu, es duen a ter-
me diferents accions.  
Aquestes són, per exemple, 
formació professionalitzado-
ra amb un curs d’Auxiliar de 
Magatzem de 350 hores de 
durada amb 60 hores de pràc-
tiques no laborals en empre-
sa; formació en competències 
transversals de motivació i 
autoconeixement, de compe-
tències emocionals, de comu-
nicació oral i escrita, de com-
petències digitals, de formació 
socio-laboral, de treball en 
equip i de tècniques de recer-
ca de feina; orientació, tutorit-
zació i seguiment individualit-
zat per ajudar-los a identificar 
i desenvolupar els seus propis 
recursos i competències; for-
mació per l’obtenció del Gra-
duat en ESO amb el suport, 
formació i assessorament ne-
cessaris per part dels tutors i, 
finalment, adquisició d’experi-
ència laboral en empreses.  
Les empreses podran con-
tractar mitjançant qualsevol 
modalitat segons la normati-
va laboral vigent, excepte els 
d’interinitat, relleu i substitució 
de treballadors amb reserva 
de llocs de treball. Els ajuts 
específics per aquelles que 
s’hi acullin són compatibles 
amb els incentius fiscals i les 
bonificacions en les quotes de 
la seguretat social  previstos  
per a cadascuna de les moda-
litats contractuals. 
 

Iguana oferirà descomptes
als associats a la UEA 
REDACCIÓ / LA VEU

La UEA i Iguana Comunica-
cions signen un acord que 
permet dotar de servei de te-
lecomunicacions de proximi-
tat les empreses del territori. 
L’acord de col·laboració signat 
entre Víctor Quintana d’Igua-
na Comunicacions i Blai Paco 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, permet a tots 
els associats a la UEA gaudir 
d’importants avantatges en el 
servei d’Internet amb ample 
de banda de gran capacitat. 
Es tracta d’un descompte de 
120€ en l’alta de servei i 40% 
de descompte en l’import de la 
quota mensual durant 2 anys, 
en les noves altes de serveis 
de radioenllaç professionals: 
Internet Pro1 (6Mbps, 8Mbps 
i 10 Mbps) i Internet Pro3 
(6Mbps, 8Mbps i 10 Mbps).
Amb aquestes condicions es 

dóna compliment a un dels 
objectius de la Unió Empre-
sarial: afavorir que les em-
preses de l’Anoia puguin ser 
més competitives, proactives 
i que tinguin a la seva dispo-
sició serveis avantatjosos pel 
desenvolupament del seu ne-
goci. També respon a un dels 
objectius principals d’Iguana 
Comunicacions, el de reduir la 
fractura digital i dotar del ser-
vei de telecomunicacions de 
proximitat a les empreses del 
territori.
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La Fundació Enciclopèdia Ca-
talana i el Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya organitzen cada 
any aquest certamen que ha 
estat concebut per a ser tre-
ballat col·lectivament i no pre-
tén de cap manera fomentar la 
competitivitat, però sí l’afany 
de superació i autoexigència 
dels nois i les noies ja que, de 
fet, el veritable premi el pot te-
nir tothom, perquè tots els par-
ticipants en el certamen poden 
descobrir el gust per la lectura.
El passat dimarts dia 1 d’abril, 
a la sala d’actes del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, es van celebrar els 
quarts de final Anoia-Bages 
d’aquest certamen.
Els Koticks havien escollit la 

Judit Prat.

Noves activitats 
a l’Espai pels 
Somnis amb el lema 
#primaverarebel

L’alumna del Mowgli Judit Prat, 
campiona en un certamen de 
lectura en veu alta

seva millor lectora per a repre-
sentar-los a les diverses fases 
eliminatòries i, en aquesta 
ocasió, la Judit Prat va ser la 
millor de tots els nens i nenes 
de la seva edat i d’entre totes 
les escoles del Bages i Anoia 
que hi van participar. I així es 
va guanyar el pas a les semi-
finals que es faran al Caixa 
Fòrum de Barcelona el 8 de 
maig. 

REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge 13 d’Abril la co-
lla gegantera del Bisbalet va 
participar en la Trobada de 
Gegants de Mediona junt amb 

El Bisbalet i la Cinta, a Mediona

nou colles més. Després d’un 
esmorzar conjunt de totes les 
colles va tenir lloc una lluïda 
cercavila.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Botiguers de 
la Masuca ha organitzat un 
nou concurs per als clients 
i habituals del Mercat de la 
Masuca. Aquest proper dijous 
17 d’abril, vigília de Setmana 
Santa, sortejarà 37 mones de 
Pasqua entre totes les perso-
nes que s’acostin, des d’avui 
i fins dijous, al Mercat de la 
Masuca. 
Aquest és un nou concurs de 
l’associació de comerciants 
del Mercat, amb l’objectiu de 
premiar la fidelitat dels habi-
tuals i atraure més públic a la 
Masuca. El regal consisteix en 
una mona de sara amb un ele-
ment identificatiu del mercat 
municipal d’Igualada. 
Per participar en aquest sor-

El Mercat de la Masuca regala 
37 mones de Pasqua

teig s’haurà de dipositar el 
tiquet de compra a les urnes 
que es trobaran a les botigues 
membres de l’Associació de 
Botiguers de la Masuca. En 
total hi haurà 37 mones, una 
per cada botiga membre de 
l’associació. 
Es pot participar des d’avui 
mateix i fins el mateix dijous, 
minuts abans del sorteig. Les 
mones es repartiran el dissab-
te 19 al matí. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous 10 d’abril es 
va dur a terme la quarta pas-
sejada del grup 3 formada per 
participants Begues, Hospita-
let, Granollers i Igualada inclo-
sa en el cicle de passejades 
de la gent gran de la Diputació 
de Barcelona. 
El municipi organitzador va ser 
Granollers. Es va començar la 
passejada a les pistes d’atle-
tisme de Granollers per fina-
litzar al Circuit de Catalunya. 
Una passejada molt plana i 
de poca dificultat per la lletra 

Passejada de gent gran a 
Santa Coloma de Gramenet

del riu amb una distància de 6 
Km. Després de la passejada 
es va poder gaudir d’una visita 
guiada al Circuit de Catalunya 
i fins i tot van gaudir d’una vol-
ta a tot el circuit amb l’autocar. 
Després tots plegats van anar 
a dinar al Pavelló Municipal 
per acabar amb un ball molt 
animat. Els assistents van 
valorar molt positivament la 
passejada i va agradar molt la 
visita al Circuit de Catalunya. 
La següent passejada serà la 
cloenda el dijous 22 de maig a 
Sta. Fruitós de Bages.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació  Premsa del Mo-
tor de Catalunya, formada per 
periodistes de tots els mitjans, 
ha constituït els guardons Cot-
xe de l’Any i directiu de l’Any 
que en la primera edició han 
estat respectivament per al 
Seat Leon i per a Guillermo 
Fadda, director general d’Audi 
Espanya.
El jurat ha valorat l’alta quali-
tat de la gamma Seat que en 
el model Leon queda ben de-
finida amb tots els elements 
tecnològics de seguretat ac-
tiva i passiva i amb el confort 
que equipa aquest vehicle. El 
Seat Leon, a més, es fabrica a 
la planta de Seat a Martorell i 
és líder de vendes de la marca 
catalana.
Guillermo Fadda, va agrair el 
reconeixement que “em fa la 
premsa especialitzada. Sense 
l’altíssima qualitat dels models 
Audi, no seria possible aquest 
guardó”.

Tres periodistes igualadins 
elegeixen el “Cotxe de l’Any”

En el jurat del premi hi ha tres 
periodistes igualadins, Josep 
Maria Vidal, Joan Vidal i Jau-
me Singla que varen assistir 
al lliurament dels premis en 
aquesta primera edició cele-
brat al Espai Sferic BCN de 
la muntanya de Montjuïc a 
Barcelona, que varen presidir 
el conseller d’Indústria de la 
Generalitat, Felip Puig i el pre-
sident de APMC, Lluís Milian 
amb assistència dels directius 
de Seat i bona part dels perio-
distes del motor de Catalunya.
Durant l’acte el conseller Felip 
Puig va reiterar el seu conven-
ciment “que aquest any es no-
tarà un important creixement 
de l’activitat econòmica de 
Catalunya i, tot i que no serà 
encara suficient, si que ens 
permetrà reduir les altes xifres 
d’atur” Pel conseller la indús-
tria automobilística és un dels 
eixos sobre els que es basa 
el creixement i la recuperació 
econòmica del país.   

REDACCIÓ / LA VEU

A l’Espai pels Somnis - Casal 
Autogestionat d’Igualada con-
tinuen treballant per oferir a la 
ciutat un punt de dinamització 
cultural i transformaciósocial. 
Ara presenten les activitats 
del mes d’abril que s’englo-
ben sota el lema #primavera-
rebel, en referència a tots els 
processos i revoltes que s’han 
viscut al món àrab, al País Va-
lencià i altres punts del món 
en aquests darrers anys. 
Dins dels actes d’aquest mes 
destaca la presentació el dia 
17 d’abril, avui, del llibre “En 
defensa d’Afrodita”, un assaig 
que reflexiona sobre les relaci-
ons amoroses i sexe-afectives 
i critica l’ideal d’amor romàn-
tic que socialment se’ns vol 
vendre. Aquest acte s’engloba 
dins de la programació de St. 
Jordi.
Des de l’Espai pels Somnis 
també s’està impulsant l’ULL 
(Universitat Lliure), un espai 
d’autoformació on compartir 
els coneixements. Es tracta de 
tallers on la gent que domina 
un àmbit o matèria els com-
parteix de forma voluntària 
amb la resta de persones. El 
projecte es posarà en marxa 
el mes de maig i des del Casal 
animen a totes les persones 
que vulguin ser “talleristes” i 
compartir els seus coneixe-
ments a posar-se en contac-
te amb ells a través de joves.
igualada@gmail.com.

PIMEC inicia gestions 
per a la devolució del 
cèntim sanitari
REDACCIÓ / LA VEU

PIMEC ja ha iniciat les gesti-
ons per a la devolució de l’im-
post sobre la gasolina per als 
seus associats, més conegut 
com a cèntim sanitari. 
Tots els contribuents, tant les 
persones físiques com les per-
sones jurídiques, poden recla-
mar la devolució del que hagin 
pagat sempre que presentin 
les factures dels últims quatre 
anys, fins a 48 euros per cada 
1.000 litres per litre de gasoil i 
de benzina. 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Alcalde Joan Vich es va re-
unir a finals de març amb el 
Diputat de Cooperació Local, 
Joaquim Ferrer, per acabar de 
perfilar les ajudes que, en el 
marc de la Xarxa de Governs 
Locals, la Diputació de Barce-
lona invertirà al municipi en el 
quadrienni 2012-2015,  que se-
ran 866.000 euros. A la reunió 
també hi van ser presents el 
Diputat delegat d’infraestructu-
res i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i, Jordi Baron, porta-
veu de CiU a la comarca i regi-
dor a l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí. 
Durant la reunió, el diputat 
Ferrer va confirmar una de les 
actuacions que quedaven pen-
dents com és l’obra d’urbanit-
zació del carrer Major. La Dipu-
tació de Barcelona hi destinarà 
200.000 euros que se sumaran 
a una altra partida de 20.000 
euros que l’ens provincial ja 
havia aprovat, durant la Mesa 
de Concertació, per a l’exercici 
2013.
L’Alcalde Joan Vich es va mos-
trar molt satisfet perquè amb 
aquesta ajuda econòmica es 
podran acabar les obres d’ur-
banització del carrer Major, en-
tre Onze de Setembre i Plaça 

Major, “que és el centre neuràl-
gic de la població”.
També el regidor convergent 
Jordi Baron ha celebrat la in-
clusió d’aquesta obra en el Pla 
de la Xarxa. 

La Xarxa de Governs Locals 
invertirà a Vilanova prop de 
900.000 euros 
Els acords de la Mesa de 
Concertació del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 
contemplen altres accions im-

La Diputació destinarà 220.000 € per a la 
urbanització del carrer Major de Vilanova

portants per al municipi que 
garanteixen, per exemple, la 
prestació adequada del ser-
vei públic a les llars d’infants. 
La Diputació de Barcelona 
va atorgar un ajut econòmic 
a l’ajuntament vilanoví de 
135.000 euros, a raó de 45.000 
euros per al 2013,2014 i 2015.
Una altra de les ajudes eco-
nòmiques de la Diputació de 
Barcelona per al període 2012-
2015 és la remodelació del 
CAP per a futur Centre de Dia 

i Casal de la Gent Gran, dotat 
amb 350.000 euros.
La urbanització de la Ronda 
Sud, entre Almirall Cervera i 
Isabel La Catòlica, és una altra 
de les obres concertades amb 
la Xarxa de Governs Locals en 
la qual hi destinarà 148.000 
euros.
En total la Diputació de Barce-
lona a través del Pla de la Xar-
xa de Governs Locals invertirà 
a Vilanova de Camí 866.000 
euros.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha fet públiques les 
bases  per a l’atorgament de 
subvencions per a la creació 
de llocs de treball o de noves 
empreses. Amb la voluntat 
de contribuir en l’impuls de 
la creació d’ocupació i de 
fomentar l’emprenedoria, 
l’ajuntament vilanoví ha creat 
una partida de subvencions 
dotades amb 40.000 euros i 
dues línies d’acció: una adre-
çada a les petites i mitjanes 
empreses del municipi per a 
la contractació de persones 
per un període mínim de 6 
mesos a mitja jornada o 3 
mesos a jornada completa 
durant el 2014; i una segona 
línia dirigida als emprene-
dors que iniciïn una activitat 
econòmica.
Pel que fa als imports de la 
subvenció, que oscil·la entre 
els 600 i els 800 euros, de-
pendrà, en el cas de la línia 
1,  del termini del contracte. 
En el cas dels emprenedors, 
la subvenció serà sempre de 
600 €.
La presentació de sol·licituds 
es pot fer a partir de la publi-
cació oficial de les bases al 
BOPB, que es preveu el 22 
d’abril, i fins el 31 de desem-
bre de 2014 o fins que s’ex-
haureixi el crèdit disponible. 
Les sol·licituds s’aniran estu-
diant i valorant a mesura que 
vagin arribant i es resoldran 
mensualment.
Les bases, que ja es poden 
consultar al web municipal, 
www.vi lanovadelcami.cat, 
detallen les línies de la sub-
venció, els requeriments i la 
documentació a presentar 
així com tota la informació 
sobre els terminis i les for-
mes de pagament.
Aquesta és una proposta que 
el Ple va aprovar per unani-
mitat en la darrera sessió 
plenària celebrada el 10 de 
març, a instàncies dels grups 
de CiU i ERC. 
Jordi Baron i Xavier Ber-
múdez, són conscients que 
“aquesta mesura no canviarà 
la complicada situació actu-
al”, però estan convençuts 
que “pot servir d’estímul per 
a la contractació de persones 
a l’atur i també per a la crea-
ció de petites empreses”. 

L’Ajuntament 
vilanoví premiarà 
les empreses i els 
emprenedors que 
creïn ocupació

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’espectacle i el comerç es 
van tornar a donar la mà, dis-
sabte, en la Desfilada 2014, 
un esdeveniment que acon-
segueix, any rere any, donar a 
conèixer l’activitat econòmica 
de Vilanova del Camí d’una 
manera creativa i amena. El 
bon ambient, la música i el 
ball, l’entrega sobre l’escena-
ri d’una setantena de models 
coordinats per Artístic va do-
nar vida a una doble funció 
que va aplegar un miler de 
persones entre ambdós pas-
sis, el de tarda i el de nit.  
La música de piano i un tast 
de ball flamenc, hip hop i mo-
dern va omplir l’escenari amb 
la primera actuació d’Artístic 
que va servir d’obertura. 
Aquest any, el fil conductor de 
la desfilada era el treball d’un 
canal de notícies fictici, TV 
Nova, i els personatges princi-
pals, un reporter i una presen-

tadora: Roger i Cristina Pons, 
interpretats per Maria Beren-
guer, professora de teatre 
d’Artístic, i David Ruiz, alumne 
de l’escola. Ambdós s’encar-
regaven d’endinsar l’espec-
tador en els establiments de 
Vilanova del Camí que parti-
cipaven en aquesta desfilada, 
en format d’entrevista. El toc 
humorístic el posava Sheila 
Grados en el paper de Maria, 
la dona de la neteja, que as-
pirava també a ser reportera i 
que de tant en tant interrompia 
la feina dels “professionals”. 
Tot plegat es projectava en 
una pantalla i s’anava interca-
lant amb les coreografies de 
cada establiment. Aquesta era 
una de les novetats importants 
d’aquest any: la interacció de 
la desfilada amb la projecció 
en una gran pantalla d’aquest 
vídeo, producció de Visual 
Seyra. 
Novament Artístic va posar la 

seva creativitat al servei de la 
Desfilada que organitza Pro-
moció Econòmica per mostrar 
els diferents tipus de negoci 
i empresa que hi participa-
ven en aquesta 19a edició: 
Golafre, IT Anoia, Cal Rubio, 
Reparaciones Repher, Gon-
zalo, Cristalleria Maria, Esther 
Mora, Imagine Fina Moda, 
+Kllibres, Estímul, Fet Meu, 
Anforas i l’escola Budokan 
Vilanova del Camí. Aquests 
tres últims participaven per 
primera vegada. Una mostra 
de la diversitat de l’oferta que 
aplega el format de la desfila-
da vilanovina: un fabricant de 
gènere de punt, una botiga de 
perfums i complements o una 
escola d’arts marcials. 
Tot i que el nombre de comer-
ciants que participaven en 
aquesta edició no suposa una 
xifra molt elevada, la valoració 
que en fan de l’experiència 
des de Promoció Econòmica 

és positiva ja que és un esde-
veniment ben valorat pels par-
ticipants per difondre la seva 
activitat.
El segell final de cada passi 
el van posar els alumnes de 
l’escola Budokan amb una 
demostració d’arts marcials i 
tot seguit es va fer també el 
sorteig d’un lot de productes 
Mary Kay, que ha tornat a col-
laborar en la desfilada amb 
una vintena de maquilladores. 
A la nit, en acabar el segon 
passi de la desfilada l’alcalde 
Joan Vich va pujar a l’esce-
nari per agrair la participació 
de tothom i per felicitar la fei-
na de totes les persones que 
han fet possible, un any més, 
aquest aparador de promoció 
del comerç vilanoví; un esde-
veniment socioeconòmic que  
fomenta la proximitat entre la 
ciutadania i l’activitat econò-
mica dels comerços i serveis 
participants. 

La creativitat, la comunicació i el comerç es donen 
la mà en la Desfilada 2014

Joaquim Ferrer amb Joan Vich, Jordi Baron i Marc Castells, durant la reunió
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Òdena és un dels pobles de 
Catalunya que conserva la 
tradició de nomenar Pubilles i 
Hereus i com cada any, en el 
marc de la seva Festa Major, 
té lloc l’acte de proclamació 
de l’hereu i la pubilla d’Òde-
na i dels hereuets i pubilletes 
d’Òdena i l’Espelt.
Així, els odenencs i odenen-
ques nascuts entre el 2006 i 
2008 i el 1991 i el 1997 han 
rebut una carta en la que se’ls 
explica l’oportunitat de poder 
representar el seu poble, es-
sent la nova Pubilleta i Here-
uet d’Òdena o l’Espelt i l’hereu 
i la pubilla d’Òdena.
L’acte de proclamació tindrà 
lloc el dijous 1 de maig, mo-

ment en el qual es coneixerà 
els nous hereus i pubilles que 
substituiran a Pubilla i Hereu 
d’Òdena 2013, Georgina Ga-
barró i Morente i l’hereu que 
en la passada edició va resul-
tar desert per falta de candi-
dats, i als hereuets i pubilletes 
d’Òdena i l’Espelt; Judit Carre-
ras i Plaza, pubilleta d’Òdena, 
Biel Casanova i Jovell, here-
uet d’Òdena, Nuria Regordo-
sa i Llamas, Dameta d’Òde-
na. I per l’Espelt, Eva Marçal 
i Domínguez, pubilleta i Albert 
Sanchez i Fabregat, hereuet.
Els candidats a Hereu i Pubi-
lla d’Òdena hauran de fer una 
prova el dia 29 d’abril a l’Ajun-
tament. Un jurat format per 
membres de les entitats ode-

nenques els avaluarà per pro-
clamar, l’1 de maig, els nous 
representants del pubillatge 
d’Òdena. El mateix dia 29, tin-
drà lloc el sorteig mitjançant el 
qual s’escollirà els Hereuets i 
Pubilletes d’Òdena i l’Espelt. 
Tots els interessats poden 
formular la seva inscripció al 
mateix ajuntament, omplint 
un qüestionari, abans del 28 
d’abril.
La regidora de cultura de 
l’Ajuntament, Ramona Vila, 
insisteix en que el pubillatge 
no és una mirada al passat 
sinó un plantejament de futur i 
d’implicació dins el teixit asso-
ciatiu que fomenta una de les 
tradicions catalanes, símbol 
d’identitat del nostre país. 

Òdena busca nous hereus i pubilles per 
aquest 2014 

MONTBUI / LA VEU

Montbui celebrarà la diada 
de Sant Jordi, per segon any 
consecutiu, fent un cant a la 
lectura, especialment entre 
els més joves. Es durà a ter-
me l’activitat “Llegim al carrer”, 
en la qual hi participarà bona 
part de la comunitat educativa 
del municipi. Així, entre les 9 
del matí i la una de la tarda es 
realitzaran diferents lectures 
de poemes i textos literaris, a 
càrrec dels alumnes dels di-
ferents centres educatius del 
municipi.
L’acte és organitzat per l’Àrea 
d’Infància de l’Ajuntament de 
Montbui, amb la col·laboració 
de les escoles García Lorca, 
Antoni Gaudí, l’Institut Mont-
bui i també les les Llars d’In-
fants Municipals de Montbui: 
Santa Anna, L’Estel i Montxic.

Roses i llibres solidaris, al 
Boulevard
Un any més, amb l’arribada 
de Sant Jordi, les parade-
tes de venda de roses seran 
protagonistes al nucli urbà 
montbuienc. També hi hau-
rà els clàssics llocs de venda 
de llibres en un dia tan espe-
cial. Enguany una de les no-
vetats serà que la Biblioteca 
montbuienca, coindicint amb 
la diada de Sant Jordi, serà 
enguany un punt de “Recicla 

Cultura”. La Biblioteca col·
laborarà així amb l’entitat Fun-
dació Servei Solidari, un pro-
jecte que promou donar llibres 
per tal que altres persones el 
puguin adquirir. Per prendre·
hi part només cal aportar un 
o dos llibres reciclats que es 
tinguin a casa. Els llibres han 
d’estar en bon estat, no poden 
ser llibres de text ni enciclopè-
dies i cal que es facin arribar 
a la Biblioteca abans del dia 
12 d’abril. Des de la Bibliote-
ca els posaran a la venda el 
dia de Sant Jordi pel preu d’un 
euro, des d’una paradeta ubi-
cada tot just a tocar de l’Ajun-
tament, en ple Boulevard. Els 
diners recaptats es destinen 
íntegrament a finançar els cur-
sos d’alfabetització i llengua 
que la Fundació Servei Solida-
ri imparteix des de fa 10 anys 
a prop de 2.000 alumnes.

Lliurament dels premis del 
5è Concurs de Contes Cas-
tell de La Tossa
I per Sant Jordi a Montbui tam-
bé és costum el lliurament de 
premis del Concurs de Con-
tes “Castell de La Tossa”, el 
qual arriba a la seva cinquena 
edició. L’acte es durà a terme 
també el dia de Sant Jordi, a 
dos quarts de sis de la tarda, 
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Montbui.

La lectura al carrer serà 
protagonista de la Diada de 
Sant Jordi, a Montbui 

MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat va tenir lloc 
la 19a Festa de la Bicicleta de 
Montbui. Una matinal primave-
ral va saludar als ciclistes, de 
totes les edats, que es van anar 
concentrant a MontMercat, lloc 
de trobada per fer les inscripci-
ons. Els participants van poder 
realitzar la tradicional passeja-
da lúdica pels carrers del Nucli 
Urbà de Montbui. Enguany van 
ser 250 els participants –entre 
inscrits i persones que van fer 
per lliure la marxa sense dor-
sal· . Cal destacar que una part 
dels ciclistes van completar la 
passejada anant fins el Nucli 
Antic i tornant finalment cap a 
MontMercat, punt de sortida i 
arribada de la marxa ciclista.
Un cop finalitzada la pedalada 
popular es va fer el lliurament 
de premis als participants. El 
premi als participants més jo-
ves va ser per a Justine Peter 
i per a Martina Lumbreras. El 
guardó al participant més gran 
va correspondre a Gustau Fer-

ran. La participant amb la millor 
disfressa va ser la jove Shaiel 
del Pino.  El guardó a la bici-
cleta més antiga va ser per a 
Vinyet Palomas. El premi a 
l’entitat amb més participació 
el va guanyar l’AMPA García 
Lorca (47 participants), mentre 
que en segon lloc va quedar 
l’AMPA Antoni Gaudí (37). 
L’acte va cloure amb un sor-

250 participants a la 19a Festa de la 
Bicicleta de Montbui

teig de diferents bicicletes. El 
Tinent d’Alcalde d’Educació i 
Esports Josep Palacios va ser 
l’encarregat de lliurar tots els 
guardons.
L’organització de l’acte va anar 
a càrrec de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui, amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona i Magatzems 
Faro.

MONTBUI / LA VEU

Montbui va commemorar di-
jous passat el Dia Mundial de 
l’Activitat Física amb un con-
junt d’activitats que volen po-
sar de manifest la importància 
de l’activitat física com a ele-
ment que millora la qualitat de 
vida de les persones. 
Els actes van incloure una 
sessió d’estiraments, una 
“Xerrada sobre higiene pos-

tural” al CAP, una caminada 
a l’aigua, a la piscina Mont·
aQua. Ja a la tarda, l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic va acollir una xerrada 
molt participada sobre els be-
neficis de l’activitat física, la 
qual va conduir el metge de 
família del CAP Raül Vallés. 
Tot seguit es va organitzar un 
pica-pica per als assistents, i 
una caminada posterior pel 

Nucli Antic de Montbui.
Va cloure la jornada una Mas-
terclass de Zumba a Mont-
Mercat, a càrrec d’Iris Bertran, 
monitora de l’Esquaix Iguala-
da, que va comptar amb una 
cinquantena de participants 
de totes les edats, i també 
amb molt públic que va seguir 
les coreografies i danses dels 
gimnastes.

Montbui va celebrar amb moltes propostes el 
Dia Mundial de l’Activitat Física  

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 

8 passatgers
facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidora de l’equip de go-
vern de Convergència i Unió 
a l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt Montse Ortiz va re-
nunciar al càrrec per motius 
de salut. La renúncia es va 
donar a conèixer en el Ple ex-
traordinari del dijous 10 d’abril.
L’alcalde, Santi Broch, va 
agrair a la regidora els anys 
dedicats a l’Ajuntament i la 
tasca que ha realitzat en les 
diferents àrees que ha ocupat. 
Des de l’oposició, el portaveu 
del grup municipal Socialista, 
Frederic Marí, i el d’ERC, Jo-
sep Aguilera, van destacar el 
bon tracte rebut per la regido-
ra i li van desitjar sort.
En el parlament de comiat, 
Montse Ortiz va dir que dels 
anys dedicats a treballar pel 
poble s’enduia “un sac ple 
d’aprenentatges, coneixe-
ments, records, alegries, dis-
gustos i emocions. Han estat 
moltes les experiències viscu-
des que han superat, amb es-
creix, el que ni tan sols m’ima-
ginava que podria aprendre 

des què l’actual alcalde i el 
regidor d’Educació, Antoni 
Aloy, em van venir a buscar 
per participar en un projecte 
de municipi en el qual creien 
que podria aportar el meu gra-
net de sorra”.
La regidora va agrair el suport 
rebut per la resta de membres 
de l’equip de govern de CiU, 
que “van començar sent com-
panys i companyes i que aca-
ben sent amics i amigues”. En 
aquest sentit, també va agrair 
la confiança que l’alcalde va 
dipositar en ella per treballar 
dins d’aquest grup, així com el 

suport del personal de l’Ajun-
tament.
Montse Ortiz era regidora de 
l’Ajuntament poblatà des de 
2007. Des d’aquest any i fins 
el 2011 va ocupar la regido-
ria d’Infància i Joventut. En 
aquest mandat s’encarrega-
va de les àrees de Sanitat i 
Medi Ambient. En acabar el 
Ple, l’alcalde va lliurar a la 
regidora una placa com a re-
cord del seu pas pel Consis-
tori. En substitució de Montse 
Ortiz entrarà a formar part de 
l’equip de govern de Conver-
gència i Unió Carme Vallès.

La regidora poblatana Montse Ortiz renúncia 
al càrrec per motius de salut

LA POBLA DE C. / LA VEU

Més de 300 fotografies co-
breixen les parets de la Sala 
Municipal d’Exposicions de 
la Pobla de Claramunt. Són 
imatges extretes de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal (AFM) 
que cada any, pels voltants de 
Setmana Santa, es recullen 
a l’espai cultural poblatà. La 
inauguració de la mostra, el 
diumenge 13 d’abril al migdia, 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch.
Les instantànies estan distri-
buïdes en diferents plafons. 
Hi podem trobar fotografies 
de molts anys enrere en què 
es pot veure com era la Pobla 
i la seva gent. També hi ha 
imatges més recents, de fa 30 
anys, i la major part són dels 
esdeveniments que van tenir 
lloc al municipi durant el 2013, 
com la cavalcada de Reis, la 
Setmana de la Gent Gran i la 
festa de fi de curs de l’escola, 
o en què hi van participar gent 
del poble, com la Via Catala-
na.
Aquesta és una de les col·

leccions més visitades per als 
poblatans i les poblatanes, ja 
que, a través de les imatges, 
recorden moments viscuts i 
alguns hi apareixen amb uns 
quants anys menys. És una 
mostra per passar·hi una es-
tona, entretenir·se i passejar 
per la història, la més llunyana 
i la més recent, del municipi.
Actualment, l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal compta amb 17.011 
instantànies i l’any passat es 
va celebrar el trentè aniversa-
ri de la seva creació. Des de 
l’any 1987 té cura d’aquest 
fons el fotògraf local Andreu 
Miquel. L’alcalde, Santi Broch, 
en el seu parlament d’inau-
guració va fer referència a 
la tasca d’aquest poblatà i a 
la importància que té per a 
la història del poble comptar 
amb una col·lecció fotogràfica 
com aquesta. L’arxiu, situat a 
la masia de can Galan, està 
obert els dimecres, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre.
L’exposició es podrà visitar 
fins al diumenge 27 d’abril en 
els horaris habituals.

Un passeig a la història de la 
Pobla a través de les fotografies

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼçʼʼʼʼʼʼʼVʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

NOMÉʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

PROGRAMA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2014
 TARDA

14.45h HORARI SORTIDA DES D’IGUALADA: Estació Nova
15.30h HORARI APROXIMAT D’ARRIBADA A ESPARREGUERA
15.30h - 16.15h VISITA GUIADA AL TEATRE
16.45h ENTRADA A LA SALA
17.00h INICI DE LA REPRESENTACIÓ
21.45 h FI DE L’ESPECTACLE       
22.00h VIATGE DE TORNADA A IGUALADA

TARONJA
PANTONE 158 C
CMYK- C0 M 61 Y 97 K0

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA

Reserva la teva plaça a La Veu de l’Anoia (El preu s’abonarà a l’entrar a l’autobús)
info@xptours.cat  C/Retir 40, Igualada Tel. 669 485 500

ESPECTACLE+
TRANSPORT
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MASQUEFA / LA VEU

El nou Centre d’Assistència 
Primària de Masquefa ja està 
en funcionament des d’aquest 
dilluns. L’equipament ha iniciat 
l’activitat amb total normalitat i 
després de la multitudinària jor-
nada de portes obertes que s’hi 
va fer diumenge. Més d’un miler 
de persones –segons fonts de 
l’Institut Català de la Salut- van 
visitar-lo durant les quatre hores 
que va romandre obert al públic 
per poder conèixer, de primera 
mà, les noves instal·lacions que 
posa a la disposició dels usua-
ris i dels professionals, així com 
els diferents serveis assistenci-
als que ofereix.
Les dimensions del centre –
amb espais amplis, diàfans i 
lluminosos- i la seva funciona-
litat han estat algunes de les 
característiques més ben valo-
rades tant per les persones que 
van assistir a les portes obertes 
com pels primers usuaris que 
ja hi han estat atesos. També 
el fet que tots els serveis assis-
tencials es trobin en la planta 
baixa, a peu de carrer –facilitant 
així l’accés a la gent gran i les 
persones amb mobilitat reduï-
da-, i que disposi d’un nou ser-
vei d’odontologia, format per un 
metge odontòleg i un auxiliar. 
Fins ara els masquefins havien 
d’anar al CAP de Martorell per 
ser visitats pel dentista.

A més del servei d’odontologia, 
la cartera assistencial del nou 
CAP de Masquefa la completen 
el servei de medicina de família, 
el servei de pediatria, el servei 
d’infermeria d’adults, el servei 
d’infermeria pediàtrica i el ser-
vei d’atenció a la dona (lleva-
dora).
Entre les noves instal·lacions 
hi destaquen especialment un 
gran espai específic per a emer-
gències mèdiques, un altre per 
a les extraccions de laboratori, 
i una sala polivalent condicio-
nada per a acollir múltiples ac-
tivitats comunitàries, com per 
exemple classes de pre-part, 
activitats formatives o xerrades 

de promoció de la salut.
El nou CAP de Masquefa (93 
772 64 34) es troba a l’avinguda 
Catalunya 3-5 i el seu horari és 
de dilluns a divendres, de les 8 
del matí a les 8 de la tarda. Fora 
d’aquest horari, per a urgències 
cal adreçar-se al CAP de Mar-
torell fins a les 9 del vespre. A 

El nou CAP de Masquefa entra en funcionament 
partir de les 9 del vespre i fins 
a les 8 del matí les urgències 
s’atenen a l’Hospital de Marto-
rell. Si l’estat de salut no permet 
desplaçar-se, o per a altres in-
formacions, cal trucar al 061. 
Per a la programació de visites 
podeu trucar al 93 326 89 01 i 
902 111 444 (les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any), o bé 
concertar-les al portal gencat.
cat/ics

Salt qualitatiu en l’atenció sa-
nitària 
L’entrada en funcionament del 
CAP significa un gran salt qua-
litatiu en l’atenció sanitària de 
proximitat als masquefins, al 
mateix temps que dota els pro-
fessionals d’unes instal·lacions 
òptimes i un aparatge d’última 
generació.
L’equipament ha estat disse-
nyat no només per a atendre 
les actuals necessitats sanitàri-
es, sinó també per poder donar 
resposta a un increment de la 
demanda en el futur. El CAP ha 

estat construït amb criteris d’efi-
ciència energètica i el seu dis-
seny manté un diàleg harmònic 
i coherent amb l’entorn, on es 
troba l’emblemàtica Fàbrica 
Rogelio Rojo.
A més, el de Masquefa esde-
vé el CAP de capçalera de la 
zona Martorell Rural, que inclou 
els municipis de Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Llorenç d’Hor-
tons, Gelida, Castellví de Ro-
sanes i Masquefa. La direcció 
de l’Equip d’Atenció Primària 
d’aquesta zona s’ha instal·lat a 
la primera planta del CAP.
El nou Centre d’Assistència Pri-
mària és resultat d’una inversió 
d’1.889.915,28 euros (IVA no 
inclòs), i de l’esforç econòmic 
que ha fet l’Ajuntament, el qual, 
tot i no tenir les competències 
en sanitat, ha avançat aquests 
diners a la Generalitat. Amb 
aquesta aposta, l’Ajuntament 
ha possibilitat que el nou centre 
sigui una realitat malgrat l’actual 
context de crisi i retallades ge-
neralitzades arreu.

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa ja ho té tot a punt 
per a celebrar, el 23 d’abril, 
una diada de Sant Jordi es-
pecial. I és que la festivitat del 
patró de Catalunya coincidirà, 
aquest any, amb dues acti-
vitats extraordinàries. D’una 
banda, amb l’estrena, al jardí 
del CTC, d’un nou parc infantil 
inspirat en els dibuixos de la 
Caputxeta Vermella de la ni-
notaire Pilarín Bayés. Aquesta 
nova zona lúdica infantil –feta 
per l’Ajuntament i finançada 
íntegrament per la Diputació 
de Barcelona- se suma al Parc 
del Patufet que el municipi ja 
va inaugurar al setembre. La 
inauguració del Parc de la Ca-
putxeta Vermella tindrà lloc a 
les 5 de la tarda, i comptarà 
amb la lectura del conte, a càr-
rec de Ràdio Masquefa. 
D’altra banda, també per Sant 
Jordi hi haurà portes obertes 
als nous estudis de la ràdio per 
tal que tothom qui vulgui pugui 
conèixer les instal·lacions. La 

nova seu de l’emissora muni-
cipal es troba a l’antiga Bibli-
oteca, al carrer Crehueta, nú-
mero 10. El nou local es podrà 
visitar a partir de 2/4 de 7 de 
la tarda.
A més d’aquestes dues acti-
vitats, durant tot el dia també 
s’instal·laran al carrer Major, 
la plaça de l’Església i l’avin-
guda Catalunya les habituals 
parades de llibres, roses i ma-
nualitats relacionades amb la 
festivitat de Sant Jordi. 
A més, Ràdio Masquefa sorti-
rà al carrer amb la unitat mòbil 
per emetre en directe un espe-
cial del magazine ‘L’autobús’, 
de 10 del matí a 1 del migdia.
La Biblioteca també se suma a 
la celebració de Sant Jordi. Ho 
fa amb l’exposició ‘Els dracs: 
història, llegenda i curiositats’, 
que es pot visitar durant tot 
aquest mes d’abril, així com 
també amb un contacontes 
sobre cançons populars, que 
es farà el dilluns 28 d’abril, a 
2/4 de 6 de la tarda. 

Masquefa viurà un Sant Jordi 
especial, amb la inauguració del 
Parc de la Caputxeta

MASQUEFA / LA VEU

El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, i l’alcalde de Mas-
quefa, Xavier Boquete, van in-
augurar diumenge el nou parc 
urbà que l’Ajuntament ha fet 
al costat del Centre d’Assis-
tència Primària (CAP), en ple 
centre de la vila. L’acte –que 
va coincidir, precisament, amb 
la jornada de portes obertes al 
nou CAP-, va atraure un gran 
nombre de veïns encuriosits 
per veure aquest nou parc que 
combina les zones verdes i 
dedicades al repòs amb instal-
lacions i activitats tant per a 
infants com per a joves i gent 
gran.
Després del protocol·lari tall de 
cinta inaugural, l’alcalde, Xavi-
er Boquete, va voler agrair la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona –que ha finançat ín-
tegrament l’actuació- i especi-
alment “l’esforç i la implicació” 
dels treballadors de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament, els quals han re-
alitzat els treballs. Per la seva 
banda, el diputat Marc Cas-
tells va posar aquest nou parc 
d’exemple de la col·laboració 
entre les administracions, i va 
afirmar que aquesta coopera-
ció “és el futur per poder garan-
tir més i millors equipaments i 
serveis als ciutadans”.
Aquest nou parc –que des de 
primera hora del matí ja va 
registrar una gran afluència 

d’usuaris- amplia i comple-
menta l’àrea lúdica que ja es 
va estrenar en aquesta zona 
dedicada al Patufet i pensada 
especialment per al lleure dels 
infants més petits. El nou parc 
inclou espais i equipaments 
adreçats als infants més grans, 
als joves i també a la gent 
gran, de manera que el muni-
cipi guanya una nova zona lú-
dica i esportiva on hi podran fer 
activitats persones de totes les 
edats.
El parc consta d’una moderna 
pista multiesportiva –feta amb 
materials especialment resis-
tents i dissenyada per evitar-hi 
actes vandàlics que en facin 
malbé les instal·lacions-, una 
àrea de jocs i una zona d’ai-
gües per als infants, un dels 
grans atractius de la inaugura-
ció de diumenge, ja que molts 

nens s’hi van voler remullar per 
combatre la calor. També inclou 
un espai lúdic i de salut per a la 
gent gran. Es tracta d’un circuit 
a l’aire lliure on poden practi-
car-hi diversos exercicis sen-
zills de gimnàstica suau que 
els ajudaran a mantenir-se en 
forma. Diverses zones enjardi-
nades, amb vegetació, arbres 
i palmeres, completen el parc.
La construcció del nou parc ha 
tingut un pressupost d’aproxi-
madament 80.000 euros. S’ha 
finançat amb part d’una sub-
venció de 160.000 euros que 
la Diputació ha atorgat a l’Ajun-
tament. Amb la resta de l’ajut 
es faran altres parcs al centre 
urbà i a les urbanitzacions –ja 
se n’ha finalitzat un a Can Pa-
rellada- i també s’adequaran i 
es milloraran diverses zones 
lúdiques ja existents.

Masquefa estrena el nou parc del CAP

L’alcalde Xavier Boquete i el diputat Marc Castells

Portes obertes al nou CAP
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CARME / LA VEU

El diumenge 13 d’abril l’Ajun-
tament de Carme va organit-
zar la tretzena edició de la di-
ada de la gent gran, festa que 
vol ser un reconeixement a 
les persones més grans de 64 
anys, residents al poble. 
Al coincidir amb diumenge de 
Rams, els actes començaren a 
quarts d’una del migdia al pati 
de l’església, passant després 
a l’interior on es celebrà la 
missa dominical, acompanya-
da dels cants dels Amics de la 
parròquia. 
Seguidament al Centre re-
creatiu es convidà a dinar a 
les persones que prèviament 
s’havien apuntat. Els profes-
sionals de Catering de l’Anoia 
van servir un bon menú i vet-
llaren també pel benestar dels 
comensals. Érem 129 perso-
nes repartides en 14 taules 

rodones, cosa que facilità el 
diàleg entre els presents, i es 
portà el mateix àpat a domici-
li a 8 persones grans que per 
impediments físics no pogue-
ren desplaçar-se al Centre. A 
l’hora dels cafès, els regidors 
i la regidora, acompanyats de 
la dinamitzadora de gent gran 
del municipi, repartiren un pe-

Carme va celebrar una exitosa 
Diada de la gent gran

tit obsequi commemoratiu de 
la Diada 2014 a tots els pre-
sents. 
La festa s’acabà amb l’actua-
ció al mateix Centre recreatiu 
del grup de mariachis ÀNDA-
LE que oferiren un repertori 
variat que delectà al públic 
assistent. 

IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte a les cinc 
de la tarda va tenir lloc la tra-
dicional Missa de Rams a 
l´Esglèsia de Sant Miquel a 
Orpí. A l´exterior de l´Esglèsia 
es va fer la benedicció dels 
rams i posteriorment a ja una 
vegada a dins es va llegir la 

passió mort i resurreció de Je-
sucrist. Així doncs comencen 
les activitats de la Setmana 
Santa, precedida de les mis-
ses i processons en els mu-
nicipis veïns i culminant en la 
Pasqua, i ja preparan l´Aplec 
de les Bresques del dia 27 
d´abril a Santa Càndia.

Missa de Rams a Orpí

ORPÍ / LA VEU

El passat 29 de març visita per 
part de l’Ajuntament d’Orpí, al 
centre de cria de fauna salvat-
ge i educació ambiental Masia 
Comadoca de Santa Maria de 
Merlès ( Berguedà). En pre-
sent visita acompanyaren al 
consistori municipal el Cap de 

l’àrea Bàsica del cos d’Agents 
Rurals de la Comarca de 
l’Anoia; Joan Llorach Segura, 
la Cap de l’Oficina Comarcal 
del DAAM a l’Anoia; Raquel 
Sánchez Varela i l’Agent Ma-
jor de Fauna del Cos d’Agents 
Rurals de la comarca del Ber-
guedà, Dídad Flores.El treball 
desenvolupat en aquest cen-

L’Ajuntament d’Orpí visita el centre de cria de 
fauna Masia Comadoca

tre presenta molts paral.lelis-
mes amb el projecte de recu-
peració de la Riera de Santa 
Càndia. El centre de cria de 
fauna ambiental Comadoca; 
gestionada per l’Associació de 
Defensa de la Fauna i Flora 
Autòctones ( A.D.E.F.A) vetlla 
per la preservació de la fauna 
i flora de rius i rieres.

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

93 803 75 56

Dia 24 de maig de 2014 Hora sortida: 17.50 Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC.  Entrades garantides a la Platea del teatre

Mares! Maternitat a crits (Motherhood Out Loud), és una sèrie d'escenes breus en clau d'humor al voltant de la maternitat i les relacions entre pares i �lls 
escrites per reconeguts dramaturgs i monologuistes nord americans contemporanis com Theresa Rebeck (creadora de la sèrie televisiva Smash i autora de 
Seminar) o David Cale (guanyador d’un “Premi O�-Broadway Theater” al millor monologuista).
Totalment imprevisible, Mares! Maternitat a crits presenta una comèdia inherent sobre les nocions tradicionals de la paternitat i celebra les profundes 
veritats personals que travessen i uneixen generacions. Revela, il·luminant amb una visió d’humor, emocions crues i camins rocosos que experimentem a 
la vida. Una obra alegre, motivant, divertida i totalment emocionant.
Mares! Maternitat a crits
Amb Sandra Monclús, Vanessa Segura, Lloll Bertran, Óscar Jarque i Mireia Gubianas 

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades garantides a la Platea del teatre

Mig segle abans de la Revolució Francesa, l’extraordinari grau de re�nament amb què s’expressa la llengua de Marivaux s’endinsa en territoris 
d’inde�nició, incerteses i esterilitat que preludiaran un �nal d’època a l’hora d’entendre el llenguatge en les relacions humanes, i, de retruc, la manera de 
concebre la col·lectivitat. 
En un moment en què la raó pràctica burgesa comença a revolucionar la manera d’entendre els codis socials, el marivaudage és un cant de celebració a la 
galanteria amorosa que explora els equilibris entre l’art popular de la Commedia dell’Arte i la llengua aristocràtica de saló, i construeix uns laberints que 
amaguen ombres entre les quals bateguen algunes de les principals tensions del seu temps.
En aquesta comèdia de Marivaux, la més coneguda de l’autor, l’aparent transgressió de les fronteres de classe s’acaba convertint en un ball de disfresses 
en què el veritable protagonista és el paper de l’educació com a pedra angular en la construcció de la societat moderna.
T’ho torno a dir: per què t’hi �ques?... perquè has de respondre dels meus sentiments?
(Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, El joc de l’amor i de l’atzar)
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ:  dia 2 de maig de 2014
Plaçes limitades

Dia 7 de juny de 2014  Hora sortida: 14.45 Viatge – EspectacleEL JOC DE L’AMOR I L’ATZAR
al TNC (Teatre Nacional de Catalunya)

MARES
al Teatre Condal
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PIERA / LA VEU

El passat dissabte, els Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera 
van celebrar la XVIII Trobada 
de Gegants, amb la participa·
ció de colles geganteres d’ar·
reu del nostre territori. 
El passat dissabte 12 d’abril 
els Eixerits Geganters de la 
Vila de Piera van celebrar la 
XVIII Trobada de Gegants. A 
la cercavila hi van participar el 
Grup de Tabalers de Sant Jau·
me Sesoliveres, els Gegants 
de Sant Guim de Freixenet, 
els Gegants de Tuïr (Catalu·
nya Nord), els Gegants Delta 
Prat del Prat de Llobregat, els 
Gegants de Cornellà de Llo·
bregat i els Gegants de Sant 
Cugat Sesgarrigues. També hi 
van participar els Eixerits Tim·
balers de la Vila de Piera, que 
van acompanyar a en Jaume 
i na Elisenda fins al final de la 
cercavila a la plaça del Peix. 
Allà, es va fer un ball conjunt i 
finalment es va celebrar un so·
par de germanor amb tots els 

participants.
Aquesta no és la primera sor·
tida de la temporada gegan·
tera dels Eixerits, ja que el 2 
de febrer van participar en les 
festes de Sant Nicasi a Sant 
Jaume Sesoliveres, i el 9 de 
març es van desplaçar al Prat 
de Llobregat on van formar 
part de la cercavila organitza·
da pels Gegants Delta Prat.
La propera sortida dels Eixe·

XVIII Trobada gegantera de Piera

rits Geganters de la Vila de 
Piera és el pròxim 24 de maig 
a Igualada, on participaran en 
el 15è Aniversari de la Coordi·
nadora de Gegants de l’Anoia. 
Us recordem que si voleu es·
tar informats sobre les activi·
tats dels Eixerits Geganters de 
la Vila de Piera podeu accedir 
al web: www.facebook.com/
gegantsdepiera.

PIERA / LA VEU

El passat divendres es va tri·
ar el cartell guanyador del XX 
Concurs de Cartells de la Fira 
i Festes del Sant Crist, que és 
la imatge del programa d’ac·
tes d’aquest any. 
El passat divendres, les 8 
del vespre, el Bar Foment va 
acollir l’acte de lliurament dels 
premis del 20è Concurs de 
Cartells de les Fires i Festes 
del Sant Crist. Enguany, la 
participació ha estat molt alta, 
amb 21 cartells de 17 partici·
pants amb un nivell força ele·
vat. Alguns dels cartells com·
pletament fets a mà i d’altres 
utilitzant l’ajuda de la tecnolo·
gia, presenten diferents imat·
ges de Piera que evoquen els 
dies de festa que viurem pro·
perament.
 
El regidor de Cultura, Josep M. 
Rosell, va donar la benvingu·
da als assistents i els va agrair 
la participació i la feina feta. 
Va destacar la importància de 
participar en aquests concur·
sos, pel fet que demostren la 
implicació de la gent en una 
festa que sentim molt nostra. 
Sense aquesta implicació se·
ria molt dificil tirar-la endavant. 

Seguidament es van anunciar 
els guanyadors:
FIRAIRE – 1r PREMI
Albert  Vendrell Ortiz
XIRINOLA PEL ST. CRIST – 
2n PREMI
Ivonne Alemany Alegre
SC 1 – 3r PREMI
Ricardo Gallucci 
El regidor de Comerç, Josep 
Llopart, va cloure l’acte recor·
dant que l’exposició es podrà 
visitar al Bar Foment fins al 10 
de maig. El cartell guanyador 
és la imatge del programa de 
la Fira i Festes del Sant Crist 
2014.

Imatge de la Fira i les Festes 
del Sant Crist

PIERA / LA VEU

S’ha editat el programa de la 
Fira i Festes del Sant Crist de 
Piera, que en aquest moment 
es pot consultar en línia, i que 
conté la programació d’activi·
tats dels dies 25 d’abril fins al 
10 de maig. 
El programa es pot consultar 
a www.viladepiera.cat/actuali·
tat/fira2014 i conté la progra·
mació íntegra d’activitats de 
la Fira del Sant Crist dels dies 
25, 26 i 27 d’abril. Enguany, 
la Fira celebra el 25è aniver·
sari i inclou un ampli ventall 
de tallers, espectacles i acti·
vitats lúdiques per als infants, 
concerts, exposicions, col·
leccionisme, cultura, esport... 

La previsió és que aquest any 
més de 200 parades i estands 
omplin tot el recorregut firal, 
des de l’inici del carrer Piereta 
fins al carrer de la Plaça, i es 
repetirà l’experiència de la fira 
d’automoció d’ocasió al pati 
de la Parròquia. També les 
entitats tindran una presència 
especial en aquesta edició, i 
hi haurà la participació de les 
entitats esportives del muni·
cipi, de l’Escola de Teatre de 
Piera o de l’Aula de Música, 
que també hi participen amb 
activitats i actuacions.
Pel que fa a les Festes del 
Sant Crist, el programa inclou 
tots els actes des de festivitat 
del Sant Crist, el 28 d’abril, 

fins al dia 10 de maig. En·
guany, es podrà gaudir dels ja 
tradicionals sardanes, concert 
i ball de la Diada i també de 
jornades festives, com la de 
l’Aplec de Mas Bonans de l’1 
de maig, el Devotion Festival 
del 2 de maig per al jovent i 
actes culturals i festius, com 
la trobada de puntaires, el 
Correfoc i el concert del grup 
Mitjanit el dissabte 3. Tanca la 
programació la representació 
de l’obra Gairebé, amb els ac·
tors pierencs Elisabet Vallès i 
Jacob Torres, que actuen junts 
per primera vegada al Teatre 
Foment de Piera el dissabte 
10 de maig.

Tot el que es podrà fer a al Fira del Sant Crist

ANOIA SUD / LA VEU

Unió de Pagesos ha aconse·
guit el compromís del Departa·
ment de Territori i Sostenibilitat 
perquè puguin circular tractors 
per la C·15 entre Igualada i 
Puigdàlber des del 15 de juny 
fins el 15 d’octubre, coincidint 
amb les setmanes de la colli·
ta de cereal i la verema, com 
s’havia fet en anys anteriors, 
tot i que en el 2013 l’autorit·
zació per circular no es va 
atorgar fins el 15 d’agost. El 
sindicat es va reunir ahir amb 
representants de Territori en el 
marc de la campanya No ens 

barreu el pas, iniciada l’any 
passat per reclamar la circula·
ció dels tractors per les noves 
infraestructures en les èpo·
ques de collita.
Tot i haver aconseguit aquest 
compromís, el sindicat insis·
teix a demanar que es perme·
ti circular indefinidament els 
tractors per l’Eix Diagonal (C-
15 i C·37).
Unió de Pagesos ha denun·
ciat reiteradament que la pro·
hibició suposa més temps de 
trajecte, i més risc,  ja que en 
molts casos s’ha de circular 
per carreteres estretes, amb 

revolts pronunciats i poca vi·
sibilitat. A més, les vies alter·
natives passen per dins dels 
nuclis urbans dels municipis. 
La prohibició de l’any passat 
de no poder circular fins el 15 
d’agost va comportar perjudi·
cis greus per als productors.
Durant els anys 2011 i 2012, 
més de quinze ajuntaments i 
els consells comarcals de l’Alt 
Penedès i l’Anoia van aprovar 
mocions, a instància d’Unió 
de Pagesos, sol·licitant a la 
Generalitat que s’autoritzés 
definitivament la circulació de 
tractors per la C·15 i la C·37.

Unió de Pagesos aconsegueix el compromís de Territori perquè els tractors 
circulin per la C-15 coincidint amb la collita de cereal i la verema



GUANYADORES DE LA PORTADA:
Dibuix col·laboratiu:
Les  autores són la Naiara Moreno 
(7 anys), l’Estela Martínez (12 
anys) i Victòria Vázquez (8 anys), 
coordinades pel mestre de dibuix 
Martí Garrancho, de l’Escola 
Pompeu Fabra (Vilanova del Camí)

Núm. 2417 d’abril del 2014           Suplement gratuït

· La portada! 

- COM TENIR CURA
DE LA TEVA  MASCOTA!   Pàg.2

- ESCOLES DE L’ANOIA:

Escoles de l’Ateneu, Montclar, 
Acadèmia Igualada, Monalco, 
Maristes, Escola Pia, Mare del 
Diví Pastor, Escola Mowgli, Escola 
Anoia, Escola Gabriel Caste-
llà, Escola Garcia Fossas, Escola 
Pompeu Fabra, Escola Emili Vallès, 
IES Pere Vives Vich, Escola Dolors 
Martí Badia, Escola Joan Maragall, 
Escola Vilademàger, Escola Ramon 
Castelltort  pàg.3-7

En el pack hi ha dues opcions:
·Play Experience: inclou entrada per al partit i entrada per al Camp Nou Experience 
·Play Gel: inclou entrada per al partit i entrada per a la pista de gel.

Els interessats podeu fer les reserves 
enviant un correu a la Penya Blaugrana al correu: 

pbdigualada@gmail.com

El conill nan



       

VACUNA  DE 
LA LEISHMANIOSIS

És conegut que la malaltia de la 
leishmaniosis està molt extensa 
per tot el nostre territori. Per fer 
un petit recordatori és una malal-
tia parasitària que la transmet 
un mosquit de l’espècie fleboto-
mus, aquest al picar al nostre gos 
innocula el paràsit dins l’animal 
i aquest paràsit anirà parant per 
diferents fases fins arribar a pro-
vocar els símptomes de la malal-
tia.
Fins fa poc només disposàvem de 
productes repel.lents de mosquits 
tant en productes spot-on (pipe-
tes) o bé collars.
Fa uns anys disposem d’uns pro-
ductes (com la vacuna de la leish-
maniosis) que ens ajudaran a 
prevenir aquesta malaltia.
No sabem però els gossos que  
s’infecten d’aquest paràsit, no 
produeixen una bona resposta 
inmunològica per tal de lluitar 
contra aquesta malaltia i en un 
període de temps que pot ser de 
dies o mesos des que s’infecta fins 
que  es posa malalt. Les vacunes 
de què disposem actualment 
enfront aquesta malaltia el que 
fan d’una forma general és inver-
tir aquesta resposta errònia per 
part del nostre gos i fer que si té 
la mala sort de que un mosquit li 
transmeti la malaltia pugui res-
pondre correctament des d’un 
punt de vista immunitari i no es 
posi malalt.
Cal consultar al Veterinari per 
tal d’assessorar quina és l’època i 
quin producte és el més adient en 
cada cas per tal d’immunitzar cor-
rectament el nostre gos per lluitar 
contra aquesta malaltia.

El conill nan, s’ha convertit,  en poc 
temps, en el tercer animal de compa-
nyia més comú en el nostre país. Això es 
deu, en gran part, a que és un animal de 
fàcil maneig i manteniment, net i dòcil 
que proporciona una bona companyia i 
alhora permet mantenir certa indepen-
dència a la família, però cal tenir unes 
cures bàsiques que s’han de portar amb 
regularitat, s ’adapten amb facilitat a 
la vida del pis tot i que la gàbia ha de 
ser suficientment gran com per estar 
estirat i tenir aigua en abundància i 
menjar. De tant en tant s’ha de deixar 
la porta oberta perquè pugui córrer una 
mica per l ’habitació, sempre sota super-
visió ja que hem de tenir en compte que 
són rosegadors, es a dir,  ho mosseguen 
tot com cables, mobles, cortines, etc…
Si en les seves sortides, se’ls tracta amb 
afecte i cura, el conill ens seguirà per 
tota la casa i jugarà amb nosaltres, 
corrent i botant, pujant-se als nostres 
peus i fins i tot jugant amb la pilota. Els 
conills,  són animals  prou “intel·ligents” 
per aprendre, sempre que es tingui 
paciència, certs trucs, com per exemple 
a fer les seves necessitats “sempre” en 
la safata de la seva gàbia, jugar amb 
la pilota o saltar de diferents maneres 
responent a diferents ordres i quan esti-
gui molt cansat es posarà amb les potes 
estirades si ha fet una gran carrera. 
Per expressar curiositat, el nostre conill 
tindrà el cos en tensió, amb la cua estesa 
i les orelles cap a davant  i  per expressar 
el seu afecte sol llepar o empènyer amb 
el nas la mà del seu amo. Per a marcar el 

EL CONILL 
NAN

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

territori,  frega la seva barbeta contra un 
objecte, ja que en aquesta zona es troba 
una glàndula odorífera. Quan el conill 
tamborineja amb la potes del darrere sig-
nifica que tenen por, aquesta conducta 
no s’ha d’ignorar ja que podria indicar 
algun perill  i  hem d’esbrinar de què es 
tracta. Però els conills també emeten 
sons com el rebuf que indica agressió o 
un so semblant al so de triturar alguna 
cosa, que significa que està a gust. 

A l ’hora d’adquirir un conill,  hem de fixar-
nos bé en tots els animals que compartei-
xen la gàbia. En cap cas,els animals han 
de presentar secrecions oculars ni tenir 
els ulls amb lleganyes. També cal obser-
var si esternuden o tenen flux nasal. L’in-
terior de l ’orella no ha de tenir crostes. 
Hem de dur al nostre conill al veteri-
nari per vacunar-lo contra la mixoma-
tosi i  el virus de la diarrea hemorràgica, 
i  per a, si és necessari,  desparasitar-lo. 
Els problemes més freqüents en aquests 
animals són els de les dents, per sobre-
creixement, si no les desgasten prou, 
pot indicar que mengen massa pinso 
i poca herba. El veterinari ens asses-
sorarà també en el maneig del nostre 
nou company i encara més impor-
tant, en la seva correcta alimentació. 
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Les nenes, una monitora de l’es-
cola i la seva tutora van marxar 
el passat 17 de març cap a Sant 
Ramon. Allà ens esperaven tres 
monitores de Home to Home 
(http://www.hometohome.es/)
Les alumnes ha conviscut juntes 
tenint classes d’anglès al matí i 
jocs divertits i activitats a les tar-
des.
Les activitats han estat dirigides 
per professorat natiu anglès amb 
molta experiència en dinàmiques 
d’aprenentatge a través de dife-
rents activitats i jocs.
Ha estat una experiència molt 

enriquidora tant en l’àmbit aca-
dèmic com en el formatiu.
L’estada va finalitzar dissabte 
amb l’arribada dels pares. La tro-
bada dels pares amb les seves fi-
lles va ser molt emotiva i va signi-
ficar el punt i final a una setmana 
plena de diversió i treball.
“Total English Project” forma part 
dels objectius estratègics d’an-
glès de Montclar. Està enfocat en 
la immersió total lingüística an-
glesa de les estudiants de primà-
ria. El projecte inclou una estada 
d’una setmana a Anglaterra a 6è 
de primària.

Alumnes de 5è de Primària de 
Montclar a l’English Camp

L’Escola Emili Vallès d’Igualada va 
fer una sortida el passat dia 20 de 
març  a l’Espluga de Francolí. 44  
alumnes de Cicle Mitjà i acom-
panyats pels seus professors, van 
visitar les Coves de L’Espluga, on 
van descobrir l’evolució humana 
des del Paleolític fins l’actualitat 
a través d’audiovisuals que recre-
en escenes de la prehistòria amb 
personatges reals.
L’Escola va seguir les activitats 
amb la visita al Museu de la Vida 
Rural on els alumnes van desco-
brir els treballs i les eines que uti-
litzaven els nostres avantpassats 
en la pagesia, incidint en els con-
reus mediterranis com el blat, la 
vinya i l’olivera.

Alumnes de Cicle Mitjà de l’Emili Vallès a les 
coves de l’Espluga

Divendres dia 21 de març els nens 
i nenes de primer i segon vam 
visitar el circ Raluy.  Va ser una 
gran experiència ja que ens van 
ensenyar tots els racons del circ, 
l’entrada, la pista, el camerí, una 

ruta per les caravanes de la gent 
que viu allà i fins i tot vam veure 
com assajaven. Ens van explicar 
diferents anècdotes i curiositats 
de la vida al circ. Una manera di-
ferent de viure sobre rodes. 

Els nens i nenes de l’escola Dolors 
Martí van visitar el Circ Raluy

El dimarts 25 de març, a l’Escola 
Pompeu Fabra vam celebrar per 
tercer any consecutiu l’”English 
day”. 
La iniciativa es proposa per a 
tota la comarca des del Centre de 
Recursos de l’Anoia amb l’objec-
tiu de fomentar l’ús de la llengua 
anglesa.
Al llarg de tota la jornada es van 
realitzar activitats relacionades 
amb el lema: “Let’s play games” 
i tots els nens i nenes de l’escola 
van participar activament en els 
jocs que prèviament van orga-
nitzar els alumnes de 5è i 6è se-
guint les normes treballades.
A la tarda es va visualitzar un ví-
deo en anglès i també es va fer 
l’hora típica del te.  Finalment, 

es va concloure la diada ballant 
i cantant la cançó “ Kids games”. 
Ens ho vam passar molt bé i tot 

plegat va ser una molta bona 
oportunitat per interactuar amb 
la llengua anglesa.

English day a l’escola Pompeu Fabra

El  divendres  dia  28 de març els 
nens i nenes de P4 de l’ Escola 
Joan Maragall de Vilanova del 
Camí  van anar al Circ de Les Fei-
xes de Copons.  Al matí, després 
d’esmorzar,  van poder participar 
en un complert “taller de circ” on 

ells van ser els autèntics prota-
gonistes. Van jugar amb el tra-
pezi,  la maroma d’ equilibris, les 
xanques de mà i de peu, els hola-
hops gegants,  els rodets d’ equi-
libri, els monocicles i  les rodetes,  
els saltabrinques, els minitramps 

i malabars de tot tipus (diàbolos, 
bitlles, plats xinesos, pals de l’ in-
fern, catifes voladores...). Després 
de dinar van gaudir d’un divertit 
espectacle. Va ser un dia ple de 
rialles!
 

El Joan Maragall al Tot Circ de Copons

Els alumnes de 2n de Batxille-
rat vam emprendre ruta cap a 
una de les ciutats més màgiques 
que hem trepitjat mai, després 
de mesos, i mesos escollint quin 
seria el destí del nostre viatge… 
Praga va ser la ciutat escollida, i 
no va ser pas una mala elecció.
En arribar a Praga, després de 
deixar les coses a l’hotel, va 
començar la visita per la ciutat. 
Vam estar a: l’antic cementiri 
jueu, les sinagogues, algunes 
torres, la Catedral, el castell de 

Praga i vam creuar el Moldava 
per diferents ponts. També vam 
visitar el camp de concentració 
de Terezín.
Malgrat el temps no va acompa-
nyar gaire, van ser cinc dies in-
oblidables, plens de cultura, de 
diversió i, sobretot de bellesa; 
les hores passaven volant, per-
díem la noció del temps i quan 
menys ens ho esperàvem ja ha-
víem de tornar cap a Igualada, 
sens dubte haguéssim allargat 
el viatge uns quants dies més.

Alumnes de 2n de batxillerat de 
l’Acadèmia visiten Praga
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El passat dijous dia 28 de març 
ens va visitar l’escriptor Carles 
Sala. Ell és l’autor de la novel·la 
“Cornèlius i el rebost dels impos-
sibles” (Ed. Galera), l’últim llibre 
que hem llegit els Mowglis i Ake-
les. 
La trobada amb aquest jove es-
criptor gironí, autor de més de 
20 contes i novel·les infantils i 
juvenils, va ser molt interessant. 
Després de llegir la novel·la ens 
havíem preparat moltes pregun-
tes que ell, molt amablement, 
va respondre una per una. Amb 
les seves respostes ens va trans-
metre la seva gran il·lusió per 
escriure i ens va rebel·lar alguns 
dels seus secrets: com s’inspira, a 
on escriu, com s’imagina els per-
sonatges de les seves històries, 

com i quan tria els títols, quines 
eren les seves novel·les preferi-
des quan era petit...
Després de més d’una hora i mitja 

L’escriptor Carles Sala, autor de “Cornèlius i el 
rebost dels impossibles” visita el Mowgli

de xerrada ens va signar i dedi-
car els llibres del “Cornèlius i el 
rebost dels impossibles” i d’altres 
obres seves com “Bona nit, Júlia”.

Enguany tots els nens i nenes de 
primària de l’escola Vilademàger 
de La Llacuna fan  un taller tèxtil 
que s’imparteix dins del temps de 
la assignatura de plàstica. 
Veurem  els treballs que van 
fer els alumnes de Cicle Inicial 
durant el primer trimestre.  La 
canalla de Cicle Mitjà hi estan 
treballant en aquestes dates i 
ho  exposaran a l’escola durant 
Diada de Sant Jordi (per tant 
com que és TOP SECRET no hi ha 
cap fotografia...) i els “ganàpies” 
de Cicle Superior faran el taller 
durant l’últim trimestre d’aquest 
curs ( i ho podrem veure a la Fes-
ta de Final de Curs).  Hi esteu tots 
convidats, però si no podeu venir 
i voleu veure els treballs podeu 
visitar el nostre blog: viladema-
gerampa@blogspot.com
Doncs si, ho heu entès bé! La 
canalla entre fils, agulles, betes, 
botons, roba de molts colors, fel-
tre i sobretot màquines de cosir!.  
Són les màquines de cosir de les 
mares de l’escola que de forma 
totalment desinteressada i amb 
tota confiança les han deixades 
durant uns mesos perquè el taller 
es pogués fer. Moltes gràcies fa-
mílies! Penseu que hi ha cues per 

cosir a màquina cada dimecres 
per la tarda!.
El taller dura una hora i mitja i 
es fa un cop per setmana, doncs 
penseu que el temps vola! (i ho 
dic per experiència).
El taller permet estimular la crea-
tivitat a través de la manipulació 
de teixits.
Potenciar la autonomia personal 
i l’autoestima. Desenvolupar la 

psicomotricitat fina (molts d’ells 
s’enfilen ells mateixos les agulles 
i alguns sabem enfilar la màqui-
na de cosir!), afavorir el treball en 
equip i col·laboratiu, fomentar la 
reutilització de materials variats 
tèxtils i introduir els infants en 
el mon de les arts plàstiques des 
d’una vessant tèxtil.
A part de les 5 màquines de cosir 
, el taller disposa de robes, guata, 
fils, feltre, entreteles, botons i un 
llarg etcètera. Algunes teles ha 
estat subministrades per mem-
bres de l’AMPA i persones del 
poble que al assabentar-se de la 
iniciativa han fet donació dels 
mateixos.  Si teniu material que 
no necessiteu i creieu que ens pot 
ser útil, serà ben rebut.  L’AMPA 
també ha finançat moltes de les 
robes que s’estan utilitzant en els 
diferents projectes.
El resultat és un treball individu-
al:  Una funda per l’agenda amb 
la cara d’un monstre cosit amb 
feltre.

Taller tèxtil al CEIP Vilademàger de la Llacuna

Dos alumnes del nostre centre 
han guanyat el premi Sambori 
Demarcació de narrativa en ca-
talà i passen a la final nacional: 
Eduard Torres (2n d’ESO) i Alba 
Tort (3r d’ESO).
Aquest dilluns 31 de març va te-
nir lloc a Martorell el lliurament 
del Premi Sambori de les seus 
territorials d’Òmnium de l’Alt 
Penedès, Anoia, Garraf i Baix 
Llobregat. L’edició d’enguany 
va comptar amb la col·laboració 
d’un total de 26 centres edu-
catius pertanyents a les quatre 
comarques; amb la participació 
de prop de 3.500 alumnes de 
primària i secundària; dels quals 
s’han seleccionat més d’un cen-
tenar de treballs que seran ava-
luats pel jurat d’aquesta edició 
del premi.

El Premi Sambori abasta el con-
junt de territoris de parla catala-
na i té com a objectius promou-
re la participació en un projecte 
comú d’alumnes i centres, fo-
mentar l’ús i prestigi del català 
en l’àmbit escolar tot incenti-
vant la imaginació, la creativitat 
i aquells valors pedagògics que 
es treballen en cadascun dels 
centres.
La festa de lliurament es va ce-
lebrar a l’Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural de Martorell 
i va comptar amb l’actuació del 
Cor Infantil Ars Nova. 
Des d’aquí volem felicitar a tots 
els participants i, especialment, 
els guanyadors. El proper mes 
de maig sabrem si guanyen la 
gran final. Molta sort a tots dos! 

Dos alumnes del col·legi 
Monalco guanyen el Premi 
Sambori demarcació Òmnium 

El passat dimarts 25 de març 
l’alumnat de Primària de l’escola 
Dolors Martí i Badia vam parti-
cipar en el “3rd English Day de 
l’Anoia: Let’s play games” orga-
nitzat per el Centre de Recursos 
Pedagògics de l’Anoia conjunta-
ment amb professorat d’anglès 
de la comarca. Enguany s’ha 
treballat el vocabulari i les ex-
pressions relacionades amb els 

jocs i també les diferents clas-
sificacions que en podem fer 
d’aquests. Tot i que l’English Day 
es va celebrar el dia 25 de març, 
les sessions prèvies a aquest dia 
vam treballar el vocabulari i la 
cançó “Kids Games”. Ens ho vam 
passar molt bé i vam descobrir 
moltes coses que no sabíem 
dels jocs en anglès.

Celebrem l’English Day ‘14 a 
l’escola Dolors Martí i Badia
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a “Les deus aventura” a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

Cognoms : ..............................................................

Població: .................................................................

Telèfon: ....................................................................

Mail: ..........................................................................

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

Sylvain 
Gembarski 
d’Igualada

D’AQUEST MES és:

Els alumnes de 2n de Primària 
del Col·legi Monalco hem visi-
tat les instal·lacions del Mossos 
d’Esquadra. Hem vist un vídeo, 

hem pujat en una moto i en un 
cotxe de policia. I com a regal en 
hem emportat el carnet de Mosso 
d’Esquadra Infantil.

Els alumnes de 2n de Primària 
del Monalco van visitar els 
Mossos d’Esquadra

El passat dimarts, 18 de març, els 
alumnes de 5è de l’Escola Joan 
Maragall de Vilanova del Camí 
van rebre una visita molt espe-
cial. Els va venir a visitar l’Eulà-
lia Canal, autora de llibres com : 
“L’arbre de les històries”, “El petó 
de mandarina” i “Un somni dins el 
mitjó”, entre altres.
Va ser molt interessant la xerra-
da que va fer ja que va explicar 
les raons per les quals avui dia és 
escriptora, el procés que ella se-
gueix per escriure un llibre, d’on 
sorgeixen les seves idees, com 
s’organitza...
Gràcies a la lectura, a la quantitat 
de llibres que va veure i va tenir 
a casa seva quan era una nena, 
es va iniciar la seva passió per 
escriure. El fet de voler explicar i 
expressar els seus sentiments, les 
seves idees, les seves històries...la 
va dur a començar a escriure.
Per una altra banda, l’Eulàlia ens 
va explicar que quan té una idea 
per crear una nova història, el 
primer que fa és pensar i donar-

li voltes a tot allò que apareix al 
seu “cap” (personatges, llocs...), 
un cop ho té clar comença a es-
criure, i sempre amb un diccionari 
de sinònims i antònims al seu cos-
tat per tal de no repetir paraules, 
buscar la sonoritat de la histò-
ria...; un cop acabat, el deixa per 
un temps (hores, dies) apartat per 
crear una distància amb la histò-
ria. Passat aquest temps la torna 

a rellegir per tal de poder-la revi-
sar, fer canvis o el que faci falta. 
Els nens i les nenes s’han adonat 
que aquest procés que explicava 
l’escriptora és el mateix que a ells 
se’ls explica que han de fer a l’ho-
ra de fer un text escrit.
Estem molt agraïts a l’Eulàlia Ca-
nal per la seva visita, i a l’editorial 
Animallibres per haver-la fet pos-
sible.

L’escriptora Eulàlia Canal al Joan Maragall

A l’escola Ramon Castelltort ens 
hem volgut unir a la setmana en 
defensa de l’ensenyament públic.
Hem realitzat diferents activi-
tats:
El dilluns els diferents nivells de 
l’escola van elaborar pancartes 
explicant els motius de les nos-
tres reivindicacions; dimarts de 
11.30h a 12h tots els alumnes 
de l’escola van sortir al pati a fer 
soroll i a penjar les pancartes ela-
borades, també s’hi van poder ad-
herir les famílies que van voler. El 
dimecres hem demanat que tots 
els alumnes i mestres vinguin 
amb la samarreta groga i dijous 

ens hem unit a la concentració de 
la Pl. de Cal Font que es va orga-
nitzar a nivell d’Igualada.

Entre tots volem aconseguir que 
l’Escola Pública sigui una escola 
de qualitat!!

A l’escola Ramon Castelltort realitzem accions 
de lluita per l’ensenyament públic

La setmana del  24 al 28 de març 
19 alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Pere Vives han col·laborat 
en el desenvolupament de l’En-
glish Day de les Escoles Emili Va-
llés i García Fossas.
Aquest any l’English Day tenia 
com  a tema Els Jocs. Els alum-
nes de 4t d’ESO que participa-
ven en el projecte han preparat 
diferents jocs en els quals els 
nens han participat  utilitzant 
com a llengua vehicular de joc 
l’anglès.
Els alumnes del Pere Vives s’han 
reunit amb els especialistes 
d’anglès de les escoles per co-
ordinar les diferents activitats i 
després s’han traslladat a les es-
coles per desenvolupar els jocs 
. Les activitats i la preparació 
tenien com a objectiu l’ús de la 
llengua anglesa en un context 
de realitat.
Els alumnes participants, els 
alumnes de l’institut que feien 
de Language Assistants (assis-

tents lingüístics) i els especialis-
tes d’anglès de les escoles i l’ins-
titut fan una valoració positiva i 
engrescadora a tots nivells.
Els Language Assisitants co-
menten haver-se sentit molt a 
gust treballant amb els nens de 
les escoles i el repte lingüístic ha 
resultat estimulant i gratificant.
Ha estat un Win Win absolut i 
esperem repetir i ampliar les 
col·laboracions entre les escoles 
i l’institut Pere Vives.
Les alumnes de 4t d’ESO que 
han participat com a Language 
Assistants són: 
Geòrgia Domènech, Elia Prieto, 
Elia Ferrer, Rita Bosser, Roser 
Torrelardona, Claudia Marsal, 
Anna Moncunill, Ana Toledano, 
Solomiya Vynnistka, Ariadna 
Bonet, Carla Vallès, Lidia Ortega
Marta Molina, Èlia Pont, Anna 
Balcells, Laura Jiménez, Maria 
Vila , Paula Caparrós, Gemma 
Sánchez, Carla Roset

English Day  compartit amb 
les escoles Emili Vallès,  Garcia 
Fossas i l’institut Pere Vives
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El passat dimarts dia 11 de març 
Mowglis i Akeles vam conèixer 
una mica més la cultura romana 
de l’Edat Antiga a Catalunya.
La primera parada de la visita va 
ser per veure una gran maqueta 
on hi havia representada tota la 
ciutat romana fins el segle IV: des 
del Fòrum Provincial i altres edi-
ficis polítics en la part més alta, 
fins a l’Amfiteatre que gairebé 
tocava el mar. 
Després vam fer un recorregut 
per la muralla exterior on vam 
conèixer com les construïen, de 
quins materials estava feta i tam-
bé vam veure alguna de les Tor-
res més importants que la confi-
guren (Torre del Pretori).
La visita va continuar pels soter-
ranis del Circ Romà. Era un passa-
dís espectacular de 93m de pro-
funditat on hi havia cambres, que 

en època romana eren botigues 
i sales per l’oci d’aquella època. 
Després vam pujar a l’exterior 
i vam veure el tram que queda 
més ben conservat del Circ. Era 
un dels circs més importants de 
l’Imperi, amb unes grades que 
tenien capacitat per a 40.000 
espectadors i on es presenciaven 
curses de quadrigues amb els mi-
llors aurigues.
Finalment vam anar fins a l’Amfi-
teatre que hi ha prop del mar. En 
aquest, amb capacitat de 12.000 
espectadors, s’hi feien lliures de 
gladiadors, caceres i execucions. 
La visita, molt interessant, va ser-
vir per conèixer millor els romans 
que van arribar a Catalunya per 
Empúries el segle III AC i que van 
fer de Tàrraco una de les provínci-
es més importants de l’Imperi. 

Mowglis i Akeles de l’Escola 
Mowgli vam visitar la Tàrraco 
Romana

El passat dimarts 1 d’abril els 
alumnes de la classe de castors 
de les Escoles de l’Ateneu van 
fer una visita guiada al Parc Eò-
lic de Rubió. Van poder conèixer 
les característiques dels aeroge-

neradors i les condicions el seu 
emplaçament. Aquesta activitat 
està relacionada amb el tema 
de les Energies que estem tre-
ballant a classe. 

Les Escoles de l’Ateneu visiten 
el Parc Eòlic de Rubió

L’Auditori Joan Cererols del Cen-
tre Cultural de Martorell va aco-
llir el darrer dels deu actes de 
lliurament dels Premi Sambori 
Òmnium 2014, que s’han realit-
zat arreu del país durant el mes 
de març. 
El Premi Sambori Òmnium re-
alitzava  dilluns 31 de març la 
vuitena festa de la Demarcació 
Penedès – Baix Llobregat. És 
un premi de narrativa infantil 
i juvenil, que va iniciar-se fa 14 
anys al País Valencià i que en-
guany ha comptat amb 110.000 
participants entre el País Valen-
cià i Catalunya.
Els alumnes participants de la 
Demarcació Penedès – Baix Llo-
bregat, que pertanyen a vint-
i-sis centres escolars del Baix 
Llobregat, Garraf, Alt Penedès i 
Anoia, van arribar enguany als 
130 treballs presentats.   
L’acte va comptar amb la pre-
sència de dues regidores de 

l’Ajuntament de Martorell i 
d’una membre del jurat, Mont-
serrat Panyell, que va aprofitar 
per felicitar no només als in-
fants i joves premiats sinó a tots 
aquells que estimen l’escriptura 
i la lectura. Les 200 persones 
que assistiren ahir a l’entrega 
dels premis, entre premiats, fa-
mílies i professorat dels centres, 
van poder escoltar també l’ac-
tuació del Cor Infantil Ars Nova 
que va cantar cançons com el 
Rossinyol, Som el riu, som el 
pont o, Bicicletes de Blaumut.
Entre els divuit premiats, tres de 

cada una de les sis categories 
(de primer de primària a segon 
de batxillerat),hi havia l’alumne 
de l’Acadèmia Igualada, Javier 
Recio de 2n d’ESO, que va obte-
nir el 1r premi de la seva catego-
ria amb la narració “El gat negre”, 
que és un excel·lent escrit en el 
qual  es barregen situacions de 
la vida quotidiana d’un noi i els 
seus sentiments més profund
La Direcció i el professorat de 
l’Acadèmia  Igualada vol felicitar 
el Javier pel guardó obtingut i 
animen a ell i a tots els alumnes 
a continuar escrivint.

Javier Recio de l’Acadèmia Igualada 1r finalista 
del Premi Sambori

Aquest passat diumenge, un 
grup de pares, mares i alum-
nes de l’escola Divina Pastora 
d’Igualada van sortir per fer la 
caminada de primavera i van 
poder gaudir d’un dia molt as-
solellat. Aquest any van anar 
cap a Sant Martí de Tous des 
d’on van començar a caminar 
direcció La Fou. Allà van poder 
gaudir d’un espectacle merave-
llós amb el saltant del Toll gran 
rajant esplèndid. Els infants es 
van poder amagar a les dife-
rents coves que trobaven i van 
poder veure la cova del Diable. 
Un cop de tornada al poble de 
Sant Martí de Tous es van dirigir 

Sortida a la Fou de Tous dels alumnes i pares de 
l’escola Divina Pastora

cap a Sentfores on tots junts van 
poder acabar la jornada amb un 

bon dinar i una molt bona esto-
na de bona companyia.

La primera setmana d’abril els 
alumnes de 1r d’ESO de l’Escola 
Anoia van fer una estada de con-
vivència al Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera realitzant un tre-
ball relacionat amb les ciències 
naturals i amb les ciències soci-
als. Pel que fa a les ciències soci-
als, amb la simulació del mètode 
d’investigació arqueològica i amb 
l’arqueologia experimental, van 
reproduir la vida quotidiana de 
la prehistòria i, pel que fa a les 
ciències naturals, van fer l’estudi 
de l’entorn natural i paisatgístic 
de Sant Llorenç de Montgai i de 
la Resclosa de Sant Llorenç. Entre 
d’altres activitats van descobrir 

la metodologia d’una excavació 
arqueològica al jaciment de la 
Roca dels Bous, quines eren les 

tècniques de cacera, com es rea-
litzava la talla de sílex i les pintu-
res rupestres, etc. 

Els alumnes de 1r. d’ESO de l’Escola Anoia a la 
Noguera



7

El passat dia 1 de març va tenir 
lloc la fase territorial del con-
curs The Fonix a la seu d’INEFC 
a Barcelona. De l’Escola Maris-
tes Igualada hi van participar 
aquells alumnes que havien 
aconseguit la millor puntuació 
en la fase local, en la qual com-
peteixen amb els seus com-
panys de curs del mateix centre.
L’experiència de concursar 
en esdeveniments d’aquesta 
magnitud (el lloc és molt gran, 
amb grans aules universitàries i 
molts concursants) sol ser molt 
enriquidora per als nois i noies, 
ja que poc a poc es van acostu-
mant a situacions absolutament 
noves per a ells. D’aquesta ma-
nera, si en algun moment deci-
deixen fer algun examen d’an-
glès oficial o de qualsevol altra 
cosa, ja hauran tingut algun pri-
mer contacte amb aquest tipus 
d’espais.
Així, les persones que van anar 
a Barcelona a fer la prova terri-
torial van ser: Xènia Méndez (5è 
de primària), Aran Castells (6è 
de primària), Marcos Palomino 

(1r d’eso), Lin Cheung (2n Deso), 
Patrícia Bertran (3r d’eso) i Maria 
López (4t d’eso).
Volem felicitar a tots aquests 
nois i noies pels magnífics resul-
tats aconseguits, però , evident-
ment, d’una manera molt clara a 
la Maria López, la qual ha acon-
seguit classificar-se d’entre 120 
persones per assistir a la fase 
final que es farà a Barcelona el 
dia 26 d’abril. Li desitgem tota la 
sort i encert del món.

Per últim, malgrat que ja no si-
gui alumne del nostre centre 
aquest any, també volem felici-
tar l’Albert Rabell (1r de Batxille-
rat) per la seva classificació en la 
seva categoria.
A la foto que trobareu a con-
tinuació, s’hi poden veure els 
concursants més joves. D’es-
querra a dreta: Lin Cheung, Aran 
Castells, Xènia Méndez i Marcos 
Palomino.

Els Maristes al Concurs interescolar d’anglès The 

L’última setmana de març els 
alumnes de 2n d’ESO de l’Esco-
la Anoia van fer una estada al 
Camp d’Aprenentatge del Delta 
de l’Ebre. Aprofitant un medi sin-
gular, com és el delta de l’Ebre, 
els nois i noies van desenvolupar 
projectes de treball i experimen-
tació sobre els paisatges i ecosis-
temes de la zona, amb l’objectiu 
de prendre consciència de la 
importància ecològica de les zo-
nes humides, de la necessitat de 
la seva conservació i assolir així 
part dels objectius de l’escola 
referents a l’educació ambien-
tal. Entre d’altres activitats cal 
destacar la descoberta de Sant 
Carles de la Ràpita, on també es 
va visitar la llotja, les sortides al 
riu, a les platges i  al far, navegar 

amb un vaixell per recollir mos-
tres d’aigua, la ruta en bicicleta 
pel Delta, etc. Tota l’estada va ser 

una gran experiència tant a nivell 
d’aprenentatge com de convivèn-
cia entre tots els companys.

L’Escola Anoia fa una estada al Delta de l’Ebre

Del 5 al 11 d’abril, 22 alumnes 
danesos acompanyats dels seus 
professors de ciències han fet 
un intercanvi amb 22 alumnes 
de 2n d’ESO d’Escola Pia Iguala-
da . Aquesta ha estat la primera 
part de l’intercanvi que poten-
cia millorar la llengua anglesa i 
elaborar un projecte anomenat 
“Healthy Cultures”.
Durant aquests dies hem fet : 
- una visita per l’escola
- una sortida familiar
- una exploració pel centre 
d’Igualada fent una gimkana 
fotogràfica
- una visita al nostre Ajuntament 
d’Igualada fent una entrevista a 
la regidora d’educació
- una elaboració d’un receptari 
en anglès de receptes saluda-
bles daneses i catalanes
- una fantàstica jornada espor-
tiva
- una excursió a Barcelona 

- un tast dels diferents i típics 
àpats danesos i catalans
- un excitós partit de futbol Her-
lev versus Igualada
- una aproximació al sistema 
educatiu danès i català
- una visita guiada en anglès a 
caves Freixenet
- una passejada joiosa per la ri-
quesa històrica i cultural de Sit-
ges
- un excel.lent sopar familiar de 
comiat
Sobretot, hem pogut descobrir 
i compartir cultura i costums sa-
ludables. 
Nosaltres, anirem a Dinamarca 
del 12 al 19 de juny i seguirem 
amb el nostre projecte d’inter-
canvi titulat “ Healthy Cultures” 
on podrem gaudir de la seva 
hospitalitat, cordialitat i caliu 
per part de l’escola i les famílies 
que ens acolliran.

L’Escola Pia, d’intercanvi amb 
Dinamarca

El passat dilluns 31 de març a les 
18:30h a l’Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural de Martorell 
(Plaça de les cultures s/n, Marto-
rell), les alumnes guanyadores 
del premi
Sambori de narració d’Òmnium 
Cultural, van assistir a la festa de 
lliurament de guardons. 
Com cada any s’ha convocat el 
VII Premi Sambori Òmnium, el 
premi escolar de narrativa que 
té per objectiu promoure l’ús 
literari del català a les escoles i 
instituts del Principat, la Franja i 
la Catalunya del Nord, tot incen-
tivant la imaginació, la creativi-
tat i els valors pedagògics.

Montclar ja fa uns anys que hi 
participa, aconseguint sempre 
algun guardó. 
Enguany són 3 les finalistes de 
la nostra escola de la demar-
cació Penedès - Baix Llobregat 
- Garraf – Anoia que passaran a 
la fase Sambori Òmnium Cata-
lunya:
− Paula Castro Riba de 2n de Pri-
mària.
− Carlota Coll Alonso de 3r de 
Primària.
− Irene Pola Romeo de 6è de 
Primària.
Moltes felicitats i molta sort a 
totes!

Alumnes de Montclar als Premi 
Sambori Òmnium

Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 
hem visitat, el Parc Güell de 
Barcelona per gaudir d’un espai 
emblemàtic a l’aire lliure i conèi-
xer d’aprop alguns dels contin-
guts que hem après a l’aula so-
bre Antoni Gaudí i el seu llegat.
La sortida ens ha ajudat a apre-
ciar la habilitat del reconegut 
català en crear un conjunt arqui-
tectònic que no només encaixa 
perfectament amb la bellesa de 
l’entorn natural sinó que també 
la magnifica.
Durant el recorregut pels jardins 

del Parc Güell, hem anat desco-
brint  amb imaginació, la serp 
que simulen els bancs ondulats 
de la Gran Plaça,  l’ escultura de 
la  Salamandra que en realitat és 
un sortidor d’aigua, els troncs 

de pedra de les palmeres que 
s’uneixen a les naturals i que fan 
els boscos dels voltants encara 
més frondosos. Hem pogut re-
conèixer  les fulles de margalló 
que engalanen les reixes i les 
onades del mar que tenen la 
seva rèplica en una galeria de 
columnes inclinades.
Una altra de les coses que més 
ens ha agradat ha estat obser-
var l’enginy de Gaudí en utilitzar 
la tècnica del trencadís per ves-
tir la seva obra i les diferents for-
mes ondulades que presenta.

Els alumnes d’infantil de l’Acadèmia visiten el Parc 
Güell
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

Totes  les cases que a l’actuali-
tat ocupen el popular Passeig de 
les Cabres conformen l’espai on 
antigament hi estaven emplaça-
des les muralles de la ciutat, una 
fortificació que separava el recin-
te urbà amb tots els seus edificis 
d’intramurs del terreny que més 
avall –per sota del Carrer de San-
ta Anna- resseguia la ribera del riu 
Anoia, avui tota l’extensió del Barri 
de El Rec.
Si bé d’entrada se’t fa difícil d’ima-
ginar com devien ser les muralles 
d’Igualada i la important exten-
sió on estaven assentades, una 
mirada a la perspectiva de tot el 
Passeig de les Cabres et permet 
d’endevinar la seva longitud i gran-
dària. Amb tot, un bon referent de 
la seva forma i del seu espessor, 
als nostres dies, te l’ofereixen els 
dos majestuosos portals que s’han 
pogut conservar: el Portal d’en Vi-
ves i el Portal de la Font Major.    
Un recorregut per la història de les 
Muralles d’Igualada et transporta a 
la descoberta d’un primer recinte 
fortificat, de l’any 1200, de forma 
més o menys quadrada que aco-
llia una antiga església (a la zona 
de la Basílica de Santa Maria) i els 
vells edificis del voltant. Més enda-
vant, al 1367, aquest espai emmu-
rallat va ser ampliat per a guanyar 

L’evolució urbana d’Igualada, 
les antigues muralles.

Perspectiva de les cases emplaçades a l’antiga muralla    © Carmel·la Planell

terreny entre els límits de les  actuals 
Plaça del Rei i Plaça de La Creu, amb 
els seus antics i respectius Portal de 
Soldevila i de Capdevila; i amb els 
límits, al nord, del Portal d’Òdena (a 
la Plaça del Pilar) i, al sud, del Portal 
de La Font Major. Finalment, el 1463 
es va donar per acabada la fortifica-
ció de tota la ciutat, guanyant especi-
alment territori urbà cap al nord fins a 
fer frontera amb la Rambla. 
En una tercera fase, la construcció de 
la muralla de la ciutat estava formada, 
a més del gruix dels seus murs mas-
sissos i les cases que s’hi adossaven, 
per set importants punts d’entrada 
i sortida o portals i trenta-sis torres 
d’una relativa alçària. Tot el conjunt 

va mantenir-se dempeus fins ben 
entrat el segle XVIII, moment en què 
el creixement de la població va fer 
necessari el seu enderroc a fi d’ei-
xamplar el traçat urbà. D’aleshores 
ençà, les noves disposicions muni-
cipals a més de facilitar l’augment 
d’espais per a nous edificis també 
van permetre l’ocupació o la substi-
tució dels murs de la muralla amb la 
ampliació de les cases confrontants. 



Descarrega’t l’APP gratuïtament 
o ves a la web www.guiaanoia.cat

guiaanoia

 

-
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la comarca per tal que tots 
els que en formem part, i la 
resta de Catalunya puguin 
conèixer els esdeveniments 
que s’hi  fan.

És la primera app (de des-
càrrega gratuïta, s’actualitza 
automàticament 4 cops al 
dia), amb notícies i informa-
ció comercial destacada de 
tota la comarca de l’Anoia.
L’aplicació es planteja com 
una eina dinàmica 2.0, en 
sintonia amb les noves 
tecnologies (TIC) i en uns 
moments en què la comu-
nicació arriba a l’usuari amb 

GuiaAnoia.cat es posarà en 
funcionament el 23 d’abril, 
per Sant Jordi aprofitant la 
rellevància de la data.

Aquesta aplicació vol 
informar de les notícies i 
esdeveniments, mantenir 
actualitzades les guies 
comercials i dades dels 
municipis que composen  

ressenya amb l’experiència 
de 32 anys d’història.

2. LLOCS D’INTERÈS. 
Oferim informació detalla-
da dels llocs més destacats 
de la comarca que es poden 
visitar i conèixer: espais 
naturals, d’interès mediam-
biental o amb rellevància 
històrica i la manera de com 
arribar-hi és a través de GPS 
sense sortir de l’aplicació. 
En tot moment l’usuari de 
l’App pot saber a quina 
distància es troba del lloc 
a visitar des d’on es troba i 
com arribar-hi (a peu o amb 
cotxe).

3. EMPRESA I SERVEIS. 
Dins l’àmbit comercial, a 
través de guiaAnoia.cat es 
té l’accés als serveis i als 
comerços de cada locali-
tat. Com podeu imaginar 
tothom hi té cabuda, i 
podem incorporar-lo si ens 
ho feu saber. També, si algú 
vol ampliar la seva fitxa 
amb ofertes, descomptes, 
annexar enllaços de Face-
book, Twiter, pàgina web, 
correu i altres informaci-
ons de rellevància, podeu 
contactar amb nosaltres a fi 
i efecte que us fem clients 
PREMIUM o PREMIUM PLUS  
i procurar que totes les 
vostres necessitats estiguin 

la immediatesa de l’ordi-
nador i dels telèfons intel-
ligents. És apta per a tots 
tipus de sistemes de de 
telefonia mòbil android, 
IOS  i windows phone així 
com també blakberry (ens 
consta que hi ha molt 
poques aplicacions com-
patibles a tots i cada un 
d’aquests suports). 
GuiaAnoia.cat és una 
iniciativa de Publicacions 
Anoia S.L i surt a la xarxa 
com la primera aplicació 
informativa i comercial 
d’àmbit comarcal, però 
també com una eina inno-
vadora i potent de promo-
ció econòmica i turística 
per a tot el territori català. 
GuiaAnoia és una peça 
clau a la comarca i forma 
part de la  xarxa de guies 
comarcals de tot Catalu-
nya. A destacar que a cada 
una d’elles hi ha un mitjà 
de comunicació  potent 
que nodreix d’informació 
veraç als seus usuaris. 
La guia, recull tres grans 
blocs informatius:

1. AGENDA I NOTÍCI-
ES. Posem a l’abast dels 
lectors una plataforma 2.0 
pionera al nostre 
territori amb notícies i 
la més àmplia agenda 
d’activitats i de propos-
tes comarcals. La Veu 
de l’Anoia és qui en fa la 

L’empresa igualadina Pu-
blicacions Anoia S.L és 
pionera a la comarca de 
l’Anoia  en crear una apli-
cació per al tots els tipus 
de  dispositius mòbils. 

satisfetes. 

La recerca, ràpida i clara, es 
pot fer per nom, per sector, 
per situació i per ofertes.

Amb l’aparició d’aquest nou 
canal d’informació, es vol 
oferir a totes les persones 
de la comarca de l’Anoia, i 
també als visitants d’altres 
indrets de Catalunya , un 
nou mitjà útil, àgil, còmode 
i molt intuïtiu que doni més 
visibilitat al teixit comercial 
de proximitat i que esdevin-
gui una potent eina infor-
mativa. 
El projecte ha rebut el 
suport i la col·laboració de 
moltes entitats, des dels 
ajuntaments, associacions 
de comerços, mitjans de co-
municació i líders d’opinió. 
Tothom és conscient que la 
comarca de l’Anoia és una 
de les comarques més cas-
tigades per la crisi. S’ha de 
lluitar per transformar els 
problemes en oportunitats. 
El passat és una història que 
ajuda, però el futur s’ha de 
treballar cada dia. Espe-
rem que aquesta aplicació 
tingui el suport de molts 
usuaris i seguidors, que la 
vegin una eina útil, i que 
molts comerços hi creguin i 
en vulguin formar part. 
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CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha sig-
nat un acord amb l’empresa 
Cardio Sos per instal·lar a 
Capellades tres desfibrila-
dors. Aquests aparells es col·
locaran als equipaments on 
hi ha l’activitat esportiva. Així, 
dos aniran al Pavelló Poli-
esportiu i al Camp Municipal 
d’Esports i el tercer, mòbil, el 
portarà la Policia Local per po-
der actuar d’urgència sempre 
que sigui necessari.
Per tal que a més a més de 
l’aparell necessari també es 
pugui disposar de la forma-
ció, ja s’ha dut a terme alguns 
cursos, però encara és pre-
vist que se’n realitzin més. En 
aquest sentit formatiu també 
es vol fer una xerrada a tots 
els capelladins per explicar el 

nou servei.
Que Capellades sigui des 
d’aquesta setmana una vila 
cardio protegida ha estat pos-
sible gràcies a l’acord de tots 
els grups polítics de l’Ajunta-
ment.

Capellades, cardioprotegida

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns ha començat a 
Capellades el Casal de Set-
mana Santa organitzat per 
l’Esplai Aliret, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Capella-
des, amb una àmplia partici-
pació de nens i nenes.
Els 55 inscrits, des de P3 fins a 
6è. de primària, faran diverses 
activitats fins aquest dijous de 

9 del matí a 1 del migdia, amb 
l’eslògan “Descobrim Cape-
llades”. Les diverses propos-
tes es faran entre l’espai del 
Marquès de la Pobla i moltes 
excursions per la vila. A més a 
més també s’ofereix per a les 
famílies que ho necessiten el 
servei de menjador, fins a les 
tres de la tarda.

Capellades organitza un 
Casal de Setmana Santa molt 
participat

CAPELLADES / LA VEU

El dia de Sant Jordi, a Cape-
llades, l’activitat es concentra-
rà a la Plaça Catalunya. De 5 
a 9 de la tarda es farà l’habi-
tual venda de llibres, roses i 
pastissos. A partir de les sis 
hi haurà animació amb el grup 
Els Farsants, que presentaran 
un espectacle d’animació i ball 
participatiu amb jocs i danses. 

Hi haurà temes populars i de 
creació pròpia mentre un ani-
mador engresca als partici-
pants.
Al matí, s’haurà ja celebrat 
Sant Jordi a les escoles i tam-
bé a la Biblioteca, on les clas-
ses d’alumnes de totes les 
escoles aniran passant per 
escoltar contes.

Tot a punt per una nova edició 
de Sant Jordi

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana Santa s’ha 
fet dos tallers a la Biblioteca El 
Safareig de Capellades. El pri-
mer, dilluns, va servir per cre-
ar punts de llibre amb la rosa 
de Sant Jordi com a motiu. El 
segon taller, més de Pàsqua, 
ha ensenyat els participants a 
fer el seu niu de xocolata, amb 
ous decorats.
Ara, després dels contes del 
dia de Sant Jordi, cal destacar 
la presentació i el recital poè-
tic del llibre “La Murga”, de la 
capelladina Montserrat Costas 
el divendres 25 a dos quarts 
de vuit del vespre. L’endemà, 
Hora del Conte, al terrat, amb 

“Agàlia, l’estrella de la Biblio-
teca”. Serà a les 12 del migdia 

amb Montse Albareda i Anna 
Garcia.

Per Setmana Santa la biblioteca El Safareig ha 
ofert dos tallers

CAPELLADES / LA VEU

El dijous 24 i el dimecres 30 
d’abril es farà dues jornades 
de portes obertes a la Llar 
d’Infants Vailets. Les instal·
lacions es podran visitar al 
matí, mentre es fa classe nor-
mal, des de dos quarts de deu 
fins a dos quarts de dotze del 
migdia.

Les preinscripcions per al pro-
per curs es faran del 5 al 16 de 
maig, tant a la mateixa escola 
els matins de 9:30 a 12:30  i de 
15:15 a 16:30  com a l’OME, 
a l’Ajuntament, els matins de 
12:30 a 14 i el dissabte 10 de 
maig de 10 a 13:30.
A l’hora de fer la preinscripció 
cal portar una fotocòpia del 
DNI del pare i la mare, una del 

Portes obertes a la Llar d’Infants Municipal 
Vailets

llibre de família i una darrera 
de la tarja sanitària.
Per a més informació es pot 
adreçar a la mateixa OME, 
al 938025335 o a la Llar d’In-
fants, al 938012400.
Les llistes definitives sortiran 
el 5 de juny i els admesos po-
dran fer la matrícula del 9 al 13 
de juny.

CAPELLADES / LA VEU

Durant tota aquesta setmana 
es podrà gaudir de l’exposició 
de pintures del capelladí Jor-
di López·Alert a Casa Bas, la 
Sala Municipal d’Exposicions. 
A més a més de les seves 
pintures, també hi haurà un 
tastet de poesia el dissabte 
19 d’abril a la mateixa sala, 
de la mà del també capelladí 
Franc Guinart, que portarà a 
dos quarts de nou de la nit un 
Tastet de Vinyoli.

Aquesta setmana Santa, 
Jordi López-Alert a Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

L’escriptora capelladina Mont-
serrat Costas portarà el seu 
llibre La Murga a la biblioteca 
municipal El Safareig el proper 
divendres dia 25 d’abril, a dos 
quarts de 8 del vespre.
Montserrat Costas compta 
amb una sòlida experiència 
com a poeta i rapsoda que 
l’ha dut a presentar La murga 
en els festivals i cicles poètics 
més prestigiosos de Catalu-

Montserrat Costas recitarà “La Murga” a la 
Biblioteca el Safareig el dia 25

nya.
La murga és un llibre hetero-
geni. Hi ha humor, hi ha intel·
ligència, hi ha crítica social, hi 
ha ironia, i per damunt de tot hi 
ha una poesia personalíssima 
que és el reflex (o més aviat la 
refracció) del temps i el lloc on 
s’ha gestat: la Barcelona dels 
anys dos mil. 
Aquest és el quart llibre de 
Montserrat Costas després de 
L’amplitud dels angles (2003), 

Híbrid (1999, escrit conjun-
tament amb Jordi Condal) i 
Poesia egocèntrica (1997). 
La seva obra es caracteritza 
per l’estil concís i sobri, el to 
d’humor i ironia i la predilecció 
pels temes contemporanis. El 
llibre compta amb el pròleg 
del nostre gran poeta Màrius 
Sampere i amb la traducció al 
japonès de Ko Tazawa (Creu 
de Sant Jordi, 2003).
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia acollirà el dimarts 22 
d’abril, vigília de Sant Jordi, la 
presentació del llibre ‘De tots 
colors .... història del CF Va-
llbona 1920-1980’. La publica-
ció recull la trajectòria de les 
primeres sis dècades de vida 
d’aquest emblemàtic club, 
però a la vegada fa un pas 
més enllà, ja que és també 
un retrat de la transcendència 
del futbol en pobles petits com 
Vallbona d’Anoia i, per tant, un 
testimoni privilegiat de part de 
la història del municipi i dels 
costums dels seus veïns. L’ac-
te de presentació tindrà lloc a 
2/4 de 8 de la tarda a la Sala 
Polivalent Jaume Calveras.
‘De tots colors ... història del 
CF Vallbona 1920-1980’ és re-
sultat del laboriós treball de re-
cerca que durant cinc anys ha 
dut a terme el vallbonenc Jau-
me Borràs, llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques, professor 
de Matemàtiques, exjugador i 
exdirectiu del club, i, sobretot, 
persona enormement implica-
da amb Vallbona d’Anoia: va 
ser un dels impulsors de la 
Setmana de la Joventut, ha 
estat Mestre de Cerimònies 
del Roser, i durant tres man-
dats va ser regidor al Consis-
tori. 
L’edició del llibre ha anat a càr-
rec de l’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia, que ha fet possible 
que aquesta publicació d’un 
gran valor històric i també sen-
timental pugui estar a disposi-
ció de tots els vallbonencs. I 
és que, més enllà de les ale-
gries i les decepcions futbo-
lístiques, les cròniques, les fo-
tografies, els cartells i la resta 
de documents que configuren 
el llibre desgranen també com 

era la vida a Vallbona d’Ano-
ia dècades enrere, com s’ha 
anat transformant el municipi 
i, sobretot, quina sort que ha 
tingut de poder comptar amb 
una bona colla de vallbonencs 
que han deixat una empremta 
i un llegat inesborrables.
‘De tots colors ... història del 
CF Vallbona 1920-1980’ és re-
sultat de la gran curiositat que 
el seu autor ha sentit sempre 
per la història del seu entorn 
més proper. Aquesta passió, 
i el contacte amb la gent, en 
converses de cafè, el van em-
pènyer a recopilar la història 
del futbol a Vallbona i a mate-
rialitzar-la en aquest llibre, per 
deixar constància de l’activitat 
futbolística desplegada al mu-
nicipi durant tots aquests anys 
i també per retre un merescut i 
emotiu homenatge a totes les 
persones que ho van fer possi-
ble. Cinc anys, i moltes visites 
a hemeroteques, biblioteques, 
arxius i redaccions de mitjans 
de comunicació després, la 
publicació veurà ara la llum.
‘De tots colors .... història del 
CF Vallbona 1920-1980’ es 
podrà adquirir, a partir del dia 
22 d’abril, a l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia i a la llibreria 
Cal Sec, al preu de 15 euros.

Dimarts es presenta el llibre 
‘De tots colors ... història del 
CF Vallbona 1920-1980’

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper diumenge de Pas-
qua, enguany el dia 20 d’abril, 
Sant Martí de Tous tornarà a 
vibrar amb les ja tradicionals 
caramelles, que cada any ani-
men places i carrers del poble 
de la mà de cantaires de totes 
les edats i dels joves músics 
del poble. No hi faltaran, com 
mana la tradició, els nens i 
nenes d’ entre sis i set anys 
vestits d’hereus i pubilles, els 
ballesters i les lloques, i les to-
ies i els clavells.
A dos quarts de deu del matí 
els caramellaires, precedits de 
l’ abanderat que aquest any és 
el Josep Riba, començaran les 
cantades a l’entrada del poble. 
Després de la Missa Major, 
cap a les 12 del migdia, con-
tinuaran les cantades, de les 
quals destaquen la que es fa 
a la Plaça de l’Església i la de 
davant de l’Ajuntament. Les 
cançons que sonaran aquest 
any són La Santa Espina, la 

dansa de Castellterçol, i una 
Caramella composada per un 
veí del poble, entre d’altres. 
La Comissió de Caramelles 
de Tous vol seguir contribuint, 
així, any rere any, al manteni-
ment d’una de les festes més 
viscudes i arrelades al poble, 
esperant celebrar el centenari 
d’aquí un parell d’anys.
El dilluns de Pasqua, se ce-
lebrarà el tradicional aplec al 

Tornen les caramelles per  Pasqua a 
Sant Martí de Tous

santuari de Sentfores. Allà es 
podrà participar de l’eucaristia 
a les 11 del matí, gaudir del 
tradicional joc de bitlles i ballar 
sardanes al so de la cobla.
Recordar que el diumenge 27 
d’abril es farà la tradicional 
arrossada que organitza la 
Comissió de Caramelles i que 
està oberta a tothom que ens 
vulgui acompanyar.

LA LLACUNA / LLUIS CAPELLADES

El passat divendres dia 11, 
el Casal de la gent gran de 
La Llacuna va complir el XIè 
aniversari de la seva funda-
ció. La Junta va organitzar 
una trobada de tots els socis 
i simpatitzants per celebrar 
aquest dia tan assenyalat per 
l’entitat. 
L’acte va ser presidit per l’Al-
calde Sr. Josep Parera, la 
Regidora de Benestar Social 
Sra. Santas de Blas i altres 
membres del Consistori, que 
com sempre ens acompa-
nyen en tos els actes que ce-
lebrem.

La presidenta del Casal Sra. 
Ramona Travé va obrir el torn 
de parlaments pronunciant 
unes paraules de benvingu-
da i agraïment a tots els pre-
sents per celebrar la festa, 
desprès va parlar la Sra. San-
tas de Blas per posar a dis-
posició de tots els socis del 
Casal els serveix que disposa 
Benestar Social . Finalment el 
Sr. Josep Parera amb poques 
paraules ens va recordar que 
amb molts esforços per part 
de l’Ajuntament i gracies a  
varies persones del poble fa 
11 anys es va posar en marxa 
aquest casal avui tant estimat 

per nosaltres. I que tot i les 
dificultats econòmiques que 
s’estan patint, tant ell com 
l’Ajuntament donen suport 
perquè la Junta continuï llui-
tant perquè el Casal complei-
xi molts i molts anys.
L’Acte va continuar amb bon 
dinar i pastis d’aniversari de 
postres. També es va procedir 
a sortejar entre tots els assis-
tents uns magnífics obsequis 
que molt amablement havien 
donat comerciants del poble. 
I com a cloenda a la celebra-
ció una estona de ball amenit-
zat pel duet Mediterrània.

El Casal de la gent gran de la Llacuna va celebrar 
el XI aniversari

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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CALAF / LA VEU

L’Obra Social “la Caixa” con-
firma el seu compromís amb 
la Gent Gran de Calaf amb 
la signatura del conveni amb 
l’Ajuntament de Calaf per im-
pulsar i promoure els diferents 
projectes d’envelliment actiu i 
saludable.  
L’alcalde de Calaf en funcions, 
Joan Caballol, la presiden-
ta de l’Associació “Casal de 
Gent Gran de Calaf”, Mont-
serrat Bertrán i la directora 
de l’Àrea de Negoci Urgell-
Segarra de “la Caixa”, Carina 
Termens, van signar diven-
dres passat signat el conveni 
de col·laboració, que inclou 
organitzar la programació del 
projecte gent3.0 de l’Obra 
Social “la Caixa” al Casal de 
Gent Gran de Calaf. 

La nova generació de perso-
nes grans
L’objectiu del nou programa és 
fomentar la participació activa 
de les persones grans i fer-les 
presents en la nostra societat, 
adaptant-se a la vegada a les 

seves necessitats actuals. Es 
cerca fomentar uns hàbits més 
saludables i contribuir a man-
tenir-se actiu, tant físicament 
com mentalment, i oblidar-se 
així dels mites de l’edat.
Projectes de Formació en Tec-
nologies de la Informació i Co-
municació (TIC):
- Aproximació a les Noves 
Tecnologies: Taller adreçat 
a aquelles persones que no 

han tingut l’oportunitat d’apro-
par-se a la informàtica. L’ob-
jectiu principal és que els 
participants adquireixin els co-
neixements essencials, com 
usuaris, sobre el hardware i 
el software i que puguin de-
senvolupar habilitats digitals 
bàsiques. 
- Creació de Projectes digitals 
I: Taller que pretén fomentar 

l’aprenentatge de les tecno-
logies mitjançant l’elaboració 
d’un projecte, que es defineix 
segons les inquietuds i moti-
vacions dels participants. En 
aquest primer nivell els par-
ticipants aprenen a utilitzar 
programes d’edició de textos i 
imatges, sense oblidar els re-
cursos que ofereix Internet per 
a publicar continguts digitals. 
Creació de Projectes digitals 
II: L’objectiu principal d’aquest 
tallers és que els participants 
dissenyin i desenvolupin un 
projecte alhora que adquirei-
xin coneixements informàtics. 
En aquest segon nivell s’aprèn 
a utilitzar eines de presentació 
de projectes en format digital. 
- Xarxes Socials: En aquest 
taller, els participants amb uns 
coneixements bàsics en la uti-
lització de les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
(TIC),  s’introdueixen en l’ús 
de les xarxes socials alhora 
que els ajuda a comprendre  
per què serveixen i, en con-
seqüència, decidir com les 
poden aplicar a la seva vida 

quotidiana per ampliar i/o mi-
llorar les seves possibilitats de 
comunicació amb l’entorn més 
proper. 
La Xarxa, en el nostre dia a 
dia: L’objectiu d’aquest taller 
és adquirir coneixements en 
l’ús i comprensió de les eines i 
aplicacions digitals més repre-
sentatives. 

Projectes de Participació Soci-
al i Voluntariat:
- Grans lectors: Participació en 
tertúlies entorn la lectura d’un 
llibre escollit  especialment per 
la seva temàtica i dinamitzat 
per voluntaris. 
- Acció local: Desenvolupar un 
projecte de voluntariat amb les 
entitats i agents del territori en 
funció de les necessitats es-
pecífiques de cada zona. Per 
exemple, CiberCaixa Solidària 
amb col·lectius en risc d’exclu-
sió social.
En l’àmbit d’aquests projectes 
es contempla una formació 
genèrica en Habilitats socials 
i promoció de la participació i 
voluntariat. 

L’Obra Social ‘la Caixa’ i l’Ajuntament de Calaf impulsen el 
programa Gent3.0 per a persones grans

VECIANA / LA VEU

La Pasqua Florida ja està aquí 
i com ja es tradició al municipi 
de Veciana ve acompanyada 
de les cantades i ballades de 
caramelles.  
Les cançons triades per 
aquest any van des de la co-
neguda sardana “La Maria de 
les Trenes” fins a la cançó “ 
La  perdiueta”, passant per 
temes com “Falaguera”, “pa 
amb tomàquet” o “La passa-
da”. Pel que fa a les danses, 
el grup dels petits oferiran el 
ball de Sant Farriol i el grup 
dels grans el ball de bastons 
“El Virolet”. 
Seguint la línia iniciada l’any 
passat les cantades i ballades 
d’aquesta edició es concentra-

ran totes durant el diumenge al 
matí i es faran en quatre punts 
del municipi. El diumenge de 
Glòria començarà a les 10 del 
matí amb la missa a l’església 
de Sant Pere del Vim. L’acte, 
oficiat per mossèn Carles Ri-
era, estarà acompanyat per 
les veus del grup de carame-
llaires. En sortir de l’ofici es 
faran les cantades i ballades 
a la plaça de mossèn Esteve 
Prat del mateix nucli. A conti-
nuació el grup es desplaçarà 
cap al Casal dels Germans de 
la Salle i als nuclis de La Ru-
biola i de Veciana on hi canta-
ran i ballaran a ¾ de dotze, ¾ 
d’una i 2/4 de dues de la tarda 
respectivament.

Veciana viurà la Pasqua Florida 
amb les caramelles

CASTELLFOLLIT DE R. / LA VEU

El delegat del Govern a la Ca-
talunya Central ha fet aquesta 
setmana una visita territorial 
als municipis de Castellfollit 
de Riubregós (Anoia) i Raja-
dell (Bages)
A Castellfollit de Riubregós ha 
estat rebut per l’alcalde, Ra-
mon Ibáñez, al mateix Ajun-
tament. Tot i que s’han tractat 
dels temes que afecten a la 
població en general, la troba-
da s’ha centrat en la proble-
màtica d’abastament d’aigua 
dels municipis de l’Alta Anoia. 
A més, l’alcalde li ha traslla-
dat la seva preocupació pels 
problemes de seguretat i, en 
concret, dels furts que afecten 
les instal•lacions municipals i 
algunes masies del municipi. 
Castellfollit de Riubregós, amb 
una superfície de 26,21 m2 no 
arriba als dos cents habitants. 
En l’àmbit d’ensenyament, l’al-
calde Ramon Ibañez li ha fet 
avinent al delegat del Govern, 
les dificultats en mantenir l’es-
cola del poble pel baix nombre 
d’infants.
Després de la visita feta  Cas-
tellfollit de Riubregós, el de-
legat s’ha traslladat al muni-
cipi bagenc de Rajadell. Ha 
estat rebut pel seu alcalde, 
Joan Costa i la primera tinent 

d’alcalde, Meritxell Folch, de 
l’Àrea d’Urbanisme i obres i 
ensenyament. Ambdós li han 
exposat les problemàtiques 
que afecten al seu municipi 
amb poc més de cinc-cents 
habitants distribuïts en cinc 
unitats de població, en una 
superfície de 45,53 km2. Així, 
han destacat que actualment 
estan en fase d’aprovació del 
POUM i de regularització ca-
dastral, problemàtiques que 
han de gestionar. A continu-
ació, han tractat de projectes 
a mig i llarg termini. Entre 
aquests hi ha l’arranjament 
del camí de Monistrolet a la ur-

banització El Servitge, per tal 
que els seus habitants puguin 
desplaçar-se més fàcilment 
tant a Rajadell com a Manre-
sa.
Abans d’acabar la visita insti-
tucional, l’alcalde de Rajadell 
ha exposat al delegat del Go-
vern, Juli Gendrau,  la preocu-
pació per mantenir els serveis 
d’escola i escola bressol man-
comunats amb Fonollosa, tant 
pel seu cost econòmic com 
per la futura aplicació de la 
Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL).

El delegat del Govern, Juli Gendrau, visita 
Castellfollit de Riubregós i Rajadell
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Un any més, petits i grans tin-
dran l’oportunitat de demos-
trar els seus coneixements 
de llengua catalana el proper 
23 d’abril a Calaf. I és que per 
Sant Jordi se celebrarà la 3a 
edició del Dictat Català, una 
iniciativa que compta cada ve-
gada amb una notable partici-
pació.
L’activitat se celebrarà a la 
cèntrica plaça dels Arbres, i 
començarà a les 17.30 h amb 
el dictat de la categoria infan-
til-juvenil (de 10 a 17 anys). A 
les 19.00 h serà el torn del dic-

tat per als adults (a partir de 
18 anys). A les 19.45 h, hi hau-
rà una lectura de poemes de 
Joan Vinyoli a càrrec de cala-
fins de diverses procedències.
La inscripció, que és gratuïta, 
es pot fer una estona abans 
de l’inici de cada dictat, a la 
mateixa plaça dels Arbres. Hi 
haurà premis per als guanya-
dors de cada categoria. En 
aquesta ocasió col·laboren 
en el Dictat català de Calaf 
la Diputació de Barcelona, La 
Cuina del Mercat, La Coppe, 
Cal Xandri, Papereria Anna i 
el Quiosc del Passeig.

Calaf convoca la tercera edició 
del Dictat Català

CALAF / LA VEU

“La senyera calafina” i “És la 
Moreneta” són les dues peces 
escollides enguany pel grup 
de caramellaires, que es po-
dran sentir aquest diumenge 
20 d’abril a Calaf. Els actes 
començaran a les 11.30 h amb 
la missa a l’església de Sant 
Jaume i, en sortir, els cara-
mellaires actuaran a la plaça 
Gran com ja és tradició. Des-
prés, a les 13.00 h hi haurà 
sardanes amb la Cobla Tàrre-

ga a la plaça dels Arbres. De 
cara a la tarda, la Unió Calafi-
na acollirà a les 19.30 h el ball 
amb el duet Stres Band.

Caramelles, sardanes i ball per 
a celebrar la Pasqua a Calaf

CALAF / LA VEU

El passat 9 d’abril els alumnes 
de 2n de l’escola Alta Segarra 
de Calaf van participar en la 
IV Trobada Esportiva Comar-
cal del PCEE celebrada a la 
zona esportiva de la Torre de 
Claramunt.
Un total de 32 nens i nenes di-
vidits en 4 grups van assistir-hi, 
disposats a gaudir d’aquesta 
jornada lúdico-esportiva sota 
el lema: “Reciclem i juguem”. 
Cada grup passava per nou 
zones preparades amb el ma-
teix nombre de jocs elaborats 
amb diferents materials reuti-
litzats, com ara llaunes de re-
fresc buides, garrafes d’aigua, 
pneumàtics o xapes entre d’al-
tres.

Durant tot el matí els alumnes 
de la nostra escola van jugar 
mentre aprenien que no cal 
joguines espectaculars ni molt 

Els alumnes de Calaf, presents en la trobada 
esportiva de l’Anoia

cares per gaudir del joc i l’es-
port i treballaven valors impor-
tantíssims com el treball en 
equip, el joc net i el respecte.   

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Com ja és tradició, el proper 21 
d’abril, dilluns de Pasqua, Ca-
longe de Segarra celebrarà un 
any més la Festa del Panellet. 
Els actes religiosos comença-
ran a 2/4 de 12 del matí amb la 
tradicional celebració de l’Euca-
ristia a l’església de Santa Fe 
de Calonge, acompanyada per 
la coral de Sant Martí Sesgueio-
les. A continuació, a l’interior de 
l’església, es farà la benedicció 
del retaule restaurat de la Ver-
ge del Roser i hi haurà jornada 
de portes obertes. Tot seguit es 
cantarà una cançó que porta el 
seu nom i al finalitzar tindrà lloc 
la benedicció i el repartiment 
del panellet, com és tradicio-
nal. Enguany, col·laboren en el 
repartiment del panellet les ca-
ses de Cal Nadal i el Bosc del 
Nadal. A 2/4 de 10 del matí hi 
haurà l’esmorzar “Tarifa plana” 

que consisteix en: botifarra, 
cansalada i arengades al a bra-
sa, pa, vi i aigua sense límit, fins 
que s’acabi, per només 3 euros. 
La manera de cuinar l’esmorzar 
anirà a càrrec de cadascú. Com 
a novetat d’enguany, també es 
farà una demostració en viu de 
vidre bufat tradicional català. 
La Festa del Panellet compta-
rà amb la participació de la fira 

El 21 d’abril, dilluns de Pasqua, arriba la Festa 
del Panellet de Calonge de Segarra

mercAnoia, a partir de les 10 
del matí, i un espai firal ecològic 
i natural. Per als més menuts, 
no hi faltaran els tallers de circ 
i inflable, a càrrec de la compa-
nyia Tot Circ. A la 1 del migdia, 
per a amenitzar la festa, actua-
rà el grup musical “Gipsy Kro-
ket’s Quartet”. Hi haurà servei 
de bar durant la festa. Hi esteu 
convidats!

BICICLETES

PROMOCIÓ VOLTA CICLISTA CATALUNYA!
G6 PREMIUM PRISMA GOLD

2.999€  1.799€ 3.999€  2.399€



El Monbus IHC arriba a l’aturada de Setmana Santa 
amb una espectacular victòria a Voltregà (1-3)
IGUALADA / IHC BLOCAT

Partidàs al Victorià Oliveres de 
la Riba. Amb totes les lletres. 
Tant el Monbus IHC com el Vol-
tregà van jugar al màxim de les 
seves possibilitats i al final els 
arlequinats van ser superiors i 
podrien haver acabat el partit 
amb un resultat encara més 
ampli. De fet va ser un duel 
de porters i de FD. Tant l’Elagi 
com Torelló van estar superbs 
i al final només els van poder 
superar a pilota aturada (amb 3 
extraordinaris llençaments de 
l’Ori Vives que va signar un hat 
trick i un altre de l’ex-IHC Dani 
Rodriguez). Els 3 punts van 
tornar a les Comes en Monbus 
i, a més, els de Monclús han 
equilibrat el gol average parti-
cular.
La primera meitat va acabar tal 
com havia començat amb em-
pat a zero. Però això no vol dir 
que no hi hagués hagut gols. 
De fet l’IHC es va fer un (una 
bola que va rebotar de dins a 
fora des de la lateral de la por-
teria). Els àrbitres no ho van 
veure però fins i tot l’afició lo-
cal ho va reconèixer. El Voltre-
gà també podria haver marcat 
però l’Elagi va aturar un penal 
al minut 9 de partit.
A la segona meitat van arribar 

Imatge del partit a Voltregà. Foto: D. Figueras.

Carta oberta del president de l’Igualada Hoquei Club
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Jornada 24
Reus Deportiu - ICG Software Lleida  7-4
FC Barcelona - CE Noia Freixenet  6-2
Coinasa Liceo HC - CP Cerceda  11-4
CE Moritz Vendrell - CH Lloret  6-4
Club Patí Vic - CP Vilafranca Capital del Vi  3-2
CP Voltregà - Monbus Igualada HC  1-3
CP Tordera - CP Vilanova  7-3
Muralla Blanes - CP Calafell Tot l’Any  3-4
         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 67 24 22 1 1 167 53
2. Coinasa Liceo 56 24 18 2 4 134 60
3. Club Patí Vic 48 24 15 3 6 94 63
4. Reus Deportiu 47 24 14 5 5 118 79
5. Moritz Vendrell 45 24 14 3 7 105 81
6. Noia Freixenet 38 24 11 5 8 93 79
7. Calafell Tot l’Any 38 24 11 5 8 90 83
8. Monbus Igualada 36 24 11 3 10 72 80
9. Voltregà 35 24 9 8 7 84 69
10. Cerceda 33 24 9 6 9 92 95
11. ICG Lleida 25 24 7 4 13 72 95
12. Tordera 23 24 7 2 15 69 108
13. Vilafranca  20 24 5 5 14 79 102
14. Lloret 19 24 5 4 15 67 103
15. Muralla Blanes 17 24 5 2 17 56 104
16. Vilanova 0 24 0 0 24 59 197

Jornada 25 (27 d’abril)
Igualada - CP Tordera 

OK Lliga masculina
Prebenjamí B Cp Vic - Ihc 3-0
Prebenjamí A Olesa - Ihc 2-1
Benjamí C Caldes - Ihc 4-1
Benjamí B Manlleu - Ihc 0-5
Infantil B Ihc - Navarcles 19-0
Aleví A Arenys M. - Ihc 13-0
Junior B Sant Cugat - Ihc 5-4
Junior A Ihc - Cp Vilanova 6-1
Aleví B Ihc - Capellades 4-5
Preben. Iniciació Torrelles - Ihc 1-2
Minis A Ce Noia - Ihc 0-3 
Benjamí A Ihc - Cerdanyola 0-3
Infantil A Ihc - Sentmenat 7-3
Prebenjamí C Ihc - Lluçanes 2-3
Sub 23 Voltregà - Ihc 3-7

els gols i tots van estar de FD. 
Tres en va fer l’Oriol Vives. Va 
ser un 3 de 3 majestuós (en les 
faltes 10, 15 i 20 dels blanc-
i-blaus). Entre la segona i la 
tercera el Voltregà va reduir di-
ferències a través del seu mà-
xim golejador, Dani Rodriguez. 
L’1 a 2 ha durat 6 minuts però 
els igualadins van saber portar 
la pressió ambiental i fins i tot 
van obligar Torelló a fer algu-
nes “salvacions”. Al final els 3 
punts van ser arlequinats que 
d’aquesta manera arriben als 
36, superen al osonencs a la 
classificació i es queden a no-
més un del gran objectiu de 
la temporada, la permanència 
matemàtica.

VOLTREGÀ 1 (0/1) Torelló, An-
guita, Dani (1), Àlex, Vargas, 
equip inicial. Armengol i Grau.
MONBUS IHC 3 (0/3) Elagi, 

Resultats base

Podem dir als quatre vents i de 
manera clara i contundent que 
ens sentim ORGULLOSOS, 
molt ORGULLOSOS d’aquest 
equip. Portem dues temporades 
molt difícils i complicades per la 
delicada situació econòmica que 
té el club, fent un equip sense 
grans noms i amb només un ob-
jectiu clar: mantenir la categoria a 
l’OK Lliga.
La temporada passada deien els 
“entesos” que l’Igualada patiria 
molt per poder continuar entre els 
millors de l’hoquei estatal i euro-
peu. No només es va aconseguir 
amb escreix l’objectiu de mante-
nir la categoria sinó que l’equip 
va ser capaç de classificar-se per 
disputar la Copa del Rei a Oviedo 
i va competir en la Lliga Europea 
classificant-se fins als quarts de 
final on va ser eliminat pel Val-
dagno italià.
Aquest estiu passat, es va poder 
mantenir un bloc respecte a la 
temporada passada, però hi va 
haver tres baixes significatives: 
dues de jugadors veterans que 
van ser molt importants la tempo-
rada passada, com David Cáce-
res i Marçal Casadevall, i l’altra la 
del jove Marc Povedano.
Tres absències que van ser subs-
tituïdes pels joves Joan Muntané, 
Jassel Oller i per Jaume Molas. 
Aquí s’hi han afegit els joves Nil 
Garreta, David Carles, Pep Vila-
seca i Àlex Ferrer que amb el ca-
pità Ton Baliu, Sergi Pla, Oriol Vi-
ves i Elagi Deitg  continuaven de 
la temporada passada. Un equip 
d’11 jugadors amb un cos tèc-
nic de casa amb Cesc Monclús, 
Joan Pont i Ramon Peralta, sen-
se oblidar-nos de Martí Compte, 
Carles Mínguez, Antoni Esteban i 

David Figueras i els doctors Lluís 
Cañamares i Josep Maria Abad.
Tots aquests noms possiblement 
no tindran l’altaveu ni la presèn-
cia en els mitjans de comunicació 
d’altres grans jugadors d’hoquei 
patins. Però l’actual equip del 
Monbus Igualada Hoquei Club 
és l’equip més jove de l’OK Lliga 
amb una mitjana de 22,8 anys i 
és l’equip amb el tercer pressu-
post més baix de tota l’OK Lliga. 
Un grup de jugadors, tècnics, 
delegats i auxiliars que són molt 
més que un equip. Són una gran 
família, on tothom aporta el seu 
granet de sorra, tothom suma, no 
hi ha egoismes, no hi ha perso-
nalismes. Un equip que fa dies 
que té la permanència virtual-
ment aconseguida, que per mè-
rits propis s’ha plantat en la final 
four de la Copa de la CERS quan 
ningú hi comptava i que per gol 
average es va quedar sense ju-
gar la Copa del Rei a Lleida.
Un equip que és una gran fa-
mília, dins i fora de la pista. En 
aquesta final four de la Copa de 
la CERS de Forte dei Marmi ens 
ha faltat un pèl per poder disputar 
la gran final.
Una cosa està molt clara: tenim 
un equip jove, molt jove, amb un 
gran marge de millora, que lluita, 
treballa i no es rendeix. Que tot 
i cometre errades de joventut, 
ho dona tot fins al darrer segon i 
quan tothom dona per perdut un 
partit amb 4-2 a manca de 2 mi-
nuts és capaç d’empatar, forçar 
una pròrroga i caure amb dignitat 
en la tanda de penals.
Tan important en aquesta vida és 
saber guanyar, com també ho és 
saber perdre. I el nostre equip va 
demostrar dissabte que també 

sap perdre sense buscar excu-
ses com sí van fer altres equips. 
Tenim la sort de tenir aquest gran 
equip que encara té molt recor-
regut, que coneix les limitacions 
de l’entitat, que són jugadors 
comprensius, pacients i agraïts. 
Tenen unes ganes i una il·lusió 
per tirar endavant aquest projec-
te que res els atura.
Estic convençut que en les set 
jornades que resten de l’OK 
Lliga ho donaran tot per poder 
aconseguir el major nombre de 
victòries possibles i poder aca-
bar la competició entre els nou 
primers per poder  tornar a jugar 
la Copa de la CERS la propera 
temporada. Des de la directiva 
continuarem lluitant i treballant 
per poder mantenir aquest equip 
i estem convençuts que amb 
aquestes ganes i aquesta il·lusió, 
amb el treball i el compromís que 
tots plegats tenen envers l’Igua-
lada Hoquei Club, les llàgrimes 
de decepció de dissabte a Forte 
dei Marmi es convertiran en llà-
grimes d’alegria i somriure en un 
futur no gaire llunyà.
I agrair a tots aquells que darre-
rament han tornat a vibrar amb el 
nostre equip i el nostre club, que 
tornin habitualment a les Comes 
per donar-los suport, aquests 
nois s’ho mereixen.
És un ORGULL tenir un equip 
com aquest.
Moltes gràcies a tots: als nostres 
patrocinadors, empreses ami-
gues, col·laboradors, socis i tam-
bé al nostre Ajuntament d’Iguala-
da que orgullós a vist com el nom 
d’Igualada tornava a sonar amb 
força a Europa”.
Manel Burón, president de 
l’Igualada HC

Ton Baliu, Met Molas, O. Vi-
ves (3), S.PLa, equip inicial. 
Jassel, J.Muntané. D.Carles, 
N.Garreta, A. Ferrer.
Gols: 0-1 Vives FD (m 28), 0-2 
Vives FD (m 36), 1-2 Dani FD 
(m 17), 1-3 Vives FD (m 48). 
Més info a http://ihc.blog.cat

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

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

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 58 28 18 4 6 56 31  25
2  Viladecans 52 28 16 4 8 42 29  13
3  Torreforta 48 28 14 6 8 55 40  15
4  Tàrrega 46 28 13 7 8 35 32  3
5  Almacelles 43 28 12 7 9 44 35  9
6  Torredemb. 43 28 12 7 9 45 40  5
7  Horta 40 28 11 7 10 41 32  9
8  El Catllar 39 28 10 9 9 34 34  0
9  Igualada 38 28 11 5 12 39 41  -2
10  Vilanova 37 28 9 10 9 35 26  9
11  Andorra 35 28 8 11 9 43 48  -5
12  Tecnofútbol 34 28 7 13 8 30 33  -3
13  Amposta 31 28 7 10 11 38 46  -8
14  Balaguer 31 28 8 7 13 28 45  -17
15  Marianao 29 28 7 8 13 30 37  -7
16  Vista Alegre 29 28 7 8 13 36 47  -11
17  Jesús i Maria 27 28 7 6 15 42 57  -15
18  Alpicat 27 28 6 9 13 26 46  -20

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4 L’exporter del CFI Jordi Viles presenta 
la candidatura a la presidència del CFI

FUTBOL / REDACCIÓ

Aquest dilluns 14 d’abril es va 
presentar a les instal·lacions 
del camp de futbol municipal 
de Les Comes, la candidatura 
encapçalada per Jordi Viles a 
les eleccions del Club Futbol 
Igualada, que han de tenir lloc 
aquest final de temporada. 
Viles, exjugador del Club, i 
acompanyat per la resta de la 
candidatura, formada per exju-
gadors, exdirectius, pares de 
jugadors de futbol base i em-
presaris de la comarca, entre 
d’altres, va confirmar la volun-
tat de presentar-se a les elec-
cions del Club. Aquest equip 
està format per Martí Casas, 
Claudi Miró, Maria Sayavera, 
Joan Carmona, Lluís Piqué, 
Jaume Bascompte i Joan Vir-
gili.  
Durant la roda de premsa ofer-
ta als mitjans, Viles va explicar 
que fa mesos que treballen 
amb un projecte de Club, tant 
esportiu com social, instituci-
onal i econòmic, i a causa de 
la no continuïtat de la junta 
actual, van decidir fer un pas 
endavant i presentar-se com 
a candidats d’una nova junta 
directiva. 
Les vessants més desenvolu-
pades en aquest projecte són 
les esportives, socials i orga-
nitzatives. Els aspectes espor-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Maria Sayavera, Joan Virgili, Joan Carmona, Martí Casas, Lluís Piqué, Jordi Viles i Claudi Miró.

Jornada 28
Torreforta - Amposta    1-0
Tàrrega - Torredembarra  3-2
Balaguer - Martinenc    1-0
Andorra - Igualada    3-1
Jesús i Maria - Almacelles  3-1
Vilanova - El Catllar    0-0
Marianao - Alpicat    2-2
Viladecans - Horta    2-1
Vista Alegre - Tecnofútbol   1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 68 28 21 5 2 71 15  56
2  Gironella 61 28 19 4 5 56 28  28
3  Lliçà d’Avall 58 28 18 4 6 56 31  25
4  St. Quirze 56 28 17 5 6 61 31  30
5  Tona 53 28 14 11 3 46 24  22
6  Cardedeu 48 28 14 6 8 52 35  17
7  San Lorenzo 43 28 13 4 11 40 37  3
8  Sabadell Nord 42 28 12 6 10 45 35  10
9  Taradell 38 28 11 5 12 37 40  -3
10  San Mauro 37 28 9 10 9 48 45  3
11  Castellar 35 28 9 8 11 44 43  1
12  Sabadellenca 34 28 9 7 12 40 41  -1
13  Súria 29 28 8 5 15 39 56  -17
14  Roda de Ter 25 28 7 4 17 29 48  -19
15  OAR Vic 23 28 6 5 17 27 56  -29
16  Palau SP 22 28 5 7 16 32 63  -31
17  St. Feliu Cod. 19 28 5 4 19 25 67  -42
18  Lliçà d’Amunt 12 28 2 6 20 23 76  -53  

Jornada 28
St. Feliu Cod. - Taradell   1-0
Lliçà d’Amunt - Sabadellenca  1-3
Roda de Ter - Súria    2-2
OAR Vic - Cardedeu    0-1
San Lorenzo - Gironella   1-1
Sabadell Nord - San Mauro  3-1
Castellar - Lliçà d’Avall   2-1
Manresa - Tona    0-1
Palau SP - St. Quirze      2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 72 27 23 3 1 93 17  76
2  Can Trias 66 27 20 6 1 77 25  52
3  Puigreig 61 27 19 4 4 62 30  32
4  Joanenc 52 28 16 4 8 65 42  23
5  Viladecavalls 50 28 16 2 10 63 34  29
6  Marganell 39 28 11 6 11 55 53  2
7  Olvan 37 27 9 10 8 36 41  -5
8  Navàs 35 28 10 5 13 56 58  -2
9  Castellnou 33 28 8 9 11 40 47  -7
10  G. Manresa 31 28 7 10 11 42 45  -3
11  Llorença 30 28 8 6 14 48 60  -12
12  Santpedor 29 28 9 2 17 38 55  -17
13  Pirinaica 29 28 8 5 15 39 59  -20
14  Cardona 29 28 8 5 15 39 64  -25
15  Gironella B 28 28 7 7 14 26 58  -32
16  Balconada 27 28 8 3 17 48 71  -23
17  P. Claramunt 27 28 7 6 15 42 74  -32
18  Castellbell i V 27 28 8 3 17 51 87  -36

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 28
Joanenc - Viladecavalls   2-1
Puigreig - Navàs    3-0
Castellnou - G. Manresa   3-2
Santpedor - Can Trias   0-2
Pirinaica - Olvan    1-0
Gironella B - Marganell   2-2
Sallent - P. Claramunt   4-0
Cardona - Balconada    2-1
Llorença - Castellbell i V.   6-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense 66 28 20 6 2 82 27  55
2  St. Pere Mol. 64 28 21 1 6 81 30  51
3  Olivella 64 28 20 4 4 74 30  44
4  Odena 54 28 15 9 4 68 44  24
5  Les Roquetes 51 28 15 6 7 76 45  31
6  Ribes 49 28 15 4 9 49 36  13
7  La Granada 43 28 12 7 9 52 42  10
8  FE Vilafranca 42 28 12 6 10 48 38  10
9  Base Espirall 41 28 11 8 9 50 42  8
10  Base Vilanova 32 28 8 8 12 38 53  -15
11  Pª Jove Roq. 31 28 7 10 11 47 49  -2
12  M. Igualada 29 28 8 5 15 44 64  -20
13  Carme 28 27 8 4 15 38 63  -25
14  St. Cugat S. 26 27 8 2 17 34 57  -23
15  Riudebitlles 24 28 6 6 16 31 52  -21
16  Capellades 21 28 5 6 17 31 94  -63
17  St. Sadurní 21 28 4 9 15 32 64  -32
18  Quintinenc 13 28 2 7 19 35 80  -45 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 28
Suburense - St. Sadurní   6-2
Pª Jove Roq. - St. Pere Mol.  1-3
Riudebitlles - St. Cugat S.  3-1
Odena - Base Espirall    2-2
La Granada - Carme    6-1
M. Igualada - FE Vilafranca  2-0
Ribes - Les Roquetes    2-1
Olivella - Capellades    2-0
Quintinenc - Base Vilanova  1-1

Jornada 26
Torre Claramunt-Anoia   0-3
Piràmides-Tous    2-3
Vista Alegre-Calaf    3-3
Ateneu Igualadí-Garcia Montbui  5-1
Fàtima-Rebrot    6-0
Jorba-Masquefa    1-3
La Paz-PM Tossa    1-0
Descansa Vilanova Camí
   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia  65 25 21 2 2 84 16 
2  Calaf  63 25 20 3 2 119 29 
3  Vilanova C.  53 24 16 5 3 68 27  
4  Fatima  46 24 15 1 8 69 46  
5  Jorba  43 24 13 4 7 71 42 
6  Vista Alegre 40 24 13 1 10 48 41  
7  PM Tossa  36 24 11 3 10 53 36 
8  Tous  34 25 10 4 11 47 57 
9  Ateneu Ig.  33 24 10 3 11 45 49  
10  Masquefa  32 24 10 2 12 49 45 
11  Garcia Mont.  28 24 9 1 14 48 72  
12  Rebrot  18 24 5 3 16 47 78  
13  La Paz 16 24 5 1 18 22 88  
14  La Torre Clar.  11 25 2 5 18 22 81  
15  Piràmides 8 24 2 2 20 31 116

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 27  (27 d’abril)
PM Tossa-Torre Claramunt
Anoia-Piràmides
Tous-Vista Alegre
Vilanova Camí-Ateneu Ig.
Garcia Montbui-Fàtima
Rebrot-Jorba
Masquefa-La Paz
Descansa Calaf

Jornada 26
Piera-Martinenca    1-1
Hostalets Pierola-Fontrubí  8-0
Gelida-St. Pau Ordal    sus
Can Cartró-Les Cabanyes  3-0
Hortonenc-Cabrera d’Anoia  6-2
St. Sadurní-Puigdàlber   sus
Mediona-Sesrovires B   1-0
Descansa La Llacuna
   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  64 26 20 4 2 112 29  
2  Martinenca  61 26 18 7 1 63 22  
3  Can Cartró  53 26 16 5 5 73 37  
4  Sant Pau O.  53 25 16 5 4 69 41  
5  Hortonenc  52 26 16 4 6 87 44 
6  Les Cabanyes  44 26 13 5 8 76 54  
7  Hostalets P.  40 26 11 7 8 63 36  
8  Mediona  38 26 11 5 10 51 56  
9  Sesrovires B 35 26 11 2 13 55 69  
10  La Llacuna  32 26 10 2 14 50 53  
11  Sant Sadurní  29 25 9 2 14 53 54 
12  Cabrera A.  24 25 7 3 15 38 74 
13  Puigdalber  22 25 7 1 17 48 101
14  Gelida  10 24 3 1 20 36 91  
15  Fontrubí  6 26 2 0 24 22 109

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 27  (27 d’abril)
Sesrovires B-Piera
La Llacuna-Hostalets Pierola
Fontrubí-Gelida
Can Cartró-St. Pau Ordal
Les Cabanyes-Hortonenc
Cabrera d’Anoia-St. Sadurní
Puigdàlber-Mediona
Descansa Martinenca

tius es basen en la formació i 
la competició dels equips base 
i amateurs, amb la intenció de 
crear una base amb una excel-
lent formació i uns valors es-
portius i personals basats en 
el respecte pel rival i pel propi 
Club; a més d’incloure una ves-
sant competitiva, que permeti 
als jugadors mostrar damunt 
la gespa els seus avenços i 
coneixements adquirits, per 
tal de portar els equips base 
del Club Futbol Igualada a les 
màximes categories. A més, 
també vetllaran pel benestar 
i els bons resultats del primer 
equip. D’altra banda, també 
en destaca la vessant social, 
amb la intenció de fer un Club 
obert, on els pares, màxima 
base social del Club, i la resta 
de socis membres s’hi sentin 
representants. Amb un tarannà 
obert i transparent, es vol obrir 
el Club a la ciutat i a la resta 
d’entitats esportives per tal de 
crear sinergies, i fer del Club i 
d’Igualada una ciutat molt més 
col·laborativa. 
Com a darrer punt de la roda 
de premsa, es va donar a co-
nèixer que es farà una reunió 
oberta a tots els socis del Club 
Futbol Igualada, per a presen-
tar-los la candidatura i resoldre 
qualsevol dubte o qüestió que 
es vulgui plantejar. La reunió 

serà convocada un cop es co-
negui el calendari electoral, un 
punt en què la candidatura fa 
molt èmfasi, perquè seria posi-
tiu pel Club que ja és fes oficial, 
per tal de poder fer tot el pro-
cés amb els “tempos” adients 
i més adequats per a planificar 
la propera temporada. 

Derrota a Andorra
Mentrestant, el CFI va perdre 
en partit de la 28a jornada al 
camp de l’Andorra per 3-1. Els 
igualadins van poder reduir 
distàncies amb un gol de cap 
de Paredes, però els tres punts 
es van escapar finalment. El 
CFI és novè, amb 38 punts. La 
propera jornada, el 27 d’abril, 
serà a les Comes davant el 
Vista Alegre.
Andorra: Canal, Rubio, Britos, 
Soto, Lima, Alex, Alves, Gómez, 
Roch, Ferrer i Sonejee. També 
Clemente, Soria i Andorra. 
Igualada: Orozco, Palau, Ca-
sas, Paredes, Palet, Payeras, 
Fernández, Güell, Lominadze, 
Dalmau i El-Arass. També Cas-
tellano, Jorba i Ramírez.
Gols: 1-0. Lima (38’, penalti). 
2-0. Clemente (54’). 2-1. Pare-
des (65’). 3-1. Gómez (68’).
Àrbitre: Albert Piñol. Grogues a 
Alezx, Sonejee, Alves (2), Güell, 
Lominadze, Viles, Dalmau i 
Prat.

Jornada 29 (27 d’abril)
Almacelles - Torreforta
Amposta - Tàrrega
Torredembarra - Balaguer
Martinenc - Andorra
Horta - Jesús i Maria
Tecnofútbol - Vilanova
El Catllar - Marianao
Alpicat - Viladecans
Igualada - Vista Alegre

Jornada 29 (27 d’abril)
Gironella - St. Feliu Codines
Taradell - Lliçà d’Amunt
Sabadellenca - Roda de Ter
Súria - OAR Vic
Tona - San Lorenzo
St. Quirze - Sabadell Nord
San Mauro - Castellar
Lliçà d’Avall - Manresa
Cardedeu - Palau SP

Jornada 29 (27 d’abril)
Olvan - Joanenc
Viladecavalls - Puigreig
Navàs - Castellnou
G. Manresa - Santpedor
Balconada - Pirinaica
Castellbell i V. - Gironella B
Marganell - Sallent
P. Claramunt - Cardona
Can Trias - Llorençà

Jornada 29 (27 d’abril)
Carme - Suburense
St. Sadurní - Pª Jove Roq.
St. Pere Mol. - Riudebitlles
St. Cugat S. - Odena
Capellades - La Granada
Base Vilanova - M. Igualada
FE Vilafranca - Ribes
Les Roquetes - Olivella
Base Espirall - Quintinenc

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.

P o l í g o n  i n d u s t r i a l  P l a n s  d ’ A r a u ,   
C . d e  N a r c í s  M o n t u r i o l ,  p a r c e l . l a  1 5 / 2 1  n a u  7  i  8   
0 8 7 8 7  L a  P o b l a  d e  C l a r a m u n t  ( B a r c e l o n a )
Te l .  9 3  8 0 8  7 7  0 1  F a x :  9 3  8 0 8  7 7  6 2
 
E - m a i l :  b o l a r i n @ b o l a r i n . e s  /  b o l a r i n @ b o l a r i n . c a t  

w w w. b o l a r i n . e s  /  w w w. b o l a r i n . c a t

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Organitzat per Moto Club Igua-
lada  es disputarà el dissabte 
dia 26 d’aquest mes d’abril la 
setzena edició del Ral.li Ciu-
tat d’Igualada patrocinat per la 
prestigiosa empresa igualadi-
na Garatge Montserrat conces-
sionari de les marques Opel, 
Fiat i Alfa Romeo.
El raŀli començarà a partir de 
les dotze del migdia i acabarà 
a partir de dos quarts de dot-
ze de la nit en el mateix lloc, 
o sigui en el  podi instaŀlat en-
guany a l’Avinguda Barcelona 
en la zona en la que estarà 
també el parc tancat del cotxes 
entre la Carretera de Manresa 
i l’Avinguda Balmes. Les veri-
ficacions administratives i tèc-
niques es faran a les instaŀla-
cions de Garatge Montserrat el 
dissabte a partir de dos quarts 
de vuit del matí. Pel que fa a la 
zona d’assistència mecànica, 
estarà situada a l’igual que a 
la darrera edició a l’Avinguda 
Catalunya.
A la propera edició La Veu 
donarà àmplia informació 
d’aquesta competició, la més 
important de l’esport de l’au-

A una setmana del 16è 
Ral·li Ciutat d’Igualada

tomòbil que al llarg de l’any es 
disputa a l’Anoia. El raŀli iguala-
dí és puntuable amb coeficient 
8, el màxim, pel Campionat de 
Catalunya de Raŀlis d’Asfalt, 
Open i Trofeu de Catalunya, 
així com per la Copa de Cata-
lunya de Regularitat.
El raŀli consta de quatre trams 
cronometrats a disputar dues 
vegades cadascun d’ells: Que-
rol, Fontrubí, Rubió i Castellfo-
llit. Trams tots ells molt selec-
tius que a ben segur faran les 
delícies dels pilots i copilots, 
així com dels espectadors ano-
iencs i vinguts d’arreu de Ca-
talunya.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat 6 d’abril l’equip Séni-
or del CE Montbui disputava la 
segona fase de gimnàstica es-
tètica de grup al pavelló de la 
Mar Bella, a Barcelona.
Era el seu segon dia de com-
petició i totes elles, incloses les 
seves entrenadores, quedaren 
molt contentes de les sensaci-
ons que es van tenir. L’equip 
format per: Marta Cristóbal, 
Mariona Juvé, Tamara San 
Juan, Paula Stösslein (C.G. 
Aula), Marta Alonso (C.G.Aula) 
Diana Stösslein ( (C.G.Aula), 

Podi d’estètica de grup del CE 
Montbui a la Mar Bella de BCN

HOQUEI / LA VEU

Nova victòria dels Montbui-
encs, aquest cop contra el Sant 
Pere de Riudebitlles (6-2).
Partit molt bo de l’HC Montbui 
que va aconseguir una de les 
victòries més còmodes de la 
temporada. El partit va comen-
çar molt bé pels locals, ja que 
al cap de pocs minuts de partit 
van avançar-se en el marcador 
després d’un contraatac. Els 
de Sant Pere de Riudebitlles 
van intentar desplegar el seu 
joc, però els locals van impe-
dir-ho, gràcies a la bona defen-
sa i a les intervencions del por-
ter. L’avantatge en el marcador 
es va anant incrementant, amb 
diversos gols; el segon amb un 
fort xut, el tercer després d’una 
bona combinació en atac i el 
quart, aprofitant rebot. Això va 
suposar que els montbuiencs 
arribessin a la mitja part amb 
un marcador favorable de 4 a 
0.
La segona part va començar 
força similar a la primera, ja 
que els locals van aconseguir 
un altre gol, que situava el 5 a 
0. A partir d’aquell moment els 
visitants van canviar la seva 
defensa i els va donar resultat, 
anotant dos gols. Però l’HC 
Montbui va seguir treballant 
per aguantar el resultat i fins 
i tot incrementava el marca-
dor amb el 6è gol de la nit. Al 
final 6 a 2 dels montbuiencs. 
Els montbuiencs descansaran 
uns dies per agafar forces per 
l’últim tram de la temporada, i 

intentar el difícil repte de la sal-
vació.
HC Montbui: Pep Ferrer 
(porter),Edu Cassadó (2), Pere 
Vallès i Albert Vidal(1), Bernat 
Perelló(1) -inicial- Ricard, Ivan 
Rica, Daniel Gual(3), Eric Vi-
ves i Roger Madrid (porter). 

Segueix la bona ratxa per l’HC Montbui

Altres resultats:
Mini Prebenjamí A
CP RIBES, 3-HCM, 0
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol Ticó, 
Pol Izquierdo, Aleix Aguilera, Ga-
briel Jorquera i Joel Garcia. Sota 
les ordres de Pau Torras i Ricard 
Perez. 
Mini Prebenjamí B
CP CAPELLADES, 3-HCM, 2
Adrian Bueno , Alejandro Luque,  
Andreu Saurí, Eudald Ymbernon, 
Manel Saurí, Daniel Iglesias, Pol 
Ruiz i Eloi Codina. Sota les ordres 
de Ivan Rica. 
Prebenjamí 
CP VIC, 3-HCM, 1
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, Judit 
Llobet, David Ruiz, Pau Torilo i Liu 
Capdevila, sota les ordres de Ro-
ger Madrid.
Benjamí  

HCM, 7-PHC SANT CUGAT, 0
Zoe Torras (portera), Andrés Pé-
rez, Pau Bars, Arnau Bosch, Pere 
Subirana, Àlex Molero, Marc Las-
tre i Guillem Ribas dirigits per Ma-
nel Cervera.
Aleví  
CP MANLLEU, 8-HCM, 4
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, 
Àlex Rica, Adrià Torras, Marc Ba-
cardit, Gerard Bacardit, Guillem 
Ribas i Arnau Bosch dirigits per 
Daniel Baraldés.
Infantil
CP VILANOVA, 4-HCM, 2
Roman Arribas i Sergi Ribas (por-
ter), Víctor Bossa, Arnau Botines, 
Dimitri Rosich, Arnau Puig, Oriol 
Ricard i Adrià Torras sota les or-
dres de Bernat Perelló.
Juvenil 
HCM, 3-CERDANYOLA CH, 5
Roger Madrid (porter) Pol Bosch, 
Carlos Morales,  Ricard Pérez, Pau 
Torras i Eric Garcia. A la banqueta 
Gabri Ramírez.
Veterans 
HCM, 6-UE HORTA, 3
Josep Mir i Gabri Ramírez (porters) 
Jofre Torra, Xavi Massana, Albert 
Pinyol, Albert Parera, David Comp-
te, David Bars, Enric Rica, i Carles 
Povill.  

El CNI, a la mitja marató de Blancafort i 
la Trial de la Vall d’Àger
CURSES / LA VEU

El passat diumenge 6 d’abril 
diferents membres del CNI/ 
Best/ Fasol van participar a di-
verses curses que es disputa-
ven arreu de Catalunya, com la 
Mitjà Marató de Blancafort i la 
II Trail de la Vall d’Àger.
A Blancafort (La Conca de 
Barberà) es disputava la se-
gona edició de la mitja marató 
d’aquesta localitat, juntament 
amb la cursa de 5 kilòmetres, 
on gairebé 200 corredors 
s’aplegaren per tal de disputar 
una de les dues curses. 
Tres participants del CN Igua-
lada/ Best/ Fasol hi van ser 
presents; Dolors Palau, Iván 
Junyent i Antonio Romero, par-
ticipant tots ells a la mitja ma-
rató, amb un recorregut com-
pletament d’asfalt però amb 
algunes pujades considerables 
per ser una cursa d’aquestes 
característiques.
Ivan Junyent va assolir una 
molt bona 22a. posició absolu-
ta amb un temps de 1 hora i 33 
minuts, a continuació Lola Pa-

lau entrava amb un bon temps 
de 1 hora i 43 minuts, que li 
suposava ser la 2a. fèmina ab-
soluta de la prova. Juntament 
amb el mateix temps que Pa-
lau i amb la 39a. posició abso-
luta entrava Antonio Romero, 
acompanyant-la durant tot el 
recorregut a la vegada que li 
servia de preparació pel seu 
gran objectiu d’aquesta tempo-
rada, disputar l’Ironcat.
Al mateix dia, a la localitat 
d’Àger (Lleida) es disputava la 
segona edició de la Trail Vall 
d’Àger, amb un recorregut de 
49 kilòmetres amb un desnivell 
positiu acumulat superior als 
2.000 metres, on hi prengue-

ren la sortida un centenar de 
corredors, entre ells Artur Mon-
cau del CNI/ Best/ Fasol.
La cursa transcorria pels in-
drets més emblemàtics de la 
Vall d’Àger, com el Port d’Àger, 
la Serra del Montsec o la Ca-
nal d’Osca, on es concentra-
ven les majors dificultats de 
la cursa, amb pujades de fins 
un 55% de pendent i baixades 
molt tècniques. 
Moncau tot i no gaudir de les 
millors sensacions possibles 
durant la cursa, notant-se fa-
tigat ja d’inici, va poder com-
pletar el recorregut amb un 
meritori temps de 4 hores i 
59 minuts, obtenint una bona 
39ena posició absoluta i 28è 
de la seva categoria.
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona 
Natació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra.

Marina Marfil, Aida Garcia, Je-
nifer Casado, van millorar en 
execució i seguretat vers la 
primera fase, ara ja entrenen 
amb més forces i motivació per 
fer-ho encara millor a la tercera 
fase i final d’aquesta competi-
ció que es celebrarà al proper 
mes de maig,  també a Barce-
lona.
Des del Club felicitar també a 
Nerea San Juan, Mariona Ro-
bert, Paula Galán i Eider Za-
mora per la seva 3a posició en 
aquesta segona fase de estè-
tica.
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Partit del CBI davant el Gavà. 
Foto: Joan Ribera.

Nova victòria a les Comes del CBI 
davant un Gavà lluitador (82-74)
BÀSQUET / E.VARGAS-P.SALANOVA

Nova victòria a Les Comes 
davant un Gavà lluitador fins 
al final i que no va posar les 
coses gens fàcils en cap mo-
ment. L’Igualada es va acabar 
imposant per 8 punts tot i per-
dre l’últim parcial.
Inici amb avantatge igualadi-
na i un parcial de 9-5. Fons va 
tornar a liderar als blaus durant 
els primers minuts però Gavà 
es mantenia gràcies a un triple 
de Díaz. Els últims minuts del 
primer quart van ser per als vi-
sitants i el parcial se’l van endur 
ells (13-14). Al segon quart els 
igualadins van posar les car-
tes sobre la taula i van encai-
xar un parcial de 16-6. Els de 
Raül Caballero trobaven encert 
des de la línia exterior amb 3 
triples de Fratila i un de M. Pa-
drós. El resultat a la mitja part 
era favorable als locals amb 13 
punts d’avantatge (38-25). Els 
anoiencs havien de mantenir 
l’encert i l’actitud defensiva del 
segon quart si es volien endur 
el partit còmodament. A la pri-
mera volta també van dominar 
el marcador però a l’últim quart 
van baixar els braços i els ga-
vanencs es van endur el matx 
per 4 punts de diferència.
En tornar del descans, tots dos 
equips van sortir a donar-ho 
tot per la victòria però els joc 
interior va brillar molt més pel 
cantó igualadí. Fernández i Te-
jero lideraven la part amb 10 i 
4 punts. Els visitants tenien a 
Rabasseda i a Mateo molt in-

Resultats equips base CBI

tensos a la pista, el base de-
fensava amb moltes mans i 
l’ala-pivot era quin subministra-
va els punts des de més a prop 
de l’anella. El parcial va ser per 
als nostres i el resultat ja era 
de 62 a 46. El màxim avantat-
ge era de 20 punts però encara 
quedaven 10 minuts per arribar 
al final. Els visitants necessita-
ven la victòria i van demostrar 
en els primers minuts anotant 
gràcies a la pressió defensiva 

que han fet. El parcial era de 
8-19. Gràcies a que els del 
GAVÀ es van posar en bonus 
per faltes personals i els del 
CBI van insistir en atac, es van 
poder anotar tirs lliures i el re-
sultat final era de 82 a 74.
Nova victòria a casa, que dóna 
confiança i bones sensacions 
de cara als 3 partits que resten. 
El pròxim partit serà contra el 
SESE, el diumenge 27.
CBI: Q. Padrós (4), M. Padros 
(3), E. Fernandez (14), Jm Hu-
ertas (3), J. Torres (-), C Fons 
(21), A Gual (4), A Roca (2), A 
Fratila (11), E Tejero (15), S La-
guarta (2) I B. Martinez (2).
GAVÀ: A Fermin Gomez (7), J 
Morales (0), Jl Valencia (8), M 
Diaz (15), O Botella (2), P Mar-
tinez (6), M Rabasseda (21), F 
Mateo (13) I E Bermejo (2).
Parcials: (13-14, 25-11, 24-21, 
20-28)

El CBI femení cau 
a Viladecans (76-58)
Pol Salanova.- El BF Vilade-
cans es va emportar un duel 
sense res en joc on les igua-
ladines van anar tot el partit 
a remolc en el marcador. Les 
locals van dominar el partit de 
principi a final.
El partit va començar amb un 
bon inici pel Viladecans, que 
es va situar 10 a 3 en el mar-
cador. Un triple va reenganxar 
l’Igualada que es va situar a 
només tres punts (17-14) però 
al final dels deu primers minuts 
les locals tornaven a guanyar 
de 6 (20 a 14).
En el segon període les locals 
van seguir sempre per davant, 
anant a la mitja part amb un re-
sultat favorable de 36 a 26. A la 
represa, l’encert exterior de les 
locals va ser molt alt (5 triples) 
però les igualadines van acon-
seguir anotar també per seguir 
a 11 punts del Viladecans a la fi 
del tercer quart (55-44).
En l’últim període les del Baix 
Llobregat van guanyar clara-
ment el parcial (21-14) i al final 
van aconseguir una victòria 
clara en un partit sense cap 
més alicient, ja que cap dels 
dos equips no hi tenia res en 
joc.
El proper partit del Depimés 
CB Igualada A serà a Les Co-
mes el diumenge 27 d’abril a 
1/4 de 8 del vespre, en l’últim 
partit com a local d’aquesta 
temporada de les del CBI.
Parcials: 20-14, 16-12 (36-26), 
19-18 (55-44), 21-14 (76-58).
Àrbitres: A. Canle i J.L.Gallardo 
CBI: M. Quintana (5), A.C. Mar-
tínez, N. Minguet (15), L. Icart 
(8), X. Freixas -cinc inicial-, V. 
Júlvez (5), A. Acevedo (8), P. 
Català (5), È. Vives (9).

SÈNIOR B MASCULÍ   
PHYSIC CB IGUALADA B 76 - 
CERBERUS ARTES 61
P. Benito 11, F. Vives 4, S. Tarrida 
4, E. Borrega 2, D. Gil 3, M. Ndi-
aye 1, M. Padrós 34, I. Martinez 4, 
M. Maximo 6, A. Domenech 4, J. 
Fons.
SÈNIOR B FEMENÍ   
BF VILADECANS C 35 - DEPI-
MES CB IGUALADA B 70
Bargalló 12 Miramunt Gonzàlez 
Salanova 17 Compte 11 Amatlle 3. 
Tarrida 5 Fuertes 11 Soler 6 Sella-
rès 5
SOTS 25 MASCULÍ  
FERRETERIA JORBA SOLA CBI  
71-VILANOVA C. ENDAVANT 41
SOTS 21 FEMENÍ  
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 
71 - CB PRAT 42
M.Espejo (2), C. Puig, M. Llado (8), 
M. Palmés (2), M. Barral (8), E.Diez 
(17), M. Llorens (4), C. Roca (5), 
M. Fernández (12), N. Torrens (8) 
i M. Gou (8).
JÚNIOR MASCULÍ A 
JOGAPLAST CB IGUALADA 76 - 
CERDANYOLA 54
Leon 13, Ndiaye 16, Benito 9, Ser-
ra 10, Tarrida 8 -cinc inicial- Gabar-
ró 3, Maximo 11, Marcè 2, Susanna 
0, Mangues 2, Figueres 2, Raurich.
JÚNIOR FEMENÍ A 
CB IGUALADA A 67 - PETRO PIN-
TO-ASFE ST FRUITOS 42
G. Rigol (19), C. Serra (9), C. Mar-
tínez (6), J. Lamolla (lesionada), J. 
Codina (absent), M. Masegosa (6), 
M. Calleja (4), C. Mas (4), L. Rius 
(6),M. Ribera (13)
JÚNIOR MASCULÍ B  
TOYOTA NAYMOTOR CBI B 81 - 
BASQUET ALMEDA 2 60
Susanna (23), Vidal (8), Ll. Fullana 
(10), Mangues (0), Martí (2) - cinc 
inicial- Figueres (12), Ortínez (11), 
R. Fullana (7), Bru (8) -lesionat: M. 
Soler.
CADET MASCULÍ A  
100X100 BASQUET OLOST A 60  
- FERRET JORBA SOLÀ CBI A 38 
CADET FEMENÍ BLAU  
TRIAS SHOP CB IGUALADA 
BLAU  59 – F.C.MARTINENC A 48
CADET FEMENÍ GROC    
GARATGE MONTSERRAT OPEL 
CBI GROC 64 - OLESA 54
Laia Ferrer (8), Marita Flores, Car-
la Garrido (5), Laia Figueras (12), 
Laia Puiggròs (2), Maria Gassó (4), 
Paula Marsal (13), Marta Ambròs 
(10) i Anna Tarrida (10).
CADET MASCULÍ C  
CB GAVÀ 43 – AKORD’S CB 
IGUALADA C 65
INFANTIL MASCULÍ  A  
CB SANT BOI 35 - MC DONALDS 

CB IGUALADA A 85
INFANTIL FEMENÍ BLAU  
BASKET ALMEDA 73 - READY CB 
IGUALADA BLAU 43
Maria López, Marita Flores, Ber-
ta Morros, Carla Garrido, Laia 
Puiggròs, Carla Casellas, Anna 
Fernández, Paula Elvira, Ivette 
Juárez, Anna Bachs i Aina Marsà.
READY CB IGUALADA BLAU 68 - 
CB BEGUES 51
Maria López, Marita Flores, Ber-
ta Morros, Carla Garrido, Laia 
Puiggròs, Carla Casellas, Anna 
Fernández, Paula Elvira, Ivette 
Juárez, Anna Bachs i Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B  
C.B. SOLSONA 58 - TRIOPTIC CB 
IGUALADA B 74
Nil Vidal (8), Gerard Poncell (14), 
Daniel Calle(14), Marc Sànchez(8), 
Albert Moreno(2), Marc Fane-
ga(10), Marc Perera, Roger Por-
redon(1), Roger Marsa(11), Raul 
vivas, Alex Juarez(6).
INFANTIL FEMENÍ GROC 
CB VILADECAVALLS 67 – ANOIA 
MOTOR SEAT CBI GROC 43
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
CB LA MERCÉ 90 - TAXI 2.0 CB 
IGUALADA 33
P.Vazquez, J.Segura, E.Tomas, 
J.Moreno, J.Quintana, H.Jörgens, 
M.Criado, I.Raurich, B.Soteras
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA A.BALSELLS CBI 71 
- CB VILASSAR DE DALT 57
MINI MASCULÍ A    
CB SOLSONA 83 - VITALDENT 
CB IGUALADA 52
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
VITALDENT CB IGUALADA BLAU-
GROC 52 - BASQUET SAMA VI-
LANOVA MFA 58 
Agar Farrés. Elena Poncell, Sira 
Morros, Nora Gudel, Carlota Díaz-
Guerra, Laura Vancells, Blanca 
Acevedo, Elena Romeu, Gal·la 
Farnós i Mar Solà.
MINI FEMENÍ GROC       
VITALDENT CBI GROC 49 - 
A.E.MVP CERVELLO 36
PRE-MINI MASCULÍ 
MANYANET MOLINS 48 – ANOIA 
MOTOR HYUNDAI CBI 90
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel Sa-
lat, Marc Perez, Marc Moron, Joan 
Comas, Lluc Sala, Biel Sevilla i Nil 
Santaeulària.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU  
MC DONALD’S CB IGUALADA 42 
- ESCOLA PIA SABADELL 38
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Díaz-
Guerra, Arlet Cots, Pilar Pintó, Ju-
dit Mas, Carla Solà, Blanca Altés, 
Martina Forner, Ona Torras, Dafne 
Vallcarcel i Elsa Homs.

Bernat Azcona (CAI), primer als 
10 kms de Guissona i Arbeca
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Juvenil del C.A. Igua-
lada Petromiralles Bernat Az-
cona, va assolir la 1a. posició 
Sub-23, en les curses dels 10 
Km. FEDAC Guissona, el 6 
d’abril, i en la 1a. Cursa dels 
Ibers, el 13 d’abril a Arbeca.
Bernat Azcona era el 8è. gral. 
masculí i 1r. Sub-23 a la cur-
sa FEDAC de Guissona, amb 
38m. 34seg. en la prova sobre 
els 10 Km., en la que es va 
imposar Jaume Farré (Lives-
trong) amb 34m. 55 seg., i era 
1a. fem. Yolanda Cebrián (In-
dep.) amb 42m. 53 seg.
Pel que fa a la 1a. Cursa dels 
Ibers d’Arbeca, també sobre 
10 Km., Bernat Azcona era 

12è. gral. i 1r. Sub-23, amb 
un registre de 38m. 01 seg., 
Es va imposar Alexandre Tàs-
sies (C.E. Linyola) amb 35m. 
02seg., mentre en femenines 
s’imposava Yolanda Cebrián 
(Indep.) amb 42m. 06seg..

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

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

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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La Míriam Solies donant la passada.
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Gran actuació de Toni Bou a Austràlia

FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

L’Igualada i l’AEM són dos 
equips que juguen bé la pilota i 
això es nota en cada encontre 
que disputen.
En el d’aquest diumenge a la 
tarda, el més just ha estat el 
repartiment de punts entre un 
AEM que ja no s’hi juga res i un 
Igualada que es pot considerar 
gairebé salvat.
A la primera part, l’Igualada ha 
fet un joc molt controlat que ha 
tingut el seu premi amb el gol 
de cap de la Mariona quan no-
més es portaven 9 minuts en 
joc. Això ha estat un bon co-
mençament, però calia no refi-
ar-se, perquè l’AEM és perillós 
en qualsevol circumstància. 
La prova ha estat un xut que 
la Noelia ha salvat amb una 
mà impressionant. Al descans, 
però s’hi ha arribat amb victòria 
igualadina.
A la segona part les lleidatanes 
han sortit amb més empenta, i 
han fet patir el públic que gau-
dia de la tarda de diumenge, 

Empat just del CF Igualada 
femení davant l’AEM Lleida (1-1)

però només en una ocasió la 
Noelia s’ha hagut de tornar a 
lluir.
Finalment, però, malgrat els 
perillosos contraatacs de les 
locals, a poca estona del final 
les vermelles han aconseguit 
empatar el partit en un repar-
timent de punts que reflecteix 
els mèrits fets pels dos equips.
CFI: Noelia García (porte-
ra), Elena Alert, Sara Berga-
dà (Carla Navarro 57’), Janet 
Mendoza (Araceli Barroso 46’), 
Ariadna Rius (defensa), Núria 
Miquel, Jèssica Pablos, Míriam 
Solies (centre del camp), Mari-
ona Marsal, Judit Pablos, Mari-
na Salanova (davanteres). En-
trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
Gols: 1-0 Mariona (9’) – 1-1 
Nadia (77’)
Aquesta setmana hi ha des-
cans i l’altra un altre partit cru-
cial contra el Sant Andreu, on 
l’Igualada pot certificar definiti-
vament la permanència. 

Trobada de Futbol Femení, el 
proper 1 de maig a Vilanova
Com la temporada passada, 
s’ha organitzat a nivell Fede-
ratiu a tota Catalunya unes 
Trobades de Futbol Femení 
el proper 1 de Maig. Una de 
les 14 seus serà a l’Anoia, al 
Camp Municipal de Can Tito a 
Vilanova del Camí.
La Trobada va destinada a ne-
nes de entre 6 i 16 anys tant 
que siguin practicant del futbol 

com les que no lo son per que 
passin una bona i divertida jor-
nada futbolística, serà al matí 
de 09:30h fins les 14:00h.
D’altra banda, la Nit dels Cam-
pions de la temporada 2013-14 
a l’Anoia tindrà lloc a Vilanova 
del Camí el proper 18 de Juny 
2014 a les 19:30h, possible-
ment a la sala del Centre Poli-
valent de Can Papasseit.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per la zona de Mount Tarren-
gower d’Austràlia es va dispu-
tar la primera cita del campio-
nat del món de trial a l’aire lliure 
amb la participació del pilot pi-
erenc Toni Bou amb Montesa.
De fet, constava de dues pro-
ves amb puntuació indepen-
dent a cadascuna d’elles. A la 
primera el vencedor fou el pi-
lot japonès Takahisa Fujinami 
company d’equip de Toni Bou 
que va ser segon.
El segon dia Bou s’imposava 
per davant d’Àdam Raga amb 
Gas Gas, sent tercer Jeroni 
Fajardo amb Beta. Després 
dels dos trials Bou lidera el 
mundial amb 37 punts seguit 
de Fujinami i Raga.
Al finalitzar aquest trial austra-
lià. Toni Bou comentava: “Estic 

Toni Bou ja lidera el mundial a l’aire lliure 2014.

més content que ahir, clar. Ha 
anat tot molt millor. Han canvi-
at unes zones, pensàvem que 
seria un trial més difícil, però 
no ha sigut molt complicat. He 
fet una sola errada en la zona 
13 de la primera volta i després 
he pogut controlar la carrera, 
encara que Àdam estava fent 

també una bona carrera i la di-
ferència era molt escassa”. 
El darrera cap de setmana 
d’aquest mes d’abril es dispu-
tarà el trial del Japó que també 
constarà de dues proves amb 
puntuació independent a ca-
dascuna d’elles.

Quart lloc de Viladoms a Abu Dhabi
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Instaŀlat en una còmoda quarta 
posició, el pilot igualadí Jordi 
Viladoms no va voler aga-
far cap risc a l’etapa final del 
Abu Dhabi Desert Challenge, 
doncs estava força distanciat 
del tercer lloc i el pilot que el 
seguia a la classificació estava 
molt distanciat.
Així, que amb bon criteri no 
va voler cap risc innecessari, i 
Viladoms amb KTM 450 Rally 
Replica es classificà en el cin-
què lloc de la darrera etapa i 
quart a la classificació general 
final.

Al finalitzar aquesta prova que 
inaugurava el mundial de raŀlis 
cross country, Viladoms deia: 
“És una bona posició, estic 
molt agraït a l’equip pel gran 
treball que han fet durant el 
ral.li, sempre cuidant tots els 
detalls i fent que tant sols ens 
haguéssim preocupar per cór-
rer. Em sento molt afortunat de 
poder estar enguany competint 
en aquest nivell, i és gràcies 
a l’oportunitat que m’ha donat 
KTM i els patrocinadors que 
un any més segueixen estan al 
meu costat”.
Tal com va publicar La Veu a 

l’anterior edició, hi havia un 
gran interès en veure com es 
desenvolupava la darrera eta-
pa ja que els tres primers clas-
sificats estaven separat entre 
ells per no gaire temps. Així, el 
company d’equip de Jordi Vi-
ladoms, Marc Coma perdia el 
primer lloc en benefici de Pau-
lo Gonçalves que finalment 
era el guanyador amb Honda 
450 CRF Rally, per davant de 
Coma, sent tercer el castello-
nenc Joan Barreda, company 
d’equip del portuguès Gonçal-
ves.

Tres derrotes del VdC Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Derrota ajustada del sènior fe-
mení del VdC Endavant davant 
d’un dels aspirants al titol de la 
categoría, el Nou Esplugues, 
per 36 a 31.
Si en el partit d’anada el partit 
va ser dur e intens, el de tor-
nada no es va quedar enrere. 
L’equip local amb un bon tir 
exterior va arribar al descans 
amb un avantatge de cinc 
punts, 20-15. En la represa les 
vilanovines van posar-se a no-
més dos de diferencia, 25-23, 
però de nou l’encert des de la 
línia de tres va donar la victò-

ria a l’Esplugues. Magnífica la 
trajectòria de les noies en la 
categoria amb derrotes gai-
rebé sempre per pocs punts i 
ocupant comodament la part 
mitjana de la classificació.
Parcials: 11-7, 9-8, 9-10 i 7-6
Van jugar Carme Vidal (2), 
Clàudia Oller (8), Cèlia Conill 
(7), Laia Noguera (2) Alexan-
dra Vives , Susanna Sánchez,  
Montse Bertran (4),  Alba Bau-
tista, Anna Solà (4)  Itzel Loren-
te(4) i Mireia Hinojal. Entrena-
dor Sergi Alamillo. 
Altres resultats:
L’equip infantil femení va per-

dre davant la Escola Pia per 
53-12. Van jugar Lucía More-
no (2), Irene Leno (6), Andrea 
García, Maria Vega, Maria Fi-
gueredo, Carla Bocache (4) i 
Marina Navarro (2). Entrena-
dor Oscar Borrega.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el CB Igualada  per 
71-41. Parcials 20-10, 19-6, 
15-14 i 17-11. Van jugar Joan 
Marc Tomàs, Fernando Leno 
(11), Albert Moreno, Oscar 
Borrega (10), Héctor Castillo, 
Adrià Lloret (2), Pep Tomàs (5), 
Stalin Rodríguez (13) i Albert 
Vilalta. Entrenador Pep Ferrer.  
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Corbella i Ivan.

Eva Ribalta, campiona d’Espanya de 10.000 m. llisos en veterans

Bernat Jaume, als Europeus 
de Helsinki d’esquaix

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

L’AV Igualada va perdre a 
Cornellà per 3-1. L’encontre 
es disputà a les 20.30 h. i fet 
i fet sortiren del camp a quarts 
de dotze.... El Cornellà té un 
bon equip, s’ha reforçat bé. 
Al minut 10 varen inaugurar 
el marcador. Des de quasi el 
mig camp, en un xut bombat 
salvaren la posició avança-
da de Tort (1-0). Tres minuts 
després, el meta Tort, inicià la 
seva bona actuació parant en 
dos temps un remat perillós. 
Respongueren els igualadins 
amb una combinació iniciada 
per Ureña, que passà a Biscar-
ri, aquest a Txema, el qual cedí 
a Ivan, parant el porter. El cen-
tral Padró anul·là un atac local. 
Al 22, centrada dels locals que  
remataren a boca de gol i Tort 
la desvià a córner. Acte seguit, 
Ureña, xutà una falta molt es-
curada que no entra per poc. 
Però al 25, en un contraatac 
dels del cinturó, en tres tocs 
precisos i remat ras, marcaren 
(2-0). El lateral Farré, de cap, 
tallà a córner i prop del final del 
primer temps, el meta Tort en 
una sortida molt oportuna d’un 
u contra u, guanyà al davanter. 
Anotem una magnífica jugada 
de Corbella en un tall precís i 
passada perfecta.
A la segona part el domini fou 
dels de les Comes, n’obstant 
ells obligaren a Tort a efectuar 
varies intervencions de mèrit. 
X. Cantarell, al minut 6, forçà 
un còrner que habilità ell ma-
teix cap al mig Robert que re-

Futbol veterà: És perillós 
sortir de nit

matà de cap, sortint la pilota 
per damunt del travesser, fou 
una bona oportunitat. Els lo-
cals tornaren a intentar marcar 
de vaselina i Tort, de puny, sal-
và la situació. Respongué Far-
ré amb una gardela fortíssima 
que parà el porter. Tort desvià 
un cacauet llunyà, enverinat. 
Replicà l’Igualada, al minut 13, 
X. Cantarell jugà amb Txema 
que posà un caramel per a 
Roger, el qual prop de porta, 
marcà de remat ras /2-1). Els 
centrals Canals i M. Cantarell, 
anul·laren dos atacs. Com tam-
bé ho feu el lateral Calsina. El 
mig Ivan, davant el porter, tin-
gué l’empat a l’abast, no pogué 
ser i ja prop de la mitja hora, 
després d’una falta que no ho 
era i de rebot, els locals, mar-
caren (3-1).
Ramon Paradell, alineà: Tort, 
Farré, Padró, M. Cantarell, 
Calsina, Canals, Ivan, Ureña, 
Biscarri, X. Cantarell, Corbella, 
Txema i Robert. El dissabte 26, 
ens visitarà el Segur, a les Co-
mes-2, 16 h.  

ESQUAIX / DAVID JAUME

El jove igualadí Bernat Jaume 
es troba a Finlàndia disputant 
els europeus sub 19 individual, 
primer i per equips desprès.
En el torneig individual, la sort 
del sorteig no va acompanyar 
gens i al igual que va passar a 
al british junior, a 1a ronda va 
caure davant de l’anglès Lyall 
Fuller, un dels favorits per gua-
nyar el títol. El nostre represen-
tant va desaprofitar 1 bola de 
joc en el primer set i un altre en 
el tercer per acabar caient per 
11-13, 7-11, 11-13. En el qua-
dre per llocs esta lluitant pel lloc 
32è i de moment ha guanyat al 
turc, Atakan Yörüoglu, al suís 
Jan Kurzmeyer i el holandès 
Thijs Van Der Pluijm, tots per 
3-0. A semis va guanyar al suís 
Dimitri Steimann per 11-6, 11-
8, 11-4 i la final al també  suís 
Denis Grüter per 11-8, 11-6, 
11-4. L’anoienc s’emporta el 
quadre de forma molt còmode 
i demostra que el seu lloc real 
no era pas jugar la consolació. 

Els júniors de l’Esquaix IGD, 
molt be a Terrassa
Una representació igualadina 

és va desplaçar a Terrassa per 
jugar una nova prova del circuit 
català infantil.
Dels nostres cal destacar de 
nou el joveníssim Nacho Fajar-
do, tercer de sub 15 amb so-
lament 10 anys i el segon lloc 
de la seva germana Montse a 
sub 11.
Pau Jaume i Guillem Fusté van 
caure a primera ronda del qua-
dre a S11 i Javi Fajardo va ar-
ribar als quarts de final de sub 
15. Derrota de l’equip C que 

El tercer equip va perdre davant el Nat’s.

juga la lliga catalana. Aquest 
cop, davant el Nat’s de Sant 
Fruitós. Ton Colom i Carles 
Sánchez va caure 3-0 davant 
amb dos vells coneguts nos-
tres,  Toni Reillo i Jordi Nova 
respectivament. Jordi Doncel 
tampoc va poder fer res caient 
amb Joan Casahuga i final-
ment el junior Nacho Fajardo 
va esgarrapar un set a Pep 
Porta però va acabar caient 
desprès d’un lluitat 3-1.

Mala jornada dels equips Subaru IGD

PÀDEL / DAVID JAUME

Els equips Subaru Igualada, 
tants els masculins com els fe-
menins, van tenir una mala jor-
nada. El primer equip va patir 
una dolorosa derrota a Navàs 
davant l’equip local. Josep Llo-
rach/Mito Campins van caure 
1-6, 4-6 amb Guifré Pous/Ivan 
Serrano, Isidre Marimon/Ra-
món Gabarró tampoc van po-
der fer res perdent per 3-6, 0-6 
amb Marc Villacampa/Rubén 
Lladós i finalment Bernat Solé/
Marc Corcelles van també per-
dre per 3-6, 4-6 davant Jordi 
Noguera/Roger Comas
El segon equip Subaru poc 
va poder fer davant el CNI i 
va caure per 3-0 a casa. Pere 
Farré/Roger Rosich van perdre 
el seu partit 6-4, 1-6 amb Jose 
Ulloa/Nacho Pérez. Tampoc 
Toni Valldaura/Josep Ferrer 
van poder fer res per evitar un 
doble 6-2 davant Xavi Morera/
David Sabaté i finalment Josep 
Basols/Josep Albareda no van 
ser obstacle per Xavi Serra/
Jaume Mallart caient per un 

doble 6-3.
A nivell femení, en la lliga fe-
derada, cap del dos partits ju-
gats ens va anar de cara amb 
dues derrotes amb el Tot Pàdel 
i Sesrovires. Davant el Tot Pà-
del de Manresa, les úniques 
que van sumar van ser Fran-
cina Olaria/Anna Claramunt 
guanyant el seu compromís 
amb Marta Guiu/Mireia Herms 
per 6-1, 6-2. Mireia Homs/An-
tònia Pintó van caure 0-6, 2-6 
amb Antònia Sus/Míriam Mar-
tín i finalment Rosa Riba/Carla 
Gassó desprès d’un renyit par-

tit van cedir 3-6, 6-3, 3-6 amb 
Xussi Arias/Anna Aloaniz en el 
decisiu.
Davant el Sesrovires, les coses 
no van anar millor i Francina 
Olaria/Elia Soriano van perdre 
1-6, 3-6 amb Asun Garcia/Eli 
Andrade, Khaoula Arab/Berta 
Aguilera tampoc van poder su-
mar tot i estar bastant a prop 
perdent 6-6, 7-5, 5-7 amb Eva 
López/A. Esteller i finalment 
Carlota Llorach/Mònica Òdena 
no van tenir opcions perdent 
per un doble 6-0 amb Montse 
Rodríguez/Sandra Caliz.
 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Eva Ribalta, va 
proclamar-se diumenge  Cam-
piona d’Espanya en Veteranes 
F-35 dels 10.000 m.ll. a Mon-

zón (Osca).
Ribalta assolia una magnífica 
1a. posició amb un bon regis-
tre de 39’04”93, proclamant-se 
Campiona d’Espanya en una 
brillant actuació.
Miquel Comella es va retirar 

per indisposició en els 10.000 
m.ll. en Veterans M-45, com-
pletant l’actuació dels 2 atletes 
del CAI participants als esta-
tals dels 10 Km. per Veterans 
de Monzón.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

Cognoms: ................................................................

Població: ..................................................................

Telèfon: ....................................................................

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2



L’alcalde Marc Castells, amb l’igualadí Albert Balcells, organitzador de la VolCAT.
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La VolCAT, demà per Igualada
CICLISME / REDACCIÓ

Demà divendres començarà 
una nova edició de la VolCAT 
Ara Lleida BCN +. No és una 
edició qualsevol dʼaquesta cur-
sa per etapes en BTT, ja que 
aquest any es commemora el 
10è aniversari de la celebració 
de la primera edició de la Vol-
CAT. En la seva primera edició 
ja va recórrer paratges i muni-
cipis de la Catalunya Central 
com Berga, Cardona, Calaf i 
Igualada.
Lʼedició dʼenguany de la Vol-
CAT tindrà lloc els dies 18, 19 
i 20 d’abril, i alguns dels es-
cenaris que fa 10 anys la van 
veure a néixer, repeteixen en 
aquesta edició. Així, la VolCAT
Ara Lleida BCN + 2014 tindrà 
un recorregut dʼuns 160km 
repartits en 3 etapes del més 
pur estil BTT. Després d’uns 
mesos de prospeccions per les 
serres de la Catalunya central, 
i fidels als seus principis, la 
VolCAT es desenvoluparà en 3 
etapes de pur BTT.
La primera d’elles serà amb 
sortida i arribada a Igualada, 
demà divendres. La capital de 
la comarca de l’Anoia ha donat 
suport des de la primera edició 

Daniel Baraldès, 14è a la Cursa 
dels Bombers de Barcelona

d’aquesta prova per etapes, i 
aquesta vegada sortida i arri-
bada al centre històric. El re-
corregut no deixarà indiferent a 
ningú, un recorregut dissenyat 
per gaudir de la BTT, entre 
frondosos boscos i senders in-
terminables. La prova compta-
rà amb certa duresa, a causa 
dels constants puja i baixa, una 
característica de la primera 
etapa de la VolCAT.
El dissabte l’etapa serà d’Igua-
lada a Cardona, i la tercera, 
diumenge, de Sant Llorenç de 
Morunys a La Coma.
En definitiva, la VolCAT se-
gueix la seva estructura espor-
tiva, per a aquells que vulguin
compartir uns dies d’autèntic 

mountain bike. És el cas dels 
corredors internacionals que 
habitualment es desplacen a 
Catalunya per a participar a 
la VolCAT. Aquest any no serà 
menys, i ja hi ha confirmada la 
presència de corredors inter-
nacionals. El portuguès Thiago
Ferreira vol revalidar el títol 
aconseguit l’any passat i serà 
un dels favorits a la victòria 
final, però segur que els cor-
redors de casa li posaran les 
coses difícils. A més de Fer-
reira ja han confirmat la seva 
presència el suís Kevin Frieg, 
l’austríac Krenn Wolfang o la 
ucraïnesa Elena Novikova, en-
tre d’altres corredors de Fran-
ça, Mèxic o Itàlia.

CURSES / REDACCIÓ

Diumenge 13 abril es celebra-
va la 16º edició de la Nike Cur-
sa Bombers de Barcelona, amb 
un ràpid circuit urbà de 10km. 
En aquesta edició s’aconseguit 
un nou rècord de participació 
amb més de 27.000 corredors. 
Una vegada més, una gran 
organització va permetre que 
tots els participants poguessin 
gaudir d’una de les millors cur-
ses del calendari.
Per part del CAI triatló Petromi-
ralles, va haver una molt bona 
representació, a més molts 
dels atletes van aconseguir 
millorar la seva marca perso-
nal, afinant l’estat de forma 
de cara a l’imminent inici de la 
temporada de triatló. A més de 

la destacada posició de Dani-
el Baraldés aconseguint 32:05 
com a millor marca personal, 
l’Aïda Solà, Jordi Vidal i Bernat 
Simon també van aconseguir 
millorar el seu temps comptant 
amb la col·laboració dels seus 
companys d’entrenament Jo-
sep Martinez, Daniel Segura 
i Joan Riera que en aquesta 
ocasió van fer tasques de lle-
bre. Resultats:
14e Daniel Baraldes 32:05
82e Jordi Vidal 34:51
83e Daniel Segura 34:51
417e David Sevilla 38:23
692e Joan Riera 39:40
693e Bernat Simon 39:40
1675e Josep Martinez 42:32
1676e Aïdà Solà 42:32
3007e Elena Barlabé 44:31

 Sant Esteve Sesrovires
C/Puig de Mira 15-21

Urbanització Masia Bach
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TAE-KWONDO / REDACCIÓ

El Campionat de Catalunya 
infantil de tae-kwondo va dis-
putar-se el passat 13  d’abril al 
Poliesportiu de la Mar Bella a 
Barcelona. Més de 900 com-
petidors amb un alt nivell, un 
campionat sense incidències, 
perfectament organitzat per la 
Federació Catalana. El Club 
Taekwondo Gui d’Igualada va 
obtenir una vegada mes molts 
èxits amb els seus participants. 
Judit Fei, 10 anys, Medalla 
d’Or aconseguint el seu cinquè 
campionat consecutiu. Ivan 
Piñero, 13 anys, Medalla d’Or 
en la seva primera participació. 

El Centre Gui, al Campionat de 
Catalunya infantil de taekwondo

Cristian Torrogrosa, 10 anys, 
Medalla de Plata, ha estat 
dues vegades Campió de 
Catalunya.  Jordi Posada, 11 
anys, Medalla de Plata, un cop 
Campió de Catalunya. Ain-
hoa Leiva, 9 anys, Medalla de 
Bronze, un cop Campiona de 
Catalunya. Ainara Cristobale-
na, 12 anys, Medalla de Bron-
ze, sempre medallista en els 
campionats. I la participació de 
Carlos Gonzalez, 8 anys, Adria 
Piñero, 11 anys i Paula Posa-
da, 13 anys. El club agraeix la 
col.laboració dels coachs: Li-
dia Litran, Daniel Gonzalez i 
Daniel Gil.

Trobada Esportiva Comarcal de 
2n de Primària a la Torre

POLIESPORTIU / REDACCIÓ

Aquest any, l’Escola Torres-
casana i l’Escola La Torre, 
sota l’organització de les dues 
mestres d’E.Física, Sandra Ex-
pósito i Ester Camacho, junta-
mentamb l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt i el Consell 
Esportiu de l’Anoia , hem orga-
nitzat  la IV Trobada Esportiva 
Comarcal de Centres Educa-
tius de l’Anoia, de segon de 
Primària del PCEE (Pla Català 
de l’Esport). La jornada s’ha 
dut a terme aquest dimecres 
passat dia 9 d’abril a les ins-
taŀlacions esportives munici-
pals de la Torre de Claramunt: 
Pavelló Poliesportiu i Camp de 
Futbol  de Vinçó.
Ha sigut una jornada matinal 
esportiva on han participat 11 
centres de diferents municipis 

de la comarca, sent un total de 
394 alumnes. 
El lema de la trobada era “Re-
ciclem i juguem”, per així con-
tinuar amb el treball que s’està 
fent des de l’Ajuntament sobre 
els hàbits reciclables. D’aques-
ta manera, hem mostrat que es 
poden aprofitar molts materials 
que ja no utilitzem a casa, i 
que en produïm deixalles, per 
construir nou material per po-
der jugar i que des de l’àrea 
d’Educació Física podem uti-
litzar. 
Els alumnes han gaudit de tot 
un matí practicant diferents ac-
tivitats esportives, sempre amb 
diferents materials reciclables, 
acabant amb un ball final de 
cloenda on han participat els 
nens i nenes, mestres i moni-
tors. 

ESCALADA / INGRAVITA

El passat 29 de març, es va 
disputar la 1a prova de la Copa 
catalana d’escalada de dificul-
tat al rocòdrom Sala Golem 
d’Arenys de Munt.
L’escalada de dificultat és la 
que es practica en alçada i 
amb corda. Els participants 
han de realitzar els recorreguts 
marcats intentant arribar al fi-
nal amb un temps limitat. La 
tàctica és primordial en aquest 
tipus de competició tant per la 
visualització prèvia del recor-
regut com per la dosificació de 
les forces per tal d’arribar a dalt 
de tot.
Va ser la prova en la qual els 
competidors de Ingravita es 
van estrenar en el món de les 
competicions amb un destacat 
paper.
L’Alba Pelfort en categoria 
Sub15 va fer 7a posició
El Marc Rodríquez en catego-
ria Sub18 va fer 3a posició
L’Àngel Parrilla en categoria 
Veterans va fer 3a posició.
Passada aquesta prova i amb 
el conseqüent descans, ve-
nia a Igualada la competició 
de mans de la Copa catalana 
d’escalada en bloc.
Aquesta modalitat és la que es 
practica sense corda, escalant 
itineraris a poca alçada i amb 
protecció de matalassos. És 
aquí on els moviments dinà-
mics i l’espectacularitat prima 
per sobre de tot.
Aquí va ser on Ingravita va 
acollir la primera prova de la 
Copa, aprofitant les instal-
lacions de la sala igualadina on 

els equipadors de la Feec, van 
saber aprofitar tots els racons 
i les possibilitats dels plafons.
La participació va ser de 90 
inscrits entre totes les edats, 
20 més que en la mateixa pro-
va de l’any passat.
Els guanyadors en les dife-
rents categories van ser:
Sub12 Fem. - Luna Marsella
Sub12 Masc.- Cedric Lluc
Sub15 Fem. - Maria Benach
Sub15 Masc. - Héctor Bazan
Sub18 Fem. - Alba Risquez
Sub18 Masc.- Marc Rodríguez
Absoluta Fem. - Maud Ansade
Absoluta Ma. - David Belmonte
Veterans - Antonio Guerrero
Les classificacions dels esca-
ladors igualadins van quedar:

Podi d’igualadins en les primeres proves de la 
Copa Catalana d’Escalada

Alba Pelfort en categoria 
Sub15 va fer 5a posició.
El Marc Rodríquez en catego-
ria Sub18 va fer 1a posició.
L’Àngel Parrilla en categoria 
Veterans va fer 3a posició.
Enhorabona a tots tres escala-
dors que en el seu debut en la 
prova de bloc van fer un gran 
paper entrant tots a la final i 
destacant la primera posició 
del Marc.
També l’agraïment a tots els 
col·laboradors: Egan, Feec, els 
equipadors i les marques que 
ens van donar suport: Fruites 
Mendez, Fruits secs Torra, 
Comerco, Forn de pa Jaume i 
Vicenç, Ajuntament d’Igualada 
i Gárgola. 

Bon balanç de la base del FS Capellades
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Infantil: Capellades-Joviat (4-1)
Gran partit el que va jugar el 
Capellades contra un equip 
amb el qual es va perdre a la 
primera volta i amb el qual es 
jugava la 3a posició. L’actitud 
dels jugadors va ser de 10, tant 
en defensa com en atac. Van 
marcar: Jan Pamies 2, Quim 
Riba1 i Ricardo Cerviño 1
Cadet: Yu-yu Capellades-Es-
parreguera (0-5)
Partit molt tàctic el jugat per 
aquests dos equips. Un resul-
tat injust doncs el Capellades 
va tenir ocasions de gol per 
poder entrar en el partit.
Van jugar: Izan Blanco, Joel 
Honrubia, Alex Juan, Victor Ló-
pez i David Lozano. També van 
jugar: Sergi Sánchez, Marc 
Fernández. 
Cadet:  Àngela Capellades-Es-
parreguera B (5-1)
Tot i que el partit es va jugar 
passades les dotze del migdia, 
els nois estaven dormint. De 
fet, van estar dormint durant tot 
el partit i això va provocar que 

es veiés, amb tota seguretat, el 
pitjor partit del què portem de 
temporada. 
Nombroses errades en les 
passades, de marcatge, man-
ca de pressió, en resum, apatia 
general. La sort va ser la por 
que va mostrar l’equip contrari 
en tot el partit i que no van te-
nir el seu dia més anotador, si 
no el resultat hauria estat molt 
diferent.
Van jugar: Marcel Colet, Nil Sa-
bater, Pau Soteras, Oriol Pe-
rez i Marc Vela. També, Sergi 
Soler i Xavi Ferrera. Gols: Nil 
Sabater (1), Marc Vela (2), Pau 
Soteras (2).
Cadet: Olesa B-Àngela Cape-
llades (3-5)
Diumenge es va jugar un partit 
ajornat que l’equip tenia de la 
setmana anterior. El que havia 
de ser un partit fàcil, tot veient 
el resultat del partit d’anada, va 
esdevenir un dels millors i més 
intensos partits de la tempora-
da.
L’equip rival, va convocar juga-
dors de l’altre equip cadet de 

l’entitat, el qual són líders de la 
categoria i es va veure un parti-
dàs en tots els aspectes. 
El partit va ser molt atractiu 
pels espectadors i molt dur a 
la pista. Després que el NOU 
CA L’ÀNGELA s’avancés en 3 
ocasions al marcador, els lo-
cals van aconseguir igualar el 
partit a 3 gols quan restaven 2 
minuts de partit.
El resultat era molt dolent pels 
visitants ja que possiblement 
s’esfumaven totes les opcions 
d’aconseguir el subcampionat, 
i és per això que es va sortir 
a jugar amb porter jugador. El 
resultat va ser excel·lent, ja 
que en la primera possessió 
de pilota, es va aconseguir un 
autèntic golàs.
Després d’aquest gol i en una 
jugada a la contra, es va rema-
tar el partit amb el definitiu 3-5.
Van jugar: Marcel Colet, Nil 
Sabater, Oriol Guinart, Oriol 
Perez i Marc Vela. També, Ser-
gi Soler, Jan Pàmies i Andreu 
Margarit. Gols: Oriol Perez (1), 
Marc Vela (2), Sergi Soler (2).
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MUSEUS / LA VEU

El 8 de juny de 1947 es va 
fer la constitució provisional 
del posterior Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), 
on ja es va parlar de la crea-
ció d’un museu de la ciutat 
i, dos anys més tard, el 6 de 
juny de 1949, es va inaugurar 
el Museu de la Ciutat i Comar-
ca d’Igualada al Saló d’Actes 
del Grup Escolar Garcia Fos-
sas. El Museu obria al públic 
els diumenge al matí i estava 
estructurat en seccions: fol-
klore i història local, art antic 
(segles XVI a XIX), ciències 
naturals i arqueologia, art mo-
dern, cartografia, arxiu notari-
al, arxiu històric i bibliogràfic i, 
finalment, biblioteca Emili Va-
llès. El seu primer director va 
ser Ernest Marco. El Consell 
Executiu del CECI, el setem-
bre de l’any 1949, proposa la 
creació d’una secció dedicada 
a l’Adoberia, una iniciativa re-
colzada per la Dena de Blan-
quers d’Igualada i el Sindicat 
Local de la Pell. Així doncs, el 
juny de 1954, amb Joan Riba 
i Faura com a president del 
Patronat, es va inaugurar el 
Museu de la Pell d’Igualada al 
Grup Escolar Garcia Fossas, 
acte presidit per l’aleshores al-
calde, Francesc Llansana.
El Museu va créixer amb 
constants donacions de par-
ticulars i empreses. El 1980 
es va inaugurar una nova 
sala del Guarnimenter i, l’any 
1983, l’Ajuntament d’Iguala-
da, el Servei de Museus de la 
Generalitat i el Gremi de Blan-
quers van comprar l’adoberia 
de Cal Granotes. El 1990 es 
va reobrir, convertida ja en el 
Museu que avui coneixem. 
També l’any 1983, l’Ajunta-
ment d’Igualada va comprar 
la fàbrica tèxtil de Cal Boyer 
per tal que esdevingués la seu 
del futur Museu Comarcal de 
l’Anoia. El projecte de museu 
a Cal Boyer es va centrar en 
la secció del Museu de la Pell, 
per a convertir-la en un centre 
de referència en la museogra-
fia catalana.
El Ple de la Junta de Museus 
de Catalunya, el 12 de gener 
de 1996, va donar la conformi-
tat perquè el Museu de la Pell 
fos declarat secció del Museu 
Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya. El Pa-

tronat del Museu va acordar el 
1997 el canvi de denominació, 
per tal d’adaptar-lo a les noves 
tendències museogràfiques, i 
passa a denominar-se Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia. Finalment, en 
data 26 de maig de 1998, el 
Govern de la Generalitat el 
va declarar secció del Museu 
Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya.
L’any 2014 se celebren, 
doncs, seixanta-cinc anys del 
Museu de la Ciutat i seixanta 
del Museu de la Pell, que ha 
esdevingut avui un actiu cultu-
ral integrat a la ciutat amb més 
de 60.000 usuaris l’any, fet 
que significa que no ha parat 
de créixer des de la seva fun-
dació. Igualada disposa d’uns 
equipaments museístics que 
permeten ser un altaveu del 
patrimoni cultural i industrial 
de la ciutat i de la comarca a 
través de múltiples
iniciatives de dinamització, 
recerca i divulgació, sota l’em-
para de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i l’Ajuntament 
d’Igualada i amb la complicitat 
del teixit associatiu i gremial.

Activitats per celebrar l’ani-
versari
Aquest 2014, l’Ajuntament 
d’Igualada, l’IMC i el mateix 
Museu han programat un se-
guit d’activitats per a comme-
morar aquesta data. 
A partir del 16 d’abril, el Mu-
seu de la Pell acollirà l’exposi-

ció Catalunya bombardejada, 
produïda pel Memorial De-
mocràtic per a commemorar 
els 75 anys dels bombardejos 
de la Guerra Civil. El mes de 
maig portarà encara més pro-
postes, com són l’Espai Petit 
Museu, el dia 11 i dins la pro-
gramació de Cultura en Famí-
lia; les activitats de la Nit dels 
Museus el 17 de juny, conjun-
tes amb el Museu del Traginer 
i la Igualadina Cotonera; la ce-
lebració del Dia Internacional 
dels Museus l’endemà, 18 de 
maig; i el cicle de conferènci-
es Bandera Negra 1714, dins 
dels actes de commemoració 
del Tricentenari. Al juny, torn 
per al joc infantil de descober-
ta Com vivien els romans?, el 
dia 1 i novament dins de Cul-
tura en Família. A partir del dia 
12 es podrà visitar també l’ex-
posició de banderes d’Iguala-
da Porteu-les ben altes!.
Passat l’estiu, a la tardor, Cul-
tura en Família i el Tricentena-
ri proposen Jocs del 1714. La 
memòria lúdica del Tricente-
nari, el 7 de setembre al mig-
dia. Entre el 26 de setembre 
i el 16 de novembre, d’altra 
banda, el Museu acollirà l’ex-
posició Cara a cara. El retrat 
a la col·lecció Foto Colectania. 
Posteriorment, de l’1 d’octubre 
al 2 de novembre, l’Espai del 
Vapor rebrà el Projecte 1700. 
El Tricentenari a les escoles 
de l’Anoia. A més, durant tot 
l’octubre, una mostra itinerant 
durà fotografies de gran for-

mat dels seus objectes més 
representatius en diferents lo-
calitzacions de la ciutat.
El 9 d’octubre, a les 19h, es 
presentarà l’audiovisual Ara 
fa 60 anys. El Museu de la 
Pell d’Igualada, un treball de 
recerca i de memòria històri-
ca. A continuació, Converses, 

El Museu de la Pell celebra seixanta anys de preservació 
del patrimoni i d’impuls de la cultura a Igualada

records i reflexions, del Gar-
cia Fossas a Cal Boyer. El 17 
d’octubre, torn per una Jorna-
da de Debat sobre Museolo-
gia a Catalunya, una trobada 
de professionals vinculats als 
equipaments culturals, que 
reflexionaran sobre La relació 
dels museus i la societat del 
segle XXI.
Entre el 21 de novembre i el 
21 de desembre, l’exposició 
KL Reich. La veu de l’infern 
nazi donarà a conèixer la 
novel·la de l’escriptor man-
resà Joaquim Amat-Piniella 
sobre la deportació dels re-
publicans als camps nazis. 
Per a cloure els actes del 60è 
aniversari, es pot participar en 
les visites guiades i gratuïtes 
que cada primer diumenge de 
mes permetran descobrir les 
exposicions permanents a les 
instal·lacions de Cal Boyer i 
Cal Granotes.

L’Ajuntament, l’Institut Municipal de Cultura i el mateix Museu han programat un seguit d’activitats durant tot l'any per a 
commemorar aquesta data

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
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EXPOSICIONS / LA VEU

La sala l’Empremta de Grà-
fiques Vilanova també s’ha 
sumat a les activitats de La 
Mostra, la fira de teatre infantil 
i juvenil que omplirà la ciutat 
del 24 al 27 d’abril.
Des d’aquesta setmana es pot 
veure l’exposició “Mostra de 
mirades”, que recull una quin-
zena de fotografies de primers 
plans de nens i nenes assis-
tint a espectacles de La Mos-
tra. Mirades de sorpresa, de 
diversió, d’atenció, i fins i tot 
d’espant que el fotògraf d’Ole-
sa de Montserrat Mingo Vallès 
ha captat durant diversos anys 
d’aquesta fira de referència 
que enguany arriba a la seva 
25ena edició.
Mingo Vallès és, a més de fer-
reter, un apassionat del teatre 
i un activista cultural. Membre 
del grup Xarxa d’Olesa de 
Montserrat coneix a la per-
fecció el teatre per a totes els 
públics. Amb la seva càmera 
de fotos ha retratat a totes les 
companyies del país i conser-
va el que probablement és 
l’arxiu fotogràfic més impor-
tant d’espectacles per a tots 
els públics. Però al llarg de la 

seva trajectòria no només ha 
mirat cap a l’escenari; Mingo 
Vallès també ha volgut fer un 
cop d’ull al pati de butaques i 
a les places i immortalitzar les 
mirades dels infants, els au-
tèntics protagonistes del tea-
tre infantil i juvenil.
L’exposició “Mostra de mira-
des” estarà instal·lada a la 
Sala l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova (c/Santa Maria, 
12 d’Igualada) fins el dia 27 
d’abril, i s’hi pot acudir a qual-

sevol hora ja que tot el mate-
rial exposat és visible des de 
l’exterior.
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, pertany a l’em-
presa Gràfiques Vilanova, que 
cedeix desinteressadament 
l’espai a la ciutat per tal que 
s’hi puguin realitzar activitats 
i exposicions divulgatives re-
lacionades amb el món de les 
arts gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat.

Els rostres dels nens i nenes de La 
Mostra ja es poden veure a l’Empremta

EXPOSICIONS / LA VEU

A partir d’aquest dimecres, 
16 d’abril, el Museu de la 
Pell d’Igualada exhibeix “Ca-
talunya bombardejada” i 
“Bombardeigs a les centrals 
hidroelèctriques” (1937-38) 
i projecta el documental La 
canalla(da) de Sant Felip 
Neri, dins dels actes de com-
memoració del 60è aniversari 
d’aquest equipament.
“Catalunya bombardejada” i 
“Bombardeigs a les centrals 
hidroelèctriques” (1937-38) 
són dues exposicions agru-
pades sota el títol Catalunya 
bombardejada. 75è aniversari 
dels bombardeigs a la pobla-
ció civil i a les infraestructu-
res catalanes, una proposta 
del Memorial Democràtic per 
commemorar els 75 anys dels 
bombardeigs sobre la pobla-
ció civil catalana durant la 
Guerra Civil espanyola i su-
mar-se així al conjunt d’actes 
de commemoració que s’han 
anat fent a partir de l’any 
2012.
El primer espai expositiu, 
“Catalunya bombardejada”, 
aborda els atacs aeris sobre 
tot Catalunya, amb especial 

atenció a les ciutats referents 
de la massacre, com són Bar-
celona, Lleida, Granollers, 
Tarragona, Reus i Figueres. 
Incideix en la resistència ciu-
tadana materialitzada en la 
construcció de centenars de 
refugis antiaeris per fer front 
als atacs indiscriminats de 
l’aviació feixista, principalment 
italiana i alemanya, que oferia 
suport a l’exèrcit franquista. El 

segon espai, “Bombardeigs 
a les centrals hidroelèctri-
ques”, està dedicat a un epi-
sodi poc conegut però de gran 
transcendència: els atacs a 
les centrals hidroelèctriques 
amb l’objectiu de paralitzar la 
indústria catalana. Aquests 
bombardeigs es van succeir 
durant tot l’any 1937 i els pri-
mers mesos del 1938 i van fer 
arribar de sobte els horrors de 

El Museu de la Pell d’Igualada recorda els bombardejos 
que van assolar Catalunya durant la Guerra Civil

la guerra a unes poblacions 
que fins a aquell moment se 
n’havien mantingut allunya-
des.
El discurs de l’exposició apun-
ta clarament cap a la concep-
ció de la Guerra Civil espa-
nyola com un conflicte que 
estableix, a causa de la pre-
sència decisiva de l’aviació, 
un nou model d’enfrontament 
bèl·lic en què la rereguarda es 

converteix en front de guerra 
i la població civil en blanc de 
l’enemic. Dins d’aquest con-
text, es posen de manifest els 
valors ciutadans i les múltiples 
mostres de resistència i so-
lidaritat que la població civil 
oferí mitjançant, per exemple, 
la construcció de refugis.

La canalla(da) de Sant Felip 
Neri
D’altra banda, l’exposició ofe-
reix l’oportunitat de veure el 
documental La canalla(da) 
de Sant Felip Neri. Encàrrec 
de la Direcció General de la 
Memòria Democràtica al Col-
lectiu Paso a Paso, recull molt 
material gràfic i testimonis de 
l’atac aeri que, el matí del 30 
de gener de 1938, va provo-
car l’esfondrament del soter-
rani de l’església de Sant Fe-
lip Neri, a Barcelona. Hi van 
morir quaranta-dos civils, la 
majoria nens procedents d’al-
tres zones de l’Estat refugiats 
al temple. Les projeccions es 
faran a l’auditori del Museu 
els dies 1, 3 i 10 de maig a les 
12h del migdia i sota reserva 
prèvia per a grups d’educació 
secundària.

TEATRE / LA VEU

El proper dijous 24 d’abril es 
dóna el tret de sortida a la 25a 
Fira de Teatre infantil i juvenil, 
La Mostra d’Igualada, que fins 
el diumenge omplirà la ciutat 
dels millors espectacles te-
atrals per a tota la família del 
moment. Seran un total de 48 
companyies i 6 narradors ue 
oferiran un total de 59 propos-
tes de tots els gèneres amb 
105 actuacions, de les quals 
12 seran estrenes. Les funci-
ons es podran veure en 12 es-
pais (7 tancats i 5 a l’aire lliure), 
a més dels recorreguts dels es-
pectacles itinerants. Entre els 
espais d’actuació cal destacar 
que per primer cop es faran es-
pectacles a l’aire lliure al com-
plex de La Igualadina Cotonera 
(1841), antiga factoria tèxtil en 
ple procés de recuperació i re-
habilitació. També es recupera 
el Teatre Cercle Mercantil com 
a espai d’exhibició.
La 25a edició de La Mostra 
d’Igualada s’iniciarà, dijous a 
les 8 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, amb l’acte 
inaugural amb els parlaments 
oficials dels representants de 

les institucions organtizadores.
Seguidament, es farà un pe-
tit homenatge a les entitats 
Fundació Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil de Catalunya, 
Agrupació d’Entitats Rialles a 
Catalunya i Xarxa Igualada, 
com a principals impulsors de 
les primeres Mostres. Final-
ment, la companyia Cap i Cua 
oferirà l’espectacle Entredos, 
una original proposta de circ 
que capbussa l’espectador a 
un món màgic i absurd, poètic i 
còmic, en què el públic dubtarà 
de si està despert o somniant.

Dijous de la setmana vinent 
comença la 25a. Mostra 
d’Igualada
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SARDANES / LA VEU

El dilluns 28 d’abril, al Teatre 
Municipal de l’Ateneu, tindrà 
lloc la commemoració dels 40 
anys del Pubillatge igualadí, 
organitzat conjuntament per 
AUGA i Agrupació Sardanista 
d’Igualada, amb els següents 
actes: a les 6 de la tarda, con-
ferència a càrrec de Joan Solà 
i Mª Teresa Farrés; també es 
projectarà la pel·lícula del pubi-
llatge, per acabar hi haurà una 
ballada de sardanes a la pista 
de l’Ateneu, amb la cobla Lluï-
sos de Taradell; hi està convi-
dat tothom, i per descomptat 
els amants a la nostra dansa. 
El acte és gratuït. Recordarem, 
amb nostàlgia, així aquell 21 
d’abril del 1974, que tants bons 
records portarà a molts iguala-
dins i igualadines.  
- Ballades de sardanes a Igua-
lada i comarca
- Dilluns de Pasqua, 21 d’abril
Carme, a l’ermita de Collbàs, a 
les 12:00 h. Cobla, Lluïsos de 
Taradell.
- Dimecres, 23 d’abril, Sant 
Jordi
Igualada, a la Rbla. de St. Isi-
dre, a les 19:30 h. Cobla, La 
Principal de Cassà.

Crisi també al món sardanis-
ta?
La crisi que ens envolta no 
solament afecta al treball, di-
ners, política, valors humans, 
etc... sinó també al món artís-
tic i cultural; com es pot veure 
en el resum següent veiem tot 
el que es va programar l’any 
1974, l’any del pubillatge igua-
ladí, que enguany aquest di-
lluns de Pasqua, 21 d’abril, es 
compleixen 40 anys d’aquella 
efemèrides. Només per posar 
un exemple, llavors l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada compta-
va amb més de 600 socis, avui 
dia no arribem a 175 socis; 
aquell any de promig hi havia 
quasi una ballada de sardanes 
setmanal, ara en prou feines 

s’arriba a una ballada al mes. 

Veiem doncs aquest resum:
- 45 ballades de sardanes amb 
cobla a Igualada.
- 5 ballades amb cobla a la co-
marca.
- Cursets d’ensenyament de la 
Sardana a Igualada, el Bruc, 
Castellolí, Sta. Margarida de 
Montbui i Carme.
- Cursets d’ensenyament de 
la Sardana a les escoles Divi-
na Pastora, M. M. Escolàpies, 
Ntra. Sra. de Montserrat i Ger-
mans Maristes.
- 3r. Concert de Sardana i Cant.
- 1r. Concert a la Llar del Ju-
bilat.
- Festivals a la comarca, con-
cretament a Carme, el Bruc, 
Capellades, la Llacuna, Caste-
llolí, Calaf, Sant Martí de Tous, 
els Prats de Rei, Vallbona i 
Òdena. 
- Festival d’elecció de la “Pubi-
lla Universal de la Sardana”.
Jornada d’Agermanament de 
Bellpuig, Tarragona i Igualada.
- 3r. Aniversari de l’actual Agru-
pació Sardanista d’Igualada.
- Curset de català, conjunta-
ment amb Omnium Cultural.
- 46è. Aplec de la Sardana, a 
Can Macià.
- Exposició retrospectiva de la 
Sardana.
- Recepció de la Caravana de 
la Flama de la Sardana a Mont-

serrat.
- Festival de proclamació 
d’Igualada Ciutat Pubilla de la 
Sardana 1974.
3r. Concurs de Colles Sarda-
nistes a Òdena.
- Aplecs de Sardanes a la co-
marca: La Llacuna, Rubió, La 
Tossa i Sentfores.
- Rebuda de la Flama, proce-
dent del Canigó, dels focs de 
Sant Joan.
- Revetlles de Sant Joan i Sant 
Pere.   
- Audició comentada de músi-
ca de Pau Casals.
- Autocars per assistir als 
aplecs de Montserrat i Olot.
- XVè. Gran Concurs Regional 
de Colles Sardanistes.
- III Trobada Comarcal Sarda-
nista a Mas Lloretó (Copons).
- Diada del Petit Sardanista.
- Projecció de la pel·lícula 
“Igualada Ciutat Pubilla de la 
Sardana 1974” a Igualada, 
(Cercle Mercantil i Llar del Ju-
bilat), Barcelona i Sabadell.
- Recital de Poesia i Cançó.
- Disc-Forum de la Sardana.
- Publicació mensual del nostre 
butlletí “Contrapunt”.
- Programa radiofònic setma-
nal per Ràdio Igualada “Con-
trapunt Radiofònic”.
Donen molt a pensar aquestes 
dades !!!... I les actuals encara 
més !!!...

40è. aniversari d’Igualada Ciutat Pubilla Concert del duo Florea-
Barahona a Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

Dissabte, a les 7 de la tarda es 
podrà gaudir d’un concert gra-
tuït a la sala capelladina Paper 
de Música del duo Florea-Ba-
rahona.
Aquest duo ja es va poder es-
coltar i gaudir el passat Nadal 
amb una bellíssima sonata 
de Beethoven i l’Opus 35 de 
Txaikovsky.
Per aquesta ocasió el duo ha 
preparat un programa com-
post per:

Primera part
Sonata per a violí i piano en 
Fa major de W.A. Mozart.
- Sonata per a violí i piano de 
Reynaldo Hahn.
- Sonata per a violí i piano 
núm, 4 en La menor, op.23 de 
L.V. Beethoven.
Segona part
- Sonata Le Lis en La menor 
de Lucien Durosoir.
- Sonata per a violí i piano en 
La major de C. Franck.

MÚSICA / LA VEU

El dimecres 23 d’abril, la Coral 
Mixta d’Igualada acompanyat 
per la Coral Juvenil Xalest 
oferiran el tradicional concert 
de Sant Jordi a la Basílica de 
Sta. Maria. Serà a 2/4 de 10 
de la nit.
Programa:
La Coral Mixta d’Igualada, 
sota la direcció d’Alfred Caña-
mero, oferirà unes cançons 
tradicionals d’arreu i de la ter-
ra, entre elles Un Sonet Per A 

Tu, un poema del Miquel Martí 
i Pol que va musicar expres-
sament per a la Coral Mixta 
el compositor Josep Vila i Ca-
sañas.
La Coral Juvenil Xalest, sota 
la direcció d’Emmanuel Niubò, 
ens proposarà una peça de 
l’Henry Purcell, una tradicional 
irlandesa i unes cançons cata-
lanes del segle 20.
Cantaran en comú les peces 
següents: Senyor Sant Jordi i 
El Rossinyol

Concert de sant Jordi a càrrec 
de la Coral Juvenil Xalest i la 
Coral Mixta

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous dia 24 d’abril 
tindrà lloc un nou concert al 
bar musical Hot Blues. En 
aquesta ocasió anirà a càrrec 
de Gabriel Amargant Quintet i 
com és habitual començarà a 
les 11 de la nit. El preu de l’en-
trada és de 3 euros.
El projecte Gabriel Amargant 
Quintet suposa el retrobament 
de cinc joves músics que han 
compartit anys de formació i 
escenari en nombrosos i di-

El proper dijous, nou concert al 
bar musical Hot Blues

versos projectes musicals. 
Sent tots ells líders dels seus 
propis grups, van decidir agru-
par-se per formar una banda 
que presenta un repertori de 
composicions originals de 
cadascú, fruit de les seves 
respectives experiències mu-
sicals. Està format per Adrià 
Plana, guitarra; Marco Mez-
quida, piano; Miguel Serna, 
contrabaix; Gonzalo Del Val, 
bateria; Gabriel Amargant, sa-
xos i clarinet

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com
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Louise May Alcott va ser una dona admirable i d’una 
gran personalitat, que ha passat a la història per ser 
l’autora de “Donetes”, aquella famosa novel.la adap-
tada en distintes versions a la gran pantalla, i que du-
rant llargues dècades va conquerir a moltes generaci-
ons de joves que van descobrir-la.
Louise May Alcott va néixer a Germantown, Pennsyl-
vania, el 29 de novembre de 1832. El seu pare, el filò-
sof Amos Bronson Alcott, era un actiu ideòleg que va 
avançar-se al seu temps amb unes efectives reformes 
educatives, que no  va desestimar d’aplicar els seus 
principis en el si de la seva pròpia família. Tant és així 
que la Louise al costat de les seves tres germanes va 
instruir-se a la Temple School de Boston, fundada pel 
seu pare, i a l’entorn dels cercles de més transcen-
dència del socialisme utòpic de Boston i de Concord 
(Massachusetts), dins de l’àmbit de les comunitats ru-
rals de cooperació.
Amb una sòlida formació acadèmica, de ben joveneta 
ja va manifestar la seva passió per l’escriptura, bo i 
publicant la seva primera obra: “Faules de flors”. Avi-
at, va compartir tasques d’assistenta i costurera amb 
una puntual dedicació a la docència fins als dies de 
l’esclat de la Guerra de Secessió en què va allistar-
se voluntàriament com a infermera atès el seu  fer-
vor envers la causa abolicionista. Mentre treballava al 
Union Hospital de Georgetown, el desgraciat fet de 
contraure les febres tifoides va obligar-la a un retorn 
immediat a casa, una desafortunada avinentesa que 
va abocar-la a escriure, el 1863: “Cartes de l’Hospital”, 

CARMEL·LA PLANELL

Louise May Alcott
uns minuciosos apunts sobre la seva participació en 
el conflicte, la primera publicació que va portar-la a la 
fama. Un any més tard, però, va escriure la seva prime-
ra novel.la, “Estat d’ànim”, un esplèndid relat biogràfic. 
Si bé la seva malaltia havia d’alterar-li la salut al llarg de 
tota la vida, no va desestimar la possibilitat de descobrir 
durant dos anys el continent europeu. De retorn a casa,  
va animar-se a assumir la direcció d’una revista per a 
nens, Merry’s Museum, i a l’any 1868, va acollir-se a la 
proposta del rotatiu, The Atlantic Monthly, de confecci-
onar una història sobre la joventut del moment. Aquest 
va ser el punt de partida d’aquella gran obra, la història 
de les germanes March, “Donetes”.
La novel.la narra el pas de la infància a la maduresa 
de quatre germanes: Beth, Amy, Meg i ella mateixa, Jo, 
que vivien a tombants del segle XIX en una població 
de Nova Anglaterra. La font principal d’inspiració era la 
seva pròpia família i el context social del món provincià 
i les vicissituds en què es van forjar les seves respecti-
ves adolescències. Un gran desplegable de situacions 
despullen uns sincers trets autobiogràfics, a partir dels 
quals se n’obté la seva vitalitat, el seu esperit de lluita i 
el seu amor a l’escriptura; mentre que no es dissimulen 
gens les seves contestacions rebels en contra d’unes 
pautes femenines excessivament arcaiques i deixen 
endevinar una incipient recerca de la independència 
econòmica per a les dones.
“Donetes”, publicada per entregues periòdiques en el 
diari, i que comptava amb una directa participació de 
les opinions i els suggeriments del públic, va ser un 

èxit apoteòsic. Tanma-
teix, era una paradoxa 
que una novel.la d’un 
elevat contingut femení 
com aquesta fos escrita 
per una dona no gens 
propera al perfil femení 
imperant. Ella mai no va 
contemplar ni expectati-
ves de matrimoni, ni tan 
sols de vida en parella. 
Va ser una dona inde-
pendent, altament compromesa amb la causa dels 
seus progenitors i amb les solucions de diferents im-
passos familiars. 
Més endavant, va instal.lar-se definitivament a Bos-
ton, on va escriure un seguit de novel.les que reve-
len el seu tarannà incansable i el seu interès pel retrat 
humà de caràcter costumista, centrat especialment en 
les joves generacions i on s’hi evidencia el seu bagat-
ge d’educadora. I va ser durant aquest llarg període 
fins els últims anys de la seva vida, quan va compro-
metre’s amb les reivindicacions del “Moviment sufra-
gista”. En aquesta ciutat, més enllà del món de les 
dones, i després de superar el tràngol de la pèrdua 
de la seva mare i de la seva germana petita, va viure 
plenament entregada als seus impulsos altruistes con-
vertint-se en una incondicional protectora de diverses 
causes humanitàries fins el moment de la seva mort, 
el 6 de març de 1888.

Entre nosaltres

EXPOSICIONS / LA VEU

L’artista igualadí Marcial Fer-
nandez ha estat convidat pel 
Patronat de Turisme de Sit-
ges per a participar a la mos-
tra Setmana de l’Art que es 
va celebrar amb un gran èxit 
de públic al passeig Marítim 
d’aquesta població del Garraf.
Marcial Fernandez hi va pre-
sentar les seves obres de 
temàtica abstracta, pintades 
sobre fusta emmarcada i en 
format perfectament quadrat. 
Aquesta mostra es celebra 
una vegada a l’any en unes 
carpes situades davant del 
mar. 

Marcial Fernández exposa a Sitges

FOTOGRAFIA / LA VEU

L’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada convoca, un any 
més, el Curs de Fotografia 
Digital. Aquest any es celebra-
ran dos cursets. El primer de 
nivell 1 versarà sobre la  pre-
sa de la fotografia,  el funcio-
nament de la càmera  i prin-
cipals accessoris així com el 
llenguatge fotogràfic. El segon 
de Nivell 2 estarà destinat a la 
postproducció de les imatges.
En el primer dels cursos es re-
alitzaran sessions teòriques, 

i diverses sortides pràctiques 
on es  podran realitzar foto-
grafies, per comentar-les pos-
teriorment.
Aquest primer curs, s’iniciarà 
el dia 6 de maig a la seu de 
l’agrupació a la  Plaça de la 
Creu 18 baixos.
Posteriorment i de cara a la 
tardor, es realitzarà el curset 
de Nivell 2, destinat a la post-
producció de la fotografia digi-
tal, i tractament amb progra-
mes específics com Lightroom 
i Photoshop.

Curs de fotografia digital organitzat per l’AFI

Les inscripcions es poden re-
alitzar per e-mail al web www.
afigualada.com i omplint la 
butlleta d’inscripció o bé lliu-
rant la butlleta a l’Agrupació 
Fotogràfica Igualada, a la pla-
ça de la Creu, 18, baixos, els 
dilluns  de 2/4 de 8 a 2/4 de 
10 del vespre fins el dia 5 de 
maig.
Les sessions teòriques  tin-
dran lloc de es 8 a 2/4 de 10 
del vespre a l’estatge de l’AFI i 
el preu del curs és de 125 eu-
ros.

ART / LA VEU

La 18a edició del congrés anu-
al “Museums and the Web” 
ha premiat com a millor ini-
ciativa multimèdia el projec-
te Taüll1123, de recuperació 
virtual de les pintures romà-
niques de l’església de Sant 
Climent de Taüll, un projecte 
de vídeo-mapping que l’es-
tudi Burzon*Comenge junt a 
l’estudi Playmodes han portat 
a terme pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i Obra Social “la 
Caixa”.
Des de la seva inauguració al 
novembre de 2013, la iniciati-
va Taüll1123 ha permès incre-
mentar en un 40% els visitants 
a l’església. Aquest projecte 
de museïtzació forma part de 
la restauració i adequació de 
l’església romànica que en els 
darrers anys han portat a ter-
me el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Obra Social “la Caixa”, 
amb la col·laboració del Bisbat 
d’Urgell, el Consorci del Pa-
trimoni de la Vall de Boí, i el 
MNAC. El projecte global va 
tenir un cost de 400.000 euros 
que va aportar íntegrament 

l’Obra Social “la Caixa”.
El congrés “Museums and the 
Web” se celebra als Estats 
Units i Canadà des de 1997. 
Presenta la recerca més avan-
çada i els millors exemples 
mundials de projectes digitals 
en el sector dels museus i del 
patrimoni cultural, natural i ci-
entífic i s’ha convertit des de fa 
més d’una dècada en el con-
grés de referència en el món 
de les tecnologies i el patrimo-
ni. 
Aquest és el tercer projecte 
català que rep aquest premi 
en sis anys.

El projecte Taüll1123, dels 
igualadins Burzon*Comenge, 
premiada al congrés “Museums 
and the Web”
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Iaia. Producció: Entresòl 
de Produccions. Autor i di-
recció: Roger Peña. Amb: 
Montserrat Carulla, Aleix 
Peña i Katia Klein. Teatre 
Municipal l’Ateneu. Diumen-
ge, 13 d’abril.

El comiat dels escenaris 
de Montserrat Carulla. Amb 
aquest reclam n’hi ha prou 
i de sobres per omplir els 
teatres de Catalunya. Sona 
gros, però és així. Amb més 
de 50 anys de trajectòria, 
Montserrat Carulla és una 
de les actrius més estima-
des del país i són molts els 
qui no es volen perdre l’últi-
ma oportunitat per gaudir-la 
en directe. 
Aquesta cita ineludible que 
tan positiva és d’una banda, 
suposa força pressió de l’al-
tra, ja que l’espectacle –es-
crit i dirigit pel seu fill Roger 
Peña– ha d’estar a l’altura 
de les expectatives. El pú-
blic vol una dosi altíssima de 
Carulla, però també exigeix, 
és clar, un bon argument, 
actors i posada en escena. 
En aquest sentit, Iaia con-
venç, però és molt humil. És 
una comèdia fresca i pro-
pera que va més enllà del 
simple entreteniment –posa 
damunt de la taula qüestions 
com l’atur, la depressió i la 
soledat de la gent gran–, ara 
bé, sense l’esquer Carulla, 

NÚRIA CAÑAMARES

Montserrat Carulla

queda desinflada.
La història rau en un jove que 
viu amb la seva àvia i inicia 
una relació amb una noia que 
acaba de conèixer. Quan van 
al pis d’ell, l’àvia els enxam-
pa i des d’aquell moment es 
posarà enmig de la parella 
enredant la situació per por 
de quedar-se sola. Aquest és 
l’argument de fons, però el 
muntatge descobreix a poc a 
poc altres fils conductors que 
perfilen els personatges i di-
mensionen la situació. L’hu-
mor (a vegades àcid) acaba 
d’arrodonir l’obra i fa brillar la 
protagonista, que es presen-

ta com una àvia renegaire, 
sense pèls a la llengua, en-
ganxada a l’orxata i que flirta 
pel xat. 
Malgrat l’evidència de quan 
la Carulla és o no a escena, 
i més de dues i tres rèpli-
ques servides en safata, Iaia 
aconsegueix convertir-se en 
un espectacle idoni perquè 
l’actriu s’acomiadi amb un 
vestit a mida i un somriure 
als llavis i, també, perquè el 
públic pugui homenatjar-la 
amb una tempesta d’aplau-
diments en reconeixement 
a tota una vida (i que duri!) 
entregada a la interpretació.

Notes teatrals

MÚSICA / VPA/JFF

En arribar aquest any a com-
plir-ne vint al front de La Llàn-
tia, Josep Montaner i Torres 
ha traspassat la direcció de la 
coral a Josep Bernadí i Casa-
nellas.
El cognom Montaner és ben 
significatiu en la singladura de 
La Llàntia. Recordem que el 
pare d’en Josep, l’inoblidable i 
emblemàtic mestre Joan Mon-
taner i Guix, quan morí prema-
turament el 1967 al 53 anys en 
feia trenta-cinc que la dirigia. I 
que en Josep, abans dels vint 
de director ja va ser cantaire i 
sotsdirector uns altres deu en 
l’època del seu pare. Per altra 
banda, la seva mare, Antònia 
Torres i Codinachs, essent ja 
vídua del mestre Montaner, va 
ser padrina del tercer esten-
dard de La Llàntia, estrenat el 
1986 en la celebració del 110è 
aniversari de la coral.

També és rellevant en la tra-
jectòria de La Llàntia la famí-
lia de Josep Bernadí. En el 
llibre de la història de la coral 
Tres segles de cant,  s’expli-
ca que en van ser cantaires el 
seu avi Jaume i dos germans 
d’aquest, Joaquim i Gabriel, i 

que des de fa anys ho són el 
seu germà Jaume, el seu pare 
Joan i tres cosins d’aquest, 
Agustí, Martí i Miquel. En Jo-
sep, instrumentista d’acordió, 
entrà a la coral el 1990 i des 
del 1997 n’ha estat sotsdirec-
tor. Així, doncs, per als dos Jo-

seps, Montaner i Bernadí, La 
Llàntia forma part important de 
la seves vides.
Per palesar a Josep Monta-
ner el reconeixement de la 
seva dedicació a la coral, el 3 
d’abril se li va oferir un sopar 
de comiat en la intimitat dels 
components de l’entitat. Allí, 
el president Ramon Vergés va 
elogiar la seva tasca i li lliurà 
una placa commemorativa 
amb la inscripció “Josep Mon-
taner i Torres: La teva estima-
ció i entrega a La Llàntia unit 
a jornades de cant i convivèn-
cia inoblidables, serà el que 
veritablement ens quedarà” i 
obsequià amb un ram de flors 
la seva esposa, Adoració Ali-
berch i Giralt, col·laboradora 
habitual de l’agrupació.
Tot seguit, Josep Montaner 
adreçà unes paraules d’agra-
ïment pel suport que sempre 
ha rebut dels cantaires, de 

Josep Montaner traspassa la direcció de l’Agrupació Coral la 
Llàntia a Josep Bernadí

Josep Bernadí i de la pianista 
Mònica Carvajal, i valorà so-
bretot l’alt grau de companyo-
nia i amistats que s’han forjat, 
de les quals, digué, ha pogut 
gaudir durant aquests vint 
anys. A la vegada, els encorat-
jà a continuar treballant amb 
entusiasme, tenint en compte 
la proximitat, el 2016, del 140è 
aniversari de la fundació de la 
coral. L’acte, ple d’emotivitat, 
va acabar amb la interpreta-
ció de Els Degotalls dirigit per 
Josep Bernadí i Recordant 
nostra terra amb direcció de 
Josep Montaner.
No dubtem que Josep Mon-
taner serà una altra persona 
que figurarà de manera prou 
destacada en la història de 
La Llàntia. Creiem, i així ho 
desitgem, que Josep Bernadí 
també assolirà aquest reco-
neixement.

POESIA / LA VEU

Dijous vinent dia 24 d’abril, a 
les 7 de la tarda, tindrà lloc 
a l’auditori de la Biblioteca 
Central, la darrera sessió del 
Cicle de Poetes de la Coral 
de Santa Maria d’Igualada. 
Es dedicada a Rosa Camp-
majó Mateu (Igualada, 1909-
1966) i al seu fill Lleonard del 
Rio (Igualada, 1942).
Com és habitual el programa 
s’estructura en tres parts. 
Primerament la Coral, sota 
la direcció de Coni Torrents 
oferirà tres cançons: «Re-
gina Coeli» de Ciro Grassi, 
«Benaurada!» de Joan Martí-
nez Colàs i «És la Moreneta» 
d’Antoni Carcellé. L’acom-
panyament al piano serà de 
Maite Torrents. 
En la segona part hi haurà 
la lectura d’una selecció de 
poesies dels homenatjats. 
Serà a càrrec dels cantaires 

Emili Argelés, Josefina Bor-
ràs, Concepció Cuadras, Eu-
sèbia Fanega, Josefina Fer-
nández, Alfons Ferrer, Coni 
Torrents, Mercè Travesset i 
Narcís Viarnés. Es comptarà 
amb la col·laboració especial 
de l’acreditat rapsode Jaume 
Ferrer en la recitació de «Me-
mòria i benanança» de Lleo-
nard del Rio, flor natural dels 
Jocs Florals de l’ACA 2013, 
a l’Ajuntament de Barcelona.
Finalment Maite Torrents (pi-
ano) i Josep M. Oriol (flauta 
travessera oferiran un con-
cert instrumental amb la 
interpretació de: «Vivace» 
i «Cantabile i allegro» de 
G.P.Telemann; «Sonatina en 
do major» d’A.Diabelli (1r. 
temps); «Sonata núm.4 en 
do major» de G.F.Händel (1r. 
temps larghetto, 4t. temps 
allegro, i 5è temps, gavotta).
Tothom hi és convidat

Dijous vinent Rosa Campmajó 
i Lleonard del Rio en la darrera 
sessió del Cicle de Poetes
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Cap al nord i terra endins de l’Illa de Sar-
denya, entre Sassari, Castelsardo i Olbia, en 
un entorn de camins laberíntics t’espera un 
magnífic itinerari d’esglésies en perfecte 
estat de conservació que comparteixen les 
estètiques romànica, pisana i sarda, i testi-
monien una història molt complexa, hereva 
de diferents capítols del passat toscà, de la 
Corona catalano-aragonesa i del recent do-
mini italià.
Aquests tresors arquitectònics medie-
vals són: la Santissima Trinità di Saccargia, 
Sant’Antioco di Bisarcio, San Michele di Sal-
venero i Nostra Signora del Regno di Ardara. 
Així, si bé l’església de Sant’Antioco va ser la 
seu d’una important diòcesi del segle XI, tal 
i com ho palesa la seva aparença ostentosa; 
San Michele Salvenero és de les úniques ma-
nifestacions del sard romànic, malgrat unes 
reformes recents. En canvi, Nostra Signora 
del Regno di Ardara, en un altre temps, va ser 
l’església del castell amb una estructura de 
tres naus i un únic absis de rics elements de 
l’art llombard i el pisà. Però, sens dubte, l’obra 
mestra és la majestuosa basílica i la part su-
pervivent del complex monàstic benedictí de 
la Santissima Trinità di Saccargia, emplaçada 
en un terreny del pla de Saccargia, secular-
ment abandonat fins a mitjan segle XX. 
Del gran llegat eclesiàstic sard, aquesta n’és, 
doncs, una de les mostres excepcionals i s’ha 
esdevingut una de les estampes més singu-
lars de l’Illa, a propòsit de la seva silueta bi-
color, d’estètica pisana, amb una equilibrada 
alternança de pedra calcària i basàltica i amb 
una única nau amb un transsepte de tres 
absis. De la seva construcció, en temps de 

la dominació toscana, originàriament, a més 
de ser una simple basílica, va ser una abadia 
habitada per monjos benedictins. A pesar de 
l’austeritat del romànic, el temple pot fer gala 
d’una infinitud d’elements decoratius, espe-
cialment un dels símbols de més personalitat 
són aquells relatius a la vida camperola, un 
esplèndid quadre de costums. Quant a l’estil 
pisà, també conegut com el romànic sard, 
aquest te’l trobes en el campanar de mida 
rellevant que sembla emergir del camp per 
sobre del pòrtic. I, d’aquí estant, només en-
trar,  endevines la planta de creu llatina amb 
la nau central i el seu creuer de tres absis. 
A una segona fase de construcció pertan-
yen la façana oberta a tres nivells i un porxo 
amb sostres de volta, situat a les columnes 
de la cantonada, amb uns arcs penjants que 
obrien una sèrie de finestres geminades. Cap 
a l’interior, la nuesa monòtona de la nau cen-
tral es trenca mitjançant els frescs de l’absis 
que dibuixen passatges del Nou Testament, 
amb la benedicció de Crist al centre; pintu-
ra d’artistes anònims d’Umbria i el Lazio, de 
principis del segle XIII.
Des d’una perspectiva contemplativa, les 
hores del capvespre apunten a regalar-te les 
millors instantànies per a la contemplació 
d’una pedra que barreja el color negre basàl-
tic d’una tosca roca volcànica amb els ocres 
de la calcària, transformats en uns fantàstics 
daurats; mentre que els rogencs de l’interior 
de l’edifici encara deixen entreveure les seves 
lluïssors.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

La Santissima Trinità di Saccargia, un tresor de la Sardenya medieval 
Arquitectures i veïnatges

FOLKLORE / LA VEU

El passat Dissabte 12 d’Abril 
els Falcons de Vallbona 
d’Anoia vam actuar a Calafell 
en marc de les Festes del Pe-
nedès juntament amb els Fal-
cons de Vilanova i la Geltrú.
A les dues quarts d’una ens 
posàvem en marxa, comen-
çàvem amb la Masia acom-
panyada de dues Espelmes 
petites, una Serra de 5 pun-
tes, unes Planxes rodades, 

un Avió de 4 juntament amb 
dos Avions de 3, una Pira 4x4 
i la Caixa de Nines amb dos 
Ventalls al costat. Per finalitzar 
l’actuació varem realitzar una 
Escala de 7 conjunta amb els 
Falcons de Vilanova i la Gel-
trú.
Estem molt satisfets amb l’ac-
tuació que vàrem realitzar, la 
primera d’aquesta temporada 
i volem agrair als grallers i al 
tabaler la seva col·laboració.

Els Falcons de Vallbona inicien 
temporada a Calafell

LLIBRES / LA VEU

Els escriptors anoiencs  Jordi 
Badia, Pep Elias, Maria Enrich 
Joan Pinyol, Teresa Roig i Jo-
sep Maria Solà formen part del 
grup de 43 narradors de la Ca-
talunya central que s’apleguen 
en el recull de contes “Tot és 
possible”, que es va presentar 
divendres a Manresa. Aquest 
projecte literari, impulsat per 
Edicions de l’Albí, tindrà tam-
bé una presentació a Iguala-
da el proper 9 de maig, en un 
acte que es durà a terme a la 
Biblioteca Central.
L’editor Jaume Huch i els co-
ordinadors de la iniciativa, 
Llorenç Capdevila, Jordi Es-
trada i Josep M. Solà, van ser 
els encarregats de posar en 
valor aquest llibre, que agafa 
el relleu del primer recull, “De 
tot cor”, editat ara fa dos anys. 
Així, en les respectives inter-
vencions van destacar la bona 
salut de la cultura feta des 
de comarques i en van posar 
aquest col·lectiu de narradors 
com un bon exemple, ja que el 

fet d’aplegar-se per presentar 
conjuntament aquest recull de 
narracions és una bona ma-
nera de reivindicar-se, en una 
mena de toc d’atenció de la 
gent que escriu des de la pe-
rifèria i que demostra que és 
capaç de fer un llibre perfecta-
ment homologable en la Cata-
lunya nacional que entre tots 
volem construir. És en aquest 
sentit que van definir aquesta 
obra polièdrica com a “més 

que un llibre”.
Els relats inclosos a “Tot és 
possible” tenen en comú el fet 
d’estar inspirats en el concep-
te de la llibertat i de ser escrits 
per autors que han nascut o 
que viuen a l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà o el Solsonès i 
que tenen ja una certa trajec-
tòria com a narradors de ficció 
literària.  El llibre inclou, a més, 
un pròleg d’Empar Moliner.

Els narradors de la Catalunya central es 
reivindiquen amb la publicació de “Tot és 
possible”
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PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada 
Processó de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Maria Santisi-
ma de los Dolores.
Dijous a 2/4 de 10 del vespre al 
barri de Fàtima.

MÚSICA
- Igualada 
El trio format per Oriol Roca a la 
bateria, David Mengual al con-
trabaix i Jordi Matas a la guitar-
ra ens oferiran la seva visió del 
grup Led Zeppelin..
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

DIVENDRES 18

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada 
Processó del Santo Entierro y 
Maria Santísima de los Dolores.
Divendres a les 9 del vespre a 
l’av. Verge de la Pietat.

DISSABTE 19

POESIA
- Capellades 
“Un tastet de Vinyoli” a càrrec 
de Franc Guinart.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a 
les Voltes de Casa Bas.

DIUMENGE 20

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada 
Processó de Nuestro Señor 

Resucitado.
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’av. Verge de la Pietat.

CANTADA DE CARAMELLES
- Piera 
Els infants de la Coral Xicoira 
canten les Caramelles pels car-
rers pierencs i porten les cara-
melles als avis i les àvies de les 
residències d’avis de la vila.
Diumenge, a partir de les 9 del 
matí pels carrers de la vila.

DIADA DE PASQUA
- Calaf 
Missa, cantada de caramelles i 
ballada de sardanes amb la co-
bla Tàrrega.
Diumenge, a partir de 2/4 de 12 
del matí en diversos indrets del 
poble.

CARAMELLES
- Capellades 
Cantada de caramelles a càr-
rec de la Coral Xeremell.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí pels carrers del municipi.

DILLUNS 21

DILLUNS DE PASQUA
- Masquefa 
Visita-xerrada: “El Castell de 
Masquefa”, Missa i Ballada de 
sardanes amb la Cobla Catà-
nia.
Dilluns a partir de les 11 del 
matí al Cementiri Vell.

DIMARTS 22

SANT CRIST D’IGUALADA

- Igualada 
Processó en homenatge al 
Sant Crist d’Igualada. al final de 
la processó Bitrac Dansa farà 
una escenificació reduïda de la 
Moixiganga d’Igualada.
Dimarts a partir de 2/4 de 7 de 
la tarda pels carrers de la ciutat.

DIMECRES 23

VISITES GUIADES A LA BIBLI-
OTECA
- Igualada 
Al matí i a la tarda la Bibliote-
ca Central ofereix la possibilitat 
de descobrir els seues racons 
menys coneguts.
Dimecres a les 11 del matí i a 
les 5 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada 
Ballada de sardanes amb la co-
bla Principal de Cassà.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre 
a la rambla Sant Isidre.

CONCERT
- Igualada 
Concert de Sant Jordi amb la 
Coral Mixta i la Coral Juvenil 
Xalest.
Dimecres a 2/4 de 10 del vespre 
a la basílica de Santa Maria.

II JOCS FLORALS
- Piera 
Els Jocs Florals i Literaris Es-
colars promouen la creació lite-
rària de l’alumnat dels centres 
educatius de la vila.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tar-
da a la sala d’actes de l’Ajun-
tament.

III DICTAT CATALÀ
- Calaf 
Demostra els teus coneixe-
ments de català i participa al 3r 
Dictat Català de Calaf.
Dimecres a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça dels Arbres.

SANT JORDI
- Capellades 
Venda de llibres i roses. Anima-
ció infantil a càrrec del grup Els 
Farsants .
Dimecres a partir de les 5 de la 
tarda a la plaça de Catalunya.

DIJOUS 24

MOSTRA D’IGUALADA
- Igualada 
Comença la XV Mostra d’Igua-
lada. Acte inaugural i la compa-
nyia Cap i Cua oferirà l’espec-
tacle Entredos.
Dijous a les 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes un 
mateix llibre. En aquesta oca-
sió “Lo raro es vivir” de Carmen 
Martín Gaite.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Espai Cívic Centre.

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes un 
mateix llibre. En aquesta oca-
sió “Primavera, estiu...” de Mar-
ta Rojas.

Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA I POESIA
- Igualada 
Cicle de poetes de la Coral de 
Santa maria: Rosa Campmajó 
Mateu i Lleonard del Rio Camp-
majó.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Nova sessió del Pantalla Ober-
ta amb la projecció de la pel.
lícula “Un cuento de cine”.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Gabriel 
Amargant Quintet, el retroba-
ment de cinc joves músics que 
han compartit anys de formació 
i escenari en nombrosos i di-
versos projectes musicals.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

HORA DEL CONTE
- Sta. Margarida de Montbui 
“Del cel al riu, volta el món i tor-
na al niu”. Jornada de contes a 
càrrec de La mama i la padrina.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades 
Presentació del llibre “Bàlsam 
per a un dia incert” de Dionís 
Lluch. Presentarà l’acte Joan 
Pinyol.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al 
Saló Rosa de la Lliga.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

PECES DE MODA
Bibian Blue
Mostra de peces original de la 
prestigiosa dissenyadora de 
moda alternativa. 
Del 24 de març al 30 d’abril a 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps.

JOVES X LA CREATIVI-
TAT
Recull de treballs gràfics rea-
litzats per joves igualadins or-
ganitzat per la Kaserna. 
De l’1 d’abril al 31 de maig a 
La Kaserna.

UN DIARIO DE AUTO-
RETRATOS
Exposició de Mariam Sham-
bayati. 
Fins el 15 de maig al Museu 
Molí Paperer de Capellades.

LES REMORS DEL PAI-
SATGE
Exposició de pintures de Jordi 
Lopez Alert. 

Del 5 al 21 d’abril a les Voltes 
de Casa Bas de Capellades.

FEM QUÍMICA JUNTS
Exposició bibliogràfica sobre 
aquesta branca de la ciència. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la 
Biblioteca de Piera.

10 ANYS AMB DISPIERA
Mostra de totes les activitats i 
totes les persones que fan pos-
sible l’associació Dispiera. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la 
Biblioteca de Piera.

CATALUNYA BOMBAR-
DEJADA
La mostra, produïda pel Memo-
rial Democràtic, commemora el 
75 aniversari dels bombardejos 
a Catalunya per les aviacions 
italiana i alemanya. 
Del 16 d’abril a l’11 de maig al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

FESTA MAJOR, LA MA-
JOR FESTA
Miquel Solà Rossell

Una selecció de fotografies so-
bre les activitats festives de la 
ciutat durant la Festa Major. 
Del 17 d’abril al 17 de maig al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
MUNICIPAL DE LA PO-
BLA
Recull fotogràfic d’esdeveni-
ments del poble, alguns recents 
i d’altres ocorreguts fa anys. 
Del 13 al 27 d’abril a la Sala 
Municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

YOLANDA COPADO
Recull de fotografies de dife-
rents viatges, mostrant la diver-
sitat cultural i paisatgístic d’ar-
reu del món.. 
Durant tot el mes d’abril al Hot 
Blues.

RECORDS DE L’ESTUDI
José Luis Navarro, Xiscu Ber-
nat, Jesús Maria Martinez 
Obres que els artistes per di-
versos motius no han exposat 

al públic. 
De l’11 al 27 d’abril a Reservart 
dels Hostalets de Pierola.

ELLS FAN L’ESFORÇ I TU 
QUE ETS D’AQUÍ... NO 
ELS PARLARÀS EN CA-
TALÀ?
Mostra fotogràfica de Josep 
Rojas sobre les moltes perso-
nes nouvingudes que estan 
aprenent el català. 
Del 18 d’abril al 2 de maig al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

CONTES INFANTILS DE 
LA GUERRA
Partint de la col.lecció de Frei-
xes-Garriga l’exposició mostra 
contes de la Guerra Civil i el 
seu proselitisme. 
Del 23 d’abril al 14 de maig al 
vestíbul de la Biblioteca central 
d’Igualada.

15 LECTORS RECOMA-
NEN

Selecció dels llibres recoma-
nats per 15 igualadins i pre-
sentació dels seus autors. 
Del 23 d’abril al 31 de maig a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

25 ANYS DE LA MOS-
TRA. LES FIRES DE TE-
ATRE INFANTIL I JU-
VENIL A CATALUNYA 
(1990-2014)
A través de cartells de les di-
verses mostres de teatre de 
Catalunya es pot fer una tra-
jectòria sobre la seva història. 
Del 24 d’abril al 4 de maig a la 
Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada.

MIRADA D’UNA DONA
L’Anna Gonzàlez Capell expo-
sa la seva col·lecció de peces 
de ceràmica, tornejades amb 
fang vermell i engalbades 
amb fan negre. 
Del 18 al 28 d’abril a la sala 
muncipal d’exposicions de Pi-
era.

57
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
17 d’abril de 2014Cultura



Estrena de la setmana •  The Amazing Spiderman 2

RAMON ROBERT.-

La primera peŀlícula del nou 
Spider-man  (personatge in-
terpretat per Andrew Garfield, 
actor de trenta anys, però 
aparenta ser un adolescent) 
va recaptar prop de 800 mili-
ons de dòlars als cinemes de 
tot el món. D’aquesta mane-
ra, tres anys després, les tres 
companyies associades en la 
producció (Marvel, Columbia i 
Sony) ens presenten una con-
tinuació. Repeteix el director 
(Marc Webb) i els actors, amb 
la novetat de trobar a Jamie 
Foxx en el personatge de do-
lent, o sigui el sinistre Electro.
Amb una durada de 152 mi-

nuts, amb un pressupost que 
ultrapassa els 200 milions 
de dòlars i amb una decidi-
da aposta d’igualar o superar 
l’èxit obtingut amb la peŀlícula 
precedent, aquest nou capítol 
de la nissaga Spider-man ho 
té tot per complaure als de-
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Torna 
Spiderman

vots del còmic original de la 
Marvel com als nous espec-
tadors de cinema, en majoria 
públic infantil i adolescent. A 
la fi, un vibrant espectacle de 
persecucions i lluites, aven-
tures i elements fantàstics de 
tota mena. 

Estrena a Tous •  La ladrona de libros

RAMON ROBERT.-

La novel.la La lladre de llibres 
ha estat un dels llibres més 
venuts dels darrers anys. La 
història és explicada per una 
narradora poc habitual: la 
Mort, qui ens revela la vida 
quotidiana d’una nena, Lie-
sel, que viu amb una família 
d’acollida en un poble proper 
a Munic, a l’Alemanya nazi an-
terior i sincrònica a la Segona 
Guerra mundial. El partit de 
Hitler és totpoderós i els seus 
adeptes més nombrosos cada 
dia. Per a Liesel, el poder de 
les paraules i de la imaginació 
es converteix en una forma de 
fugir dels tumultuosos i tràgics 

esdeveniments que l’envolten, 
tant a ella com a tota la gent 
que coneix i estima.
Coproduïda per americans i 
alemanys, la peŀlícula adapta 
la coneguda novel.la de Mar-
kus Suzack. Els qui han lle-

El poder de la imaginació

Estrena a Tous •  Frozen, el regne del gel

RAMON ROBERT.-

Malgrat la molta competència 
que li ha sortit en els darrers 
vint anys, la Disney segueix 
sent, per excel·lència, la pro-
ductora capdavantera pel que 
fa a peŀlícules d’animació. De 
fet, quan la Pixar va a comen-
çar a fer-li ombra amb peŀlícu-
les com Toy Story o Monstru-
os S.A., els caps de la Disney 
van optar per agafar el camí 
del dret: comprar la Pixar. Ara,  
gairebé 80 anys després de 
Blancaneus, la casa Disney 
ens torna a oferir una anima-
ció infantil per a públics de to-
tes les edats: Frozen, el regne 
del gel, basada en un conte 
clàssic d’Hans Christian An-
dersen. Diguem-ho ja: una pe-
tita meravella, comparable a 
algunes de les millors peŀlícu-

les Disney de tots els temps.
Realitzada per la parella for-
mada per Chris Buck i Jenni-
fer Lee, Frozen té tot allò que 
una bona producció Disney ha 
de tenir: excel·lents animaci-
ons, sentiments (menys cur-
sis del que eren fa uns anys), 
humor (ara més irònic en 
sintonia amb les animacions 
actuals), màgia, algunes can-
çons i encanteri suficient per 
complaure a grans i petits.  En 
paraules de Drew Taylor a les 
pàgines d’Indiewire,  “aquesta 
és una incorporació fortíssima 
al llegat de Disney, una peŀlí-
cula amb màgia genuïna. No 
importa com de lluny puguin 
arribar les peŀlícules anima-
des, no seran molt millors que 
aquest nou clàssic de Disney”.

La nova de Walt Disney

git la noveŀla afirmen que la 
peŀlícula no li fa justícia, però 
tothom a destacat les exceŀ-
lents interpretacions de Geof-
frey Rush i Emily Watson, així 
com de la protagonista de nou 
anys, Sophie Nelisse

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

GRAVITY
Estats Units. Aventura de supervivència. D´Alfonso Cuarón. Amb Sandra 
Bullock i George Clooney. Durant un passeig espacial rutinari, dos 
astronautes pateixen un greu accident i queden flotant a l´espai . Una és 
la doctora Ryan Stone, una brillant enginyera en la seva primera missió 
espacial. El seu acompanyant és el veterà astronauta Matt Kowalsky. 
Durant el passeig alguna cosa surt malament i succeeix el desastre: la 
petita nau queda destrossada, deixant a Ryan i Matt completament aïllats.

FROZEN, EL REGNE DEL GEL
Estats Units. Animació. Una producció Walt Disney. Tot adaptant el conte 
del germans Andersen, la pel.lícula comença en conèixer que una profecia 
condemna a un regne sencer a viure un hivern etern. Es llavors quan la 
jove Anna, el temerari muntanyenc Kristoff i el ren Sven emprenen un 
viatge èpic a la recerca d´Elsa, germana d´Anna i Reina de les Neus, per 
posar fi al gèlid encanteri.

THE AMAZING SPIDER-MA 2: EL PODER DE ELECTRO
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Marc Webb. Amb Andrew Garfield, 
Emma Stone i Jamie Foxx. Peter Parker porta una vida molt ocupada. 
Estudia a l´institut i surt amb la Gwen. I sense que ningú ho sàpiga, és 
també el superheroi Spider-man. Les coses canviaran per a Peter quan 
apareix un nou malvat, Electro, i un vell amic, Harry Osborn. 

LA LADRONA DE LIBROS
Estats Units. Drama. De Brian Percival. De Sophie Nelisse, Geoffrey Rush 
i Emily Watson. Narra la història d´una animosa i valerosa joveneta 
anomenada Liesel, que transforma les vides de totes les persones del seu 
entorn quan l´envien a viure amb una família d´acollida a l’Alemanya de 
la Segona Guerra Mundial. Per a Liesel, el poder de les paraules i de la 
imaginació es converteix en una forma de fugir de la realitat.

NOÉ
Estats Units. Bíblica. De Darren Aronofsky. Amb Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Emma Watson i Anthony Hopkins. En un món assolat pels 
pecats humans, Noé, un home pacífic que només desitja viure tranquil 
amb la seva família, rep una missió divina: construir un arca per salvar la 
creació del imminent diluvi. Tot comença quan, cada nit, Noè té el mateix 
somni: les visions de mort provocada per l’aigua, seguides de nova vida 
a la Terra. 

RIO 2
Estats Units. Animació. De Carlos Saldanha.  Blu, Perla i els seus tres 
fills porten una vida perfecta. Quan Perla decideix que els nens han 
d´aprendre a viure com autèntiques aus, insisteix que la família s´aventuri 
a viatjar a l´Amazones. Mentre Blu tracta d´encaixar amb els seus nous 
veïns, el preocupa la possibilitat de perdre Perla i als nois davant la crida 
de la selva verge.

CAPITAN AMERICA
Estats Units. Aventures fantàstiques. D´Anthony Russo i Joe Russo.  Amb 
Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson i Robert Redford. 
Després dels devastadors esdeveniments viscuts a Nova York amb Els 
Venjadors, Steve Rogers, àlies el Capità Amèrica, viu tranquil  a Washington 
DC, intentant adaptar-se al món modern. Però quan ataquen a un 
amic, Steve es veu embolicat en una trama d´intrigues que representa 
una amenaça per al món . S´unirà llavors a la Vídua Negra i al Falcó per 
desemmascarar als conspiradors.

8 APELLIDOS VASCOS
Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez – Lázaro. Amb Clara Lago, Dani 
Rovira, Carmen Machi i Karra Elejalde. Rafa és un jove senyoret andalús 
que no ha hagut de sortir mai de la seva Sevilla natal per aconseguir l´únic 
que li importa a la vida: la gomina i les dones. Tot canvia quan coneix a la 
primera dona que es resisteix als seus encants. Ella  és diu Amaia, una noia 
basca. Decidit a conquistar-la, es trasllada a un poble de Vascongadas, on 
es fa passar per basc per aconseguir que li faci cas. 

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: 12 AÑOS DE 
ESCLAVITUD

1/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dj i Dv.: 15.50/18:10/20:30/22:50
Ds.: 15.50/18:10/20:30/22:50
Dg.:12:00/15.50/18:10/20:30/22:50
Dll: 15.50/18:10/20:30/22:50
Dm a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/RIO 3D (apta) 
Dj.a Dll: 15:30
2/SPIDERMAN 3D (7 anys) 
Dj.a Dll: 17:30/20:40
Dm a Dj.: 19:30
2/LEGO (apta) 
Dg: 11:40

3/EL TOUR MUPPETS (apta) 
Dj. i Dv.: 15:45/18:00/20:20
Ds.: 15:45/18:00/20:20
Dg.: 11:50/15:45/18:00/20:20
Dll: 15:45/18:00/20:20
Dm. a Dj: 17:30
3/ KAMIKAZE (7 anys)
Dj. a Dll.: 22:40
Dm. a Dj.: 19:50/21:50

4/NOÉ (12 anys)  
Dj. i Dv.: 16:45
Ds.: 16:45
Dg.: 11:30/16:45
Dll: 16:45
4/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 
Dj. a Dll.: 19:30/21:40
Dm. a Dj.: 18:30/20:40

5/SPIDERMAN (7 anys)
Dj. i Dv.: 16:00/19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dll: 16:00/19:00/22:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
FROZEN  (apta)
Dv. Ds. Dg. i Dll.: 16:30
GRAVITY (7 anys) 
Dv. Ds. Dg. i Dll.: 18:05
LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 

Dm. a Dj: 17:45/20:45

6/RIO (apta)
Dj. i Dv.: 15:30/17:40/19:50
Ds.: 15:30/17:40/19:50
Dg.: 11:40/15:30/17:40/19:50
Dll: 15:30/17:40/19:50
Dm. a Dj: 17:40
6/GRAN HOTEL BUDAPEST
Dj. a Dll: 22:15
Dm a Dj.: 19:45/21:45

7/CAPITAN AMERICA (12 anys)
Dj. a Dll.: 16:30/19:15
Dm. a Dj.:18:30
7/NEED FOR SPEED (16 anys)  
Dj. a Dll.: 22:15
Dg.: 11:50/22:15
Dm. a Dj.: 21:15

8/ PEABODY Y SHERMAN (apta)
Dj. i Dv.: 15:30/17:30
Ds.: 15.30/17:30
Dg.: 12:00/15:30/17:30
Dll: 15:30/17:30
8/ NOÉ (12 anys)
Dj. a Dll: 19:40/22:20
Dm. a Dj.: 18:20/21:00

CINEMA A L’ANOIA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 13  SETMANES TANCAT

Dv. Ds. Dg. i Dll.: 19:50
FROZEN (apta) 
Dia 22.: 16:30
VACACIONES EN ROMA (apta) 
Dia 22: 18:05
IMITACION A LA VIDA (apta) 
Dia 22: 20:00



60
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
17 d’abril de 2014 Espai de fe

Antoni Tossal Mestre

La teva esposa, els teus �lls, familiars i amics, no t’oblidarem. El teu record ha 
quedat per sempre amb nosaltres

Pastisser

10è aniversari de la mort
23/4/2004 - 23/04/2014

Igualada,  abril de 2014

Ramon Miñarro i Rodríguez

La seva esposa, �lls, néts, besnéts i demés familiars, expressem les més sinceres gràcies per les 
mostres de condol rebudes. L’acte de comiat tingué  lloc el passat dissabte dia 12

Morí cristianament el passat dijous dia 10 d’abril a 
l’edat de 80 anys

En record de

Vilanova del Camí,  Abril de 2014

DIJOUS SANT : Sopar del Senyor.
- 5 de la tarda
Asil d’avis del Sant Crist.
- 6 de la tarda
La Soledat.  - Santuari Mare de Déu de la Pietat. – Mare de Déu 
de Fàtima. 
- 2/4 de 8 del vespre
Santa Maria.   - Monestir de Santa Teresa.  - Frares Caputxins.
- 8 del vespre
Mare de Déu de Montserrat.
 
DIVENDRES SANT : Commemoració de la Passió del Se-
nyor
- 12 del migdia
Soledat.   
- 2/4 de 5 de la tarda
Llar del Sant Crist.
- 5 de la tarda
Monestir de Santa Teresa.  
- 2/4 de 6 de la tarda
Frares Caputxins.
- 6 de la tarda
Mare de Déu de Montserrat.  - Santuari Mare de Déu de la Pi-
etat.
- 2/4 de 7 de la tarda
Mare de Déu de Fàtima. 
- 7 de la tarda
Santa Maria.  
 
DISSABTE SANT :  Vetlla Pasqual.
- 2/4 de 9 del vespre
Llar del Sant Crist.
- 2/4 de 10 del vespre
A la basílica, conjuntament les parròquies de Santa Maria i la 
Soledat. 
Monestir de Santa Teresa.
- 10 del vespre
Mare de Déu de Montserrat.   - Frares Caputxins.    
Santuari Mare de Déu de la Pietat.  – Mare de Déu de Fàtima. 

Horaris de les celebracions 
religioses a Igualada

Dijous Sant:
- Santa Maria: A les 9 del matí, 
Ofici de Laudes. Confessions 
si es demanen.
- Mare de Déu de Montserrat: 
De 5 a 6 de la tarda, ofrena flo-
ral dels veïns per ornamentar 
el Monument al Santíssim.
- Soledat: De 9 a 10 del ves-
pre: Vetlla de pregària a la Ca-
pella del Monument.
- Frares Caputxins: A les 9 del 
vespre: Hora Santa.
- Mare de Déu de Fàtima: A 
les 10 del vespre: Processó 
pels carrers del barri amb les 
Imatges de Jesús Nazareno i
Maria Santísima de los Dolo-
res.
 
Divendres Sant:
- Frares Caputxins:  A les 9 del 
matí: Ofici de Lectura i Lau-

des.  A les 11 del matí: Viacru-
cis pel claustre del convent.
- Església del Roser: A ¾ d’11 
del matí: Viacrucis i Pregà-
ria commemorant la Suor de 
Sang del Sant Crist d’Iguala-
da.
- Mare de Déu de Fàtima:  A 
les 11 del matí, s’obrirà l’es-
glésia per el culte personal.                                      
- A les 9 del vespre: Processó 
pels carrers del barri amb les 
Imatges del “Santo Entierro i 
Maria Santísima de los Dolo-
res”.
- Mare de Déu de Montserrat: 
De 12 a 1 del migdia: Visita al 
Santíssim.
 
Dissabte Sant:
- Frares Caputxins:  A les 9 del 
matí: Ofici de Lectura i Lau-
des.

Altres celebracions

- A totes les Parròquies i Es-
glésies, els horaris de misses 
com els dies festius, excepte:
- Mare de Déu de Montserrat, 
que suprimeix la missa mati-
nal de les 10.
- Mare de Déu de Fàtima: 
Missa de Pasqua a les 10 del 
matí. A les 12 del migdia, Pro-
cessó pels carrers del barri  
amb la Imatge de “Jesús Re-
sucitado”. 
- Santuari Mare de Déu de la 
Pietat:  Solemnitzada a les 12 
del migdia.
- Monestir de les Carmelites: A 
les 10 del matí.
- Residència del Pare Vilase-
ca: A 2/4 de 6 de la tarda.

Horaris de Diumenge de Pasqua de 
Resurreció



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

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

08700 IGUALADA

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

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 

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les 

marques
-Personal titulat

· 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

· 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)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95
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Consells 
de Marta Caralt
RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal
icona73@gmail.com

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

Rambla Sant Ferran 62, 3r. 1a
08700 Igualada

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

El post-part, la recuperació 
post-part sembla que ha de 
ser una cosa natural i senzi-
lla; però en molts casos no 
és així… dependrà de molts 
factors.. 
El número d’embarassos, el 
volum de la faixa abdominal, 
la qualitat del teixit conjun-
tiu, el to postural abans de 
l’embaràs… 
Tot i així, el més important és 
el tipus de recuperació…. El 
que és molt clar és que no 
es pot recuperar una faixa 
abdominal després d’un part 
amb exercicis abdominals 
tradicionals… El recte ab-
dominal normalment queda 
separat i amb aquest tipus 
d’exercici enlloc de recupe-
rar el seu estat el que fa es 
deteriorar-lo …
El què cal és fer exercicis 
que ajudin a recuperar l’estat 
de la faixa abdominal... que 
no siguin agressius.. 
Els exercicis hipopressius 
ens permeten treballar tant 
a nivell de la faixa abdominal 
com del sòl pelvià recupe-
rant-los i tornant a activar el 
to postural en repòs...
A part, no tant sols són reco-
manats per al post part.. sinó 
també per a la preparació a 
l’embaràs... 
Després del part el control 
de les llevadores és molt im-
portant elles valoraran l’estat 
del sòl pelvià  i de la faixa 
abdominal i ens aconsella-
ran que hem de fer per tal de 
millorar i recuperar aquestes 
zones... 



Tractament nutricio-
nal per combatre la 
síndrome premens-
trual i la dismenorrea

Al llarg de la història, les 
plantes s’han emprat per 
tractar problemes vinculats 
amb el sistema hormonal, 
millorar l’estat d’ànim, pre-
venir infeccions... En aques-
ta edició, ens centrarem en 
la dismenorrea, un trastorn 
caracteritzat pel dolor abdo-
minal i/o pèlvic intens que 
apareix abans de la mens-
truació o coincidint amb 
aquesta. S’estima que un 
60% de les dones el presen-
ten, associat a un conjunt de 
símptomes com nàusees, 
vòmits, cansament, mal de 
cap, ansietat, irritabilitat, de-
pressió i inflor... Tot i que els 
antiinflamatoris i el tracta-
ment hormonal poden resul-
tar efectius, volem recalcar 
la rellevància de la nutrició i 
la suplementació. En primer 
lloc, destacar els comprimits 
de “sauzgatillo”, un modu-
lador hormonal per alleujar 
els símptomes de la síndro-
me premenstrual  i de gran 
ajuda en casos de regles 
irregulars. Per altra banda, 
les perles d’onagra són una 
font d’àcid gamma linoleic, 
indicades en cicles menstru-
als irregulars (dismenorrea) 
i per minimitzar els símpto-
mes premenstruals. Tanma-
teix, caldrà realitzar una di-
eta antiinflamatòria a través 
d’aliments rics en omega 3 
com el peix blau, les nous, 
les llavors de lli i suplements 
d’oli de krill, un petit crustaci 
de l’Antàrtic. 

POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com
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Contactes

Relax

NOMÉS SORTIDES...
NOMÉS HORES CONCERTA-

DES, NOMÉS PER A TU. 
AL TEU DOMICILI, O LLOC 

DE TREBALL. PARLEM? 
TEL 611254 815 
MOLT DISCRETA



El gourmet

63DIJOUS
17 d’abril de 2014

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

Nou horari d’hivern del restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre 
(excepte diumenges)
-Obert dissabtes i diumenges al migdia
-Per grups o empreses als migdies, amb reserva prèvia.

Crta. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, km 0.9     08719 JORBA Barcelona
Telèon 93 801 91 79            Fax 93 803 69 05          hotel@moliblanchotel.cat

La recepta de Mona de Pasqua
Preparació:
Per al pa de pessic: Separar els rovells de les clares. Batre els rovells amb el sucre �ns que 
doblin el volum. Muntar les clares i afegir-les suaument als rovells. Afegir la farina tamisada i 
la ratlladura de llimona. Abocar dins un motlle de 24cm untat amb mantega i farina i coure-
ho 30 minuts a 180º. Deixar refredar i tallar longitudinalment en tres discs.
Per a l’almívar: Coure l’aigua, el sucre i unes gotes de llimona durant 5 minuts. Fora del foc 
afegir un rajolí de licor.
Muntatge: Mullar amb almívar un primer pis de pa de pessic. Escampar la con�tura i cobrir 
amb un segon pis de pa de pessic. Mullar-lo amb almívar i cobrir-lo amb una tercera part de 
la crema de gema. Cobrir amb el tercer pis de pa de pessic i mullar-lo amb la resta d’almívar. 
Cobrir tota la mona amb la resta de crema, deixant que caigui pels costats �ns que quedin 
totes les parets ben cobertes. Allisar bé la part superior i enganxar l’ametlla �letejada per tot 
el voltant. Adornar al gust de cadascú.
Bon pro�t!

Ingredients: 
Per al pa de pessic: 6 ous, 200g de farina, 
200g de sucre, ratlladura de llimona
Per a l’almívar: 100ml d’aigua, 100g de 
sucre, gotes de suc de llimona, licor
Per al farcit: 300g de melmelada d’albercoc, 
1000g de crema de yema
Per adornar: Ametlles �letejades, ou �lat, 
ous de xocolata, plomes de colors, pollets 
de cotó �uix...

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Menús per a celebracions 
Menjador privat

Obert caps de setmana i festius

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual

Tel. reserves: 93  808  00  05 
Mòbil: 659 997 297

Ctra. Igualada a Valls Km. 52,5 ( C-37)
Santa Maria de Miralles

www.facebook.com/calescola

 

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La Melani Fernàndez Calero 
és l’estudiant de l’EMA Gaspar 
Camps d’Igualada que ha 
guanyat el concurs per fer la 
portada de La Veu de l’Anoia 
de Sant Jordi. Nascuda a 
Igualada l’any 1994, ha viscut 
sempre a Calaf on ha estudiat 
a l’IES Alexandre de Riquer. 
Té el títol de manipuladora 
d’aliments, però la seva voca-
ció és la de dissenyadora i/o 
professora d’EVP (Educació 
Visual Plàstica). Té sobretot 
ganes de treballar i aportar 
el seu esforç. De moment va 
cada dia de Calaf a Igualada i 
a la inversa.
Què vols explicar amb la 
teva portada?
La meva portada consisteix 
en una rosa dibuixada en un 
paper arrugat. Amb això, he 
volgut transmetre que és una 
tradició típica de Catalunya 
que fa molts anys que es cele-
bra. Ho he volgut transmetre 
d’una forma senzilla i directa 
per a tots els públics. 
Ha estat una elaboració difí-
cil?
Una de les meves estratègies, 
abans de començar a pensar, 
és fer una pluja d’idees, 
encara que sembli una ximple-
ria, m’ajuda molt a posar-me 
en el paper. Després començo 

a relacionar els continguts 
fins a arribar a una idea final, 
encara que el resultat final no 
s’assembli res del proposat al 
principi. Però el més important 
és, d’alguna manera, atraure 
al públic. En aquest cas no 
ha estat una elaboració gaire 
difícil ja que és una tradició 
molt coneguda a Catalunya i 
la gent pot relacionar ràpida-
ment una rosa amb Sant Jordi. 
Llapis, pintures o ordina-
dor?
Depèn de la idea final que 
tingui en ment i de l’efecte que 
vulgui causar. Si he d’escollir 
un, l’ordinador, ja que és més 
fàcil de manipular, encara que 
els esbossos sempre els faig 
a llapis, perquè és molt més 
senzill i ràpid. 
En acabar els estudis a 
l’EMA Gaspar Camps, on 
voldries anar a treballar?
No tinc un lloc clar on vull anar 
a treballar, però sí és en l’àmbit 
del disseny millor. En acabar 
aquests estudis m’agradaria 
formar-me per ser professora 
de dibuix, ja sigui per escoles 
o per extraescolars.
Què representa per a tu, la 
festa de Sant Jordi?
Aquest dia, el 23 d’abril, el 
costum mana que les pare-
lles s’intercanviïn regals: els 
homes reben un llibre i les 

dones una rosa. Així, Cata-
lunya es converteix durant 
aquesta jornada en una 
enorme llibreria-floristeria a 
l’aire lliure. Els carrers s’om-
plen de gent que passeja entre 
parades de llibres i roses, bus-
cant el seu obsequi no només 
per a la persona estimada, 
també per a la família o els 
amics.
Què representa per a tu 
veure el teu dibuix publicat 
a La Veu?
Em sembla un bon comença-
ment per donar-me a conèixer, 
ja que per algun lloc he de 
començar a endinsar-me en el 
mercat laboral.
Quins son els artistes i dis-
senyadors que mes t’agra-
den?

Vilanova sempre ha estat una 
població d’una gran vitalitat 
política. Joan Vich ha estat 35 
anys a l’alcaldia, però això no ha 
estat destorb per les lluites entre 
les diferents faccions polítiques 
que pugnaven per definir els pro-
grames de govern local. A voltes 
descarnat i agre. També caïnita. 
Ha estat sempre un feu de les 
esquerres més o menys actives. 
Moltes inversions i personalismes, 
gairebé sempre nodrides pels 
pressupostos de totes les admi-
nistracions, europees, estatals i 
autonòmiques. Sempre s’ha anat 
demanant i obtenint fons pels 
projectes ben diversos. I ara quan 
plega l’incombustible alcalde, 
han quedat una munió d’obres, 
però gairebé els mateixos perso-
nalismes i problemes de fons. A 
les passades eleccions es va pre-
sentar un grup escindit del PSC. 
Ara n’hi poden haver d’altres. Es 
treballa amb nou partit que agru-
paria la línia continuista que ha 
rebut el suport de les urnes durant 
més de tres dècades. I la resta de  
forces, que lluiten per tenir més 
d’un parell de regidors, veuen 
que l’única manera d’accedir al 
poder passa per una carambola 
de pactes en aquest consistori 
fragmentat. Tot continua igual i 
el debat de les idees segueix espe-
rant. Només canvien les mosques.

Crec que és una pregunta 
molt genèrica, perquè al cap 
i a la fi tot artista i dissenya-
dor té les seves estratègies, 
el seus dons i les seves 
maneres d’atraure al públic. 
Walter Gropius, un gran 
arquitecte que pretenia unir 
l’art amb el disseny indus-
trial, Carolina Herrera com 
a dissenyadora de moda,  
Diego Velázquez com a 
pintor… entre d’altres.
Com veus el futur laboral 
dels joves anoiencs? 
Per a un començament està 
bé, ja que tens molts ajuts 
per poder formar-te i poder 
llençar-te al món laboral com 
vénen a ser els cicles, les 
pràctiques, els cursos... En 
el meu cas, durant el curs 
de gràfica publicitària i en 
les pràctiques obligatòries 
de grau superior, m’estan 
ensenyant com donar-me a 
conèixer, com tenir una acti-
tud correcta... i vulguis o no 
són punts que guanyes a 
l’hora de trobar feina. 
Ara mateix està en procés 
un Pinterest on apareixe-
ran treballs meus que el 
podràs trobar amb el nom 
de Melani Fernàndez, seran 
treballs realitzats en el curs, 
pràctiques i treballs pel meu 
compte.

4 paraules amb... Melani Fernàndez


