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Aquesta setmana, l’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat un pla per a la reindustrialització del 
tèxtil i, alhora, aquest sector econòmic s’ha 
afegit a la Càtedra A3, un projecte creat fa 
dos anys per a afavorir la recerca i la innova-
ció en el camp dels curtits, i que ara compta-
rà, també, amb l’aportació d’aquest col.lectiu. 
Aquestes passes, positives, poden semblar 
únicament actuacions “administratives” i que 
no tenen, en el fons, cap conseqüència real 
en l’objectiu final, que no és altre que la cre-
ació de llocs de treball. No sembla que sigui 
així, almenys si tenim en compte les prop de 
8.000 actuacions amb empreses de diferents 
països que la Càtedra porta fetes des de la 
seva creació, i el bon nivell de vendes i expor-
tacions que el sector de la pell té actualment 
a Igualada. 

El tèxtil ha estat un sector tradicional de for-
ça penetració a la Conca d’Òdena, especial-
ment, i de llarg, el que ha patit més l’actual 
crisi econòmica en l’àmbit industrial del nostre 
territori. Tot i això, avui a l’Anoia hi ha més 
de 100 empreses que sobreviuen i donen 
feina a gairebé dos mil treballadors, ge-
nerant tres-cents milions d’euros de fac-
turació i fabricant quatre milions de peces 
de roba anuals. Unes xifres prou signifi-
catives que avalen aquest esforç institu-
cional, oi més encara si, pels estudis que 
han fet els experts, es pensa que el volum 
podria arribar als sis milions de peces, in-
crementant en uns quants centenars, els 
llocs de treball d’aquest sector.
El pla de reindustrialització, però, no hau-
ria de ser presentat davant de la socie-
tat amb excessives expectatives, només 
comprensibles des de la perspectiva de 
la política hiperoptimista. D’altra banda, 
tampoc podem oblidar d’altres sectors 
econòmics que han sabut superar millor 
aquest període crític, com el de les no-
ves tecnologies, el paper, la logística o 
les arts gràfiques, de forta presència a 
la comarca, i presents en municipis on 
els seus ajuntaments potser disposen de 
menys recursos, però que també donen 
feina a centenars d’igualadins. No obli-
dem tampoc que són molts els informes 
que alertaven dels perills de dependre 
massa dels sectors industrials tradicio-
nals, i que calia situar els cinc sentits en 
poder disposar, en el futur, de prou oferta 
industrial i de serveis per poder fer front a 
futurs episodis delicats econòmicament, 
com han fet abans altres territoris, amb 
més èxit que el nostre. Benvingut sigui tot 
plegat, però hi ha més portes per obrir.
Que els arbres no ens deixin veure el 
bosc.

El tèxtil, viu

Els impulsors del Banc de Queviures d’Igualada
Creu Roja, Càritas, Escola Pia i Ajuntament són els gestors del 
Banc de Queviures d’Igualada, que funciona des de l’any 2009 i 
compleix una funció social molt important. Avui, el banc és motiu 
de model per a d’altres poblacions per la seva notable organit-
zació. L’any passat, el banc va lliurar 100 tones d’aliments i va 
arribar a servir 900 persones cada mes. Una funció altruista de 
desenes de voluntaris que fan possible alleugerir les penes de la 
crisi a moltes famílies de la ciutat. 

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, va re-
unir en 24 hores una quinzena dels empresaris més 
importants del país per anar als Estats Units. Alguns ja 
tenien l’agenda plena i van enviar els seus segons. Vo-
lia demostrar que el país funciona i rendibilitzar la seva 
entrevista amb en President Obama. Diu que no li van 
preguntar pel problema català, però ell no va estar-se’n 
de parlar-ne a la conferència de premsa.

Juan Rosell, president de la CEOE, era un dels que hi 
va anar. Però el seu problema és que s’han destapat 
els plans de pensions que des de l’època d’en Cuevas 
s’havien atorgat a determinats càrrecs, que ara exi-
geixen cobrar, quan s’ha volgut modificar l’estructura i 
se’ls havia “invitat” a marxar.

José Ignacio Wert, ministre de Cultura i Educació, 
està la mar de content. En l’acte que es va fer amb la 
gent del cinema el van xiular poc. Diuen que guanya 
punts, encara que Dolores de Cospedal, número dos  
del PP va fer gestes ostensibles de no agradar-li que 
en l’acte protocol·lari  de l’exposició del quadricentena-
ri del Creco hagués d’enreonar després d’ell. I és que 
s’ha guanyat a pols la imatge de ‘polèmic’.

Isidre Fainé, president de la Caixa, Josep Oliu, el del 
Banc de Sabadell i Joan Rosell, de la CEOE, que ana-
ven en la comitiva empresarial que es va desplaçar a 
USA, van coincidir en que aniria molt bé un pacte entre 
Rajoy i Mas sobre el procés sobiranista. Però avui això 
només vol dir que Mas plegui veles.

Alícia Sánchez Camacho, líder del PPC  ha advertit 
que el president del Govern central, “no acceptarà xan-
tatges ni imposicions”. També ha acusat Mas de deixar 
Catalunya “més dividida que mai” amb la seva aposta 
per l’Estat propi.

Mariano Rajoy, president del govern rebla el clau dient 
“és impossible dialogar si es prenen decisions unila-
terals”. Artur Mas, president de la Generalitat “és una 
ocasió d’or per demostrar que hi ha més d’una mà es-
tesa”. Amb amenaces no hi ha diàleg.

Albert Rivera, líder de Ciutadans ha dit “Si demanen la 
competència per fer el referèndum és que no en tenen, 
és de ‘Barri Sèsam’ i quan el Congrés digui que no, se-
nyor Mas, ja pot convocar eleccions anticipades”.  

Jordi Turull, portaveu de CiU, va recordar que “Que-

den quatre vies més (com va proposar el Consell As-
sessor de la Transició Nacional). El senyor Navarro va 
dir que no posaria bastons en les rodes a la consulta, 
i el senyor Lucena, que el PSC no estava ni amb els 
uns ni amb els altres, i el fet és que voten amb el PP i 
Ciutadans”, 

Marta Rovira, portaveu d’ERC ha insistit en “¿Qui té 
por d’un referèndum?”, després de recordar que en 
una consulta hi ha totes les opcions representades. 
“Els ciutadans han donat mostres de ser més demò-
crates que els grups que s’hi oposen. Crèiem que hi 
seríem tots els que tenim inclosa la consulta en el pro-
grama electoral.” I dirigint-se als socialistes va dir-los 
“aquesta és la recerca de la via legal i pactada.” 

Manuel Lucena, portaveu del PSC, només demana-
va que els díscols havien de tornar l’acta de diputat. 
Demanen diàleg, però volen que tothom accepti el seu 
posicionament. Igual que el PP que tampoc “no accep-
tarà imposicions”.

Montserrat Tura, Joaquim Nadal i Antoni Castells, 
Joan Majó, Jordi del Río, Fabián Mohedano, Marc 
Mur i Jordi Martí estan entre els 122 signants del ma-
nifest a favor dels ‘díscols’ que van votar sí.

Joan Ignasi Elena, diputat del PSC i del corrent ‘Avan-
cem’ va dir que no entregava l’acta de diputat per haver 
votat contra les ordres del seu partit i que per això no 
l’expulsarien. Després de tants anys de militància i no 
saber amb qui es feia els quartos. 

David Fernandez, líder de les CUP, diu que no va vo-
tar “perquè no és a Madrid on ens han de donar el per-
mís per votar”

Dolors Camats, portaveu d’ICV-EUiA, ha donat el seu 
suport “Qui avui té un problema és qui nega que hi hagi 
un conflicte entre Catalunya i Espanya i una voluntat 
per superar el marc estatutari”. I aquesta aspiració, ha 
afegit, només es pot veure “legitimada per les urnes”. 

Jordi Viladoms, pilot igualadí de motos, queda segon 
al duríssim Dakar. I això que a més de córrer havia de 
fer de motxiller, ajudant a qui va guanyar la cursa. 

L’entrevista de la BBC a Artur Mas -en anglès- demos-
tra l’interès del món anglosaxó en l’afer català. És molt 
important per a la internacionalització del procés.

El pla de reindustrialització no 
hauria de ser presentat amb excessi-
ves expectatives, comprensibles des 

de la perspectiva hiperoptimista
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No he tractat personalment a Jordi Viladoms, el pi-
lot igualadí que acaba de ser sotscampió al Dakar, 
el raŀli més dur del món. En canvi, conec i he tractat 
a l’Àngel Viladoms, el seu pare. Tots dos, pare i fill, i 
cadascú des de la seva aportació personal, han dut 
i estan duent el motociclisme català a liderar tos els 
rànquings mundials de motociclisme. 
Quan va començar el Dakar, a principis de gener, 
en Jordi Viladoms gairebé no coneixia la seva nova 
moto, una KTM i les primeres etapes -precisament 
les més dures- varen ser de coneixement de la mà-
quina i, a continuació, i contra tot pronòstic lògic, el 
pilot igualadí no solament va cobrir-li les espatlles 
al seu cap de files, en Marc Coma, sinó que va sa-
ber pilotar i navegar fins a assolir una espectacular 
segona posició, fent el doblet català en la categoria 
de motos. 
Aquest no és pas el primer, ni serà el darrer èxit de 
Jordi Viladoms, ni de la resta de pilots catalans que 
es troben a l’elit del motociclisme mundial. Això és 
així perquè l’altre Viladoms, l’Àngel, s’ha passat més 
de mitja vida al capdavant de la Federació Catalana 
de Motociclisme i ara també des de la presidència 
de la Federació Espanyola. Des del seu càrrec Àn-
gel Viladoms, ha creat i dirigit diversos programes 
de formació de joves pilots. Als programes de l’Àn-
gel Viladoms devem campions mundials com Dani 
Pedrosa, Pol i Aleix Espargaró, Jorge Lorenzo o el 
tro de Cervera, Marc Màrquez entre molts d’altres, 
ja siguin catalans com espanyols. 
L’Àngel Viladoms, per a tots els que estimem l’es-
port del motor, i xalem amb les curses del mundial 
de motos o amb els grans raids extrems, és una 
referència organitzativa. Només amb molta visió de 
futur es pot pensar en programes de promoció de 
pilots on comencen una dotzena de nens, elegits 
entre centenars de candidats, i se’ls va portant de 
la mà, categoria per categoria, fins arribar a l’excel·-
lència en el pilotatge on al cap dels anys només hi 
arriba una molt petita minoria. 
Cal saber-ne molt i tenir molt de valor per compro-
metre’s any rere any davant dels patrocinadors, sa-
bent que els resultats, si arriben, ho faran a llarg ter-
mini. Estem acostumats a veure com els dirigents 
esportius -o polítics- pensen més en el resultats 
immediats que en els projectes a llarg termini. Per 
això sempre he tingut admiració per l’Àngel Vila-
doms que ha sabut fer les coses ben fetes. Ho ha 
fet tan bé que Catalunya és en aquest moment, el 
país del món que lidera tots els rànquings de cam-
pions mundials en totes les categories del motoci-
clisme i, pel que es veu, així seguirà durant alguns 
anys encara.
L’Àngel no presumeix mai de la seva aportació al 
Motociclisme, però jo quan veig córrer “els nostres” 
pilots el sento molt present i no deixo de meravellar-
me de la seva extraordinària tasca. Quan dissabte 
veia el podi del Dakar amb l’altre Viladoms, em sen-
tia cofoi de ser igualadí. Gràcies, Viladoms!

Viladoms

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

L’aneguet lleig. Hi havia una vegada 
una senyora Ànega que covava els seus ous i to-
tes les seves amigues estaven desitjoses de veu-
re el naixement dels seus aneguets. I va arribar 
el gran dia. Un a un, varen anar sortint sis precio-
sos aneguets. Però l’ou més gran de tots, el que 
feia set, tardava. Finalment també es va trencar la 
closca i en va sortir un altre ànec somrient. Més 
gran, malgirbat, descolorit que els seus germans. 
I la Senyora Ànega es moria de vergonya per ha-
ver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb 
l’ala mentre atenia als altres sis.
   L’aneguet es va quedar molt trist perquè se’n va 
adonar que no el volien. Els seus germans li feien 
bromes i se’n reien constantment. Volia anar-se’n 
però no el deixaven. Li deien que era de la família 
i havia de quedar-se. Però també havia d’aguan-
tar la seva incomprensió. Passava el temps i cada 
vegada se sentia més sol. Tothom s’hi veia en cor. 
Que era massa gran i desentonava de la resta. I 
li demanaven que es comportés com els altres. 
I l’aneguet no volia de deixar de ser ell mateix. 
Però en arribar la primavera va anar a passejar 
per l’estany i va trobar les aus més belles que 
mai havia vist. Eren elegants, gràcils i es movien 
amb tanta distinció que va quedar embadalit. I en 
adonar-se pel reflex de l’aigua que era igual que 
ells va descobrir que era un cigne i no un ànec!. 
   Aquest és un dels contes més populars de Hans 
Christian Andersen,  publicat el 1843. Els seus bi-
ògrafs asseguren que és autobiogràfic, ja que se 
sentia diferent a la resta. Per això segurament va 
triar el cigne, que és un animal que simbolitza la 
poesia i la diferència estètica. Avui l’aneguet ha 
esdevingut també una metàfora de l’assetjament 
escolar o bullying i de la manca tolerància. Tot-
hom s’ha sentit alguna vegada marginat. Al llarg 
dels segles molts han estat discriminats per raó 
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de raça, cultura, sexe o religió. Per no pensar 
igual. No voler ser com la massa. Per ser ric o po-
bre, per ser cultes o analfabets. Per estar sans o 
malalts, per llestos o curts de gambals... La llista 
no s’acabaria mai. Els discriminadors sempre són 
els que viuen instal·lats en la raó. Els que creuen 
que ells són els que tenen els drets i els amos de 
l’entorn. Els que rebutgen els que parlen altres 
llengües. Els que no volen altres ètnies ni trets 
identitaris diferents.
   Amin Maalouf diu que avui tothom ens podria 
classificar en multitud de variants a l’hora. Es pot 
ser d’un club, equip de futbol, escola, barri, ciu-
tat, nació, ètnia, religió... i quantes més coses es 
puguin imaginar. I com més combinacions es pu-
guin fer fan, més s’arriba a perfilar cada individu, 
que acaba sent únic i irrepetible. Per això cal la 
tolerància, sense la qual tota convivència es fa 
impossible. 
   Plorant pel seu aspecte l’aneguet no sabia que 
podia sentir-se orgullós de ser un cigne blanc. Ell 
no era coneixedor que hi havia gent que sabia va-
lorar aquesta bellesa. I ell creia que tot s’acabava 
amb el rebuig de l’entorn familiar i social en què 
havia crescut.  I les seves ànsies de llibertat i au-
tovaloració quedaven colgades per la ignorància 
i per ser diferent. Ser negre en un món de blancs 
o a l’inrevés, només és una qüestió pigmentària. 
Però s’hi afegeixen altres prejudicis. I arriba la 
marginació. Desapareixen els espais particulars 
en un món que es va fent petit. La intolerància es 
deriva en intransigència i acaba en violència. I la 
concepció de romàntica de l’escriptor del conte, 
que veu com un ésser marginal i incomprès, no 
deixa de ser res més que la crua realitat que es 
viu cada dia. I no hi ha ningú millor o pitjor que els 
altres. Només diferents.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

56 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 18/01/2014

4-16-17-20-23-26
Complementari: 48
Reintegrament: 0

· Dimecres 22/01/2014
8-22-23-28-36-41
Complementari: 32
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 16                  484  
· Divendres 17          094
· Dissabte 18     843
· Diumenge 19          161
· Dilluns 20               796
· Dimarts 21      287
· Dimecres 22      724

ONCE
· Dijous 16              41731
· Divendres 17       89314
· Dissabte 18    08045
· Diumenge 19       69128
· Dilluns 20             48943
· Dimarts 21    25528
· Dimecres 22    66951

· Dijous 16   7-9-12-13-29-48   C: 46  R: 5
· Dissabte 18   1-3-24-27-36-46  C: 12   R: 5

· Diumenge 19   2-3-6-27-39  Núm. clau: 8 

· Dimarts 21   4-12-35-42-48  Estrellas: 5/8

GENER
24: Francesc de Sales; Felicià.
25: Conversió de sant Pau;  Bretanió; Elvira.
26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic.
27: Àngela Mèrici; Enric d’Ossó i Cervelló
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià.
29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Sever 
30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Agraïments
•• FAMÍLIA ROSSELL FARRÉ

La família d’en Ramon Rossell i Farré, 
que morí el passat dia 13 de gener, vol 
agrair sincerament a tot el personal sa-
nitari, mèdic i de rehabilitació de l’Hos-
pital d’Igualada l’atenció professional i 
humana que van prestar a en Ramon 
en les diverses ocasions que va ser 
hospitalitzat en els dos últims anys. 
Així mateix també volem mostrar el 
nostre profund agraïment per l’atenció 
rebuda durant l’estada a la Fundació 
Sanitària Sant Josep, especialment a 
la doctora Balaguer, al servei d’assis-
tència social, al de rehabilitació, al de 
logopèdia i al servei religiós, a les in-
fermeres, auxiliars, zeladors i personal 
de neteja. Gràcies a totes aquestes 

persones per la seva professionalitat, 
amabilitat, suport emocional i mostres 
de comprensió rebudes constantment 
que ens van fer sentir com a casa. 
Moltes gràcies a tothom.

Encara estic emocionada
•• MONTSERRAT RIGOL SILVESTRE 

El passat divendres 17 de gener vaig 
tenir la gran sort de poder acompanyar 
la meva germana a l’Assemblea Extra-
ordinària que es va celebrar al Taller 
Àuria (TAC/FAP) per votar un nou futur 
per a la cooperativa.
Aquesta assemblea era molt important 
per al futur de totes les persones que 
treballen i viuen del Taller i per al Ta-
ller. Va ser una lliçó de civisme, solida-
ritat, democràcia i amb una organitza-

ció perfecta.
El comportament de les 350 persones 
que van assistir a l’acte va ser exem-
plar, fins i tot el Sr. Roca, el notari que 
presidia l’acte, ens va felicitar.
El que va quedar molt clar, quasi per 
majoria absoluta, és que volíem un 
canvi, entre tots i d’una manera de-
mocràtica hem decidit posar la nostra 
confiança en el nou Consell Rector per 
al bon funcionament TAC/FAP i per 
això els dic: Força i endavant!.
Vull dir que els professionals que tre-
ballen al TAC/FAP no es faran miliona-
ris amb els sous que cobren. El que sí 
seran rics i podran dormir tranquils per 
la seva feina ben feta i per lluitar pels 
interessos de la cooperativa i de totes 
les persones que hi treballen.

Agraïments
•• FAMÍLIA LÓPEZ ALLUÉ

Des d’aquestes línies voldríem agrair 
la tasca dels tres cossos de seguretat 
igualadins que fan més gran la nostra 
estimada Igualada.
El proppassat 15 de gener, l’ambulàn-
cia, la policia local i els bombers, amb 
una coordinació realment encomia-
ble, i amb l’ajut d’un veïnat exemplar 
i digne d’elogi, varen rescatar la meva 
mare (una iaia de més de 80 anys) que 
havia quedat aïllada i immobilitzada 
dins del seu domicili al carrer Lleida, 
sana i estàlvia.
No tenim prou paraules d’agraïment 
però estem molt orgullosos de tots 
vostès.

Dia 24: PILAR/ Av. Mestre Muntaner, 26
Dia 25: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 26: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 27: LA CREU./ Pl. de la Creu, 7
Dia 28: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 29: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 30: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director

Estic rellegint les conclusions de l’últim Consell Eu-
ropeu dels proppassats dies 19 i 20 de desembre 
de 2013. Més enllà del debat temàtic sobre defensa, 
qüestions de política exterior i importants -però no 
definitius- avenços en la Unió Bancària, l’expressió 
més reiterada en el text és la de “generar ocupació”. 
I, certament, si això és important arreu d’Europa, ho 
és encara més en l’àmbit espanyol.
Doncs bé, hi ha una qüestió a la qual demà faré re-
ferència en sessió plenària al Congrés en el debat 
amb Rajoy sobre l’últim Consell Europeu. Em refe-
reixo a la decisió del govern central d’incloure en les 
bases de cotització a la Seguretat Social les retribu-
cions en espècie, és a dir, tiquets per a menjar, aju-
des escolars, aportacions a plans de pensions, etc..
La mesura ha estat rebuda amb crítiques –que jo 
comparteixo- tant per part del món empresarial com 
del sindical, però admeto que poden tenir valoraci-
ons diferents. La primera afirmació que s’ha fet al 
respecte és que penalitzen la creació d’ocupació. 

Certament, la mesura suposa al cap i a la fi l’incre-
ment dels costos laborals, i tots hem entès sempre 
que això danya la creació de llocs de treball.
Recordem, a més, que molts hem sostingut sempre 
que una pujada de l’IVA només tenia sentit si anava 
acompanyada alhora d’una rebaixa de les cotitzaci-
ons a la SS que, dit sigui de passada, són les més al-
tes d’Europa. I recordem també que el govern del PP 
el que va fer va ser apujar l’IVA i mantenir les cotitza-
cions. Però a banda d’afectar negativament la gene-
ració d’ocupació per la via de l’increment de costos 
laborals, també hi repercuteix ja que aquesta me-
sura governamental alterarà el sector, per exemple, 
d’hostaleria ja que algunes empreses poden arribar 
a retirar l’ajuda per a menjadors i comportar que es 
torni a la carmanyola, com quan jo anava a estudiar 
batxillerat i menjava el que la mare ens preparava.
La ministra opina per contra que el fet de pagar a la 
Seguretat Social pel salari real ajuda que els afec-
tats puguin cobrar en el futur una pensió més alta. 

El debat sobre cotitzacions a la SS
JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA ·    

En teoria, això és cert, però cal tenir present dues 
qüestions: la primera és que avui el problema el te-
nim amb el gran nombre d’aturats i que reduir-lo ha 
de ser la prioritat; la segona és que amb aquesta 
mesura no es resol el problema de les pensions ni 
de cara al present, que anem gratant del fons de 
reserva de la SS, ni de cara al futur, que requereix 
un plantejament més integral i més consensuat. De 
fet, si la mesura es pren pensant en les pensions, 
per què no s’ha inclòs en la llei de la seva reforma? 
Al meu entendre, per una raó molt clara que no és 
altra que, en ampliar els conceptes de cotització, el 
govern central no ha pensat en l’ocupació ni en les 
pensions. En l’únic que ha pensat és a recaptar mil 
milions d’euros més per rebaixar el dèficit públic.
Tot pot ser opinable, però, en tot cas, hi ha una rea-
litat inqüestionable: aquest tipus de mesures no es 
prenen sense estudiar abans les conseqüències i 
sense el previ diàleg social corresponent. Amb noc-
turnitat i traïdoria, mai!
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Aquesta festa popular segueix fent els tres tombs 
en el nostre circuit urbà des del 1822. “Passades”, 
“Beneïdes” i “Passant”. Que rememoren les voltes 
que en l’antigor es feien al voltant d’una foguera i 
en l’època cristiana al voltant de l’església de Sant 
Antoni o de la imatge del Sant, des d’on es fa la be-
nedicció dels animals. Els d’Igualada són els més 
antics. I mai s’han deixat de fer, 
fins i tot durant les guerres. I 
han rebut nombrosos reconei-
xements. La Medalla d’or de 
la Diputació de Barcelona, ser 
declarada festa d’interès turís-
tic nacional des de l’any 1981, 
Creu de Sant Jordi el 2009 i 
Festa tradicional d’interès naci-
onal el 2010. 
   L’ànima de tot segueix sent 
l’Antic Gremi de Traginers. Se-
gons els documents oficials de 
la ciutat, ja en 1816 hi havia 
un Gremi de Sant Antoni Abad. 
Però es va constituir el 1822 
com l’entitat organitzada. Actu-
alment té la finalitat de fomentar 
l’afecció al cavall i promoure les 
tradicions culturals i folklòriques 
igualadines. Des l’any 2005 
Igualada té el Museu del Tragi-
ner - una iniciativa particular de 
la família Ros - que ha esdevin-
gut tot un referent.
   Però l’entitat, com tantes al-
tres de casa nostra, es va di-
vidir en dos grups. La Bandera 
Petita, de l’any 1822, i la Bandera Gran, estrena-
da l’any 1856. L’any 1909 hi havia dues colles que 
celebraven la diada. La Colla Vella, coneguda com 
a “Aliança de Arrieros i Antigua Sociedad de Sant 
Antonio Abad”, que portaven la Bandera Petita, i la 
“Colla dels Joves”, successora de la de 1856, que 
portava la Bandera Gran. La primera integració 
d’ambdues en el “Gremi de Carreters” no va durar 

Els Tres Tombs a Igualada

PERE ESCOLÀ ·    

massa. Es va produir una nova divisió a càrrec dels 
mossos carreters. Aquests celebraven els actes re-
ligiosos a l’església del Roser i els de lleure a la So-
cietat Aliança Cultural, la ‘Bandera Negra’, on avui 
hi ha la seu de La Veu de l’Anoia. Les banderes 
gran i petita continuaven al Gremi de Carreters, que 
mantenia la part tradicional de la festa. Va ser l’any 

1940 quan es produí la integració definitiva i s’hi 
afegiren diversos oficis auxiliars com els basters, 
ferrers, veterinaris, vaquers i altres.
   Però la tracció animal com a mitjà massiu anava 
sent progressivament substituïda. La diligència va 
deixar el servei el 1893 quan arribà el tren. Durant 
més de 65 anys havien sortit a les 4 de la matinada 
de la Rambla Sant Isidre 1 -on avui hi ha el Banc 

Un amic m’ha enviat uns fragments de les “Memò-
ries” de José María Aznar publicades per Planeta 
el 2012. Algunes coses m’han deixat corglaçat. Per 
exemple, que Déu se li va aparèixer en somnis des-
prés de l’atemptat d’ETA per dir-li que l’havia lliurat 
de la mort perquè s’havia de convertir en líder mun-
dial i salvar la Humanitat. Quan vaig voler informar-
me millor d’aquest passatge, vaig saber que, a més 
de les memòries reals n’hi havia unes altres d’apò-
crifes publicades a internet.
   Però aquest fet no deixa de ser el reflex d’una per-
sonalitat complexa, un personatge que es considera 
“especial” i se sent cridar a acomplir altes missions 
polítiques tant a Espanya com en el món. Només 
cal seguir les cròniques de les seves intervencions 
públiques per confirmar aquesta impressió. Perso-
nalment, no he pensat mai que sigui una persona 
que hagi abandonat la política per dedicar-se a al-
tres afers, sinó es troba com en “stand by”, és a 

És hora d’estar alerta

JOSEP M. CARRERAS 
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de Santander-  per arribar a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona a la una del migdia. El tren ho deixà en 
tres hores i mitja. I els darrer carros que treballaren 
a la ciutat, ho feren per l’activitat adobera, fins que 
tots ells han estat substituïts per vehicles de motor 
de diferents característiques.
   Els carrers ja no estan preparats per les ferra-

dures dels animals, ni els cercles 
metàl·lics de les rodes. S’em-
bruten amb els excrements i els 
olors tornen records a la gent 
d’una edat. Però aviat tot s’esva-
eix i es torna al món d’avui. Sols 
queda el record del que havia 
estat i l’afermament de la tradi-
ció que conserva els elements 
característics d’aquella feina. La 
tenacitat, l’esforç, el treball dur i 
el respecte per la natura. Flashos 
d’un passat proper que es resis-
teix a anar-se’n. 
   Els nobles animals, que abans 
eren la força tractora, viatgen 
ara en camions. Com ho fan els 
carros carregats de mercaderi-
es que només serveixen per ser 
exhibides. I el cost que tot això 
comporta es sufraga pels qui vi-
uen de la nostàlgia, de la tradició 
familiar o de la força d’un jovent 
que no vol deixar perdre la tra-
dició més reeixida i antiga de la 
vila. 
   Però en època de penúries, 
s’hauria de cercar la forma de 

poder ajudar-los en aquesta tasca. Tot val massa 
diners i caldria trobar un model sostenible. Cuidar 
els animals és molt onerós i conservar carruatges 
un privilegi. I cal anar pensant en com fer possible 
el manteniment d’aquesta festa amb tants llorers i 
premis, perquè avui no té altres ingressos que les 
contribucions dels seus associats. I això, malgrat 
l’entusiasme, potser no sigui suficient.

dir, a l’espera de l’ocasió oportuna per presentar-se 
com l’alternativa a un personatge tan desprestigiat 
en el mateix PP com Mariano Rajoy. Aznar és el 
prototipus de “salvador de situacions extremes” i no 
li falten partidaris. Una part dels “barons” del mateix 
partit li donarien suport en el mateix moment que ell 
anunciés el seu retorn a la política activa per “salvar 
la Pàtria”. Per això, no sé si us heu fixat que apareix 
cada vegada amb més freqüència en els mitjans de 
comunicació afins, mentre que el prestigi de Rajoy 
va minvant i en parlen només quan es tracta d’ac-
tes oficials –aquells que no es poden obviarper què 
es tracta del president del govern. Però davant la 
migradesa dels resultats de la seva política, afloren 
sovint les crítiques des de les seves mateixes files.
Una ocasió d’or per a Aznar seria possiblement la 
qüestió catalana, és a dir, si Rajoy no actua com 
ells voldrien en el cas de la consulta. Potser per 
això Rajoy insisteix tant en assegurar que aquesta 

consulta no es farà. Si Rajoy es veu obligat a nego-
ciar o si hi ha una declaració unilateral d’indepen-
dència, Aznar por presentar-se com l’única persona 
capaç de “redreçar” la situació anul·lant l’autonomia 
de Catalunya, dissolent el govern, deposant el pre-
sident Mas i amenaçant o traient al carrer l’exèrcit. 
Potser això li costaria sancions o l’aïllament d’Eu-
ropa, però a nivell intern d’Espanya molts aplaudi-
rien una acció contundent contra el secessionisme 
català.
   No sé si el govern de Catalunya s’ha plantejat 
aquesta possibilitat, però estaria bé que tingués en 
compte la seva inferioritat de condicions en aquest 
cas i adoptés les mesures necessàries per fer-hi 
front. No n’hi ha prou amb tenir la raó, s’ha de dis-
posar dels mitjans necessaris per defensar-la. Com 
diu el nostre himne nacional, “ara és hora d’estar 
alerta” perquè en els propers mesos poden passar 
–passaran- moltes coses, i no pas totes favorables. 



Els signants volem expressar el nostre suport als 
diputats socialistes que en la històrica votació que 
ha tingut lloc avui al Parlament de Catalunya s’han 
situat junt amb aquells altres diputats favorables a 
la celebració d’un referèndum i a aquells que s’han 
negat a votar en contra del seu compromís electoral. 
Ho fem des d‘una convicció que es suporta en tres 
pilars: que l’esgotament del pacte constitucional fa 
del tot necessari revisar les relacions entre Catalu-
nya i l’Estat; que l’opció de la independència pot ser 
una sortida però no necessariament l’única possible 
a la crisi actual; i que oposar-se a la possibilitat de 
que el poble de Catalunya es pugui pronunciar en 
un o altre sentit, és una postura inacceptable i an-
tidemocràtica. A partir d’aquest posicionament, ens 
sentim en la necessitat d’afegir el següent:
   1. La crisi del pacte constitucional de 1978, produ-
ïda per la reiterada interpretació restrictiva que se’n 
va anar fent i que va culminar amb la sentència con-
tra el nou Estatut -pactat en seu parlamentària i refe-
rendat pels catalans-, fa inexcusable un referèndum 
en el qual el poble de Catalunya es pugui pronun-
ciar clarament sobre la seva relació amb Espanya. 
Aquest és, avui, l’objectiu nacional més immediat, 
compartit per la gran majoria dels ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya, és a dir, per l’ample ventall que, 
en la seva extraordinària diversitat política, social, 
cultural i d’origen, va sumar més de dos terços a les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
   2. Aquest fet condiciona, avui, la política catala-
na en la seva totalitat, a dreta i esquerra. Perquè 
es tracta d’un repte nacional, que afecta les cons-
tants vitals de la nació catalana, de la seva llengua 
i la seva cultura, de la seva economia i les seves 

Crida socialista pel referèndum
PSC- IGUALADA ·    

prestacions socials. I perquè tot projecte de futur, 
particularment si és un projecte d’esquerres, està 
greument condicionat per la sortida a la qual s’arribi. 
S’estableix, doncs, avui, una divisòria ineludible: a 
una banda, la gran majoria que, en els paràmetres 
del catalanisme polític, exigeix el referèndum; a l’al-
tra banda, els que s’hi oposen des dels paràmetres 
de la política espanyola i, en alguns casos, tractant 
de fer-ne un factor de divisió de la societat civil cata-
lana. El socialisme català, més enllà dels paràmetres 
que imposa el nacionalisme espanyol, hegemònic a 
Espanya, creiem que només pot estar al costat de 
l’opinió central i majoritària del poble de Catalunya.
   3. Els socialistes catalans hem de ser on ens per-
toca: al primer rengle, com sempre. Hem de treballar 
amb tothom que propugni la celebració del referèn-
dum, sigui quina sigui la posició que cadascú pugui 
prendre després pel que fa a la resposta a la consul-
ta. Però també hem de criticar i treballar per evitar les 
precipitacions i la manca de sentit de la realitat que 
alguns dels nostres dirigents estan demostrant, i que 
poden conduir Catalunya, un cop més, a la derrota i 
a la frustració. Esberlar la unitat d’aquest bloc amb 
acceleracions injustificades pot resultar molt rendible 
per als qui les produeixen, però, pot comportar, en el 
fons, servir els interessos de l’adversari. La màxima 
unitat és la força més gran de què disposa el nostre 
poble. I cap patriota, si ho és de veritat, no pot rega-
tejar esforços per garantir-la.
   4. Per tot això, invitem tots aquells i totes aquelles 
que se senten socialistes o que assumeixen el ric i 
plural llegat del socialisme català, a mantenir-se en 
favor de la celebració del referèndum i a sumar-se a 
aquesta crida. Per coherència amb el paper clau del 

Hi havia un matrimoni en què la dona -que era 
llesta i treballadora- tenia una feina molt bona i en 
conseqüència cobrava un sou considerable, molt 
més alt que el seu marit, que era més aviat cur-
tet i vagarro, i per això cobrava el salari mínim. 
Quan es van casar, però, van fer un mal pacte: 
ella li entregava el sou al marit, que ingressava en 
un compte corrent compartit... amb els seus ger-
mans. Quan a la dona li faltava alguna cosa, el 
marit -després de remugar força i fer-li reflexions 
sobre mans foradades i malgastar- li feia un xec, 
d’una quantitat sempre menor de la que necessi-
tava l’esposa. Sí, eren calés de la dona, però, pel 
mal pacte que van fer en casar-se, els manejava 
el marit.
Un dia, la dona va necessitar canviar-se el cotxe 
i va anar al banc perquè li financessin la compra. 
Li van demanar garanties i ella va ensenyar la nò-
mina, una nòmina guapa, però, com que la tenia 

ingressada al compte del marit, el banc li va negar 
el crèdit. En realitat, no tenia ni un duro, li van dir. 
Ella va insistir ensenyant la nòmina, però el direc-
tor del banc li va fer notar que els calés anaven a 
parar al compte corrent del seu marit que compar-
tia amb els seus quinze germans.
Això la va espantar; la va esverar i la va fer rumi-
ar. Mentalment, va fer un repàs: el seu home no 
la tractava bé, feia anys que no l’estimava i fins i 
tot sospitava que l’enganyava. Es quedava amb 
el seus ingressos que malgastava amb els seus 
germans, i quan li demanava diners encara els hi 
feia gruar i els hi donava amb comptagotes. S’ado-
nà que parlaven idiomes diferents, no s’entenien 
i ja no els unia res. Es va decidir i va demanar el 
divorci. Ell no ho volia, però la convivència és cosa 
de dos i finalment es van separar.
Ara, el marit i els quinze germans viuen misera-
blement, van curts de calés i estan pràcticament 

JOSEP M. RIBAUDÍ • Membre de l’ANC

La dona que guanyava més calés que el marit
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socialisme català en la construcció nacional de Cata-
lunya (resistència en la profunda postguerra, impuls 
de l’Assemblea de Catalunya contra el franquisme, 
recuperació de la Generalitat exiliada, articulació de 
la unitat civil del nostre poble...). Per lleialtat a tots 
aquells homes i dones que ens han precedit i que 
han estat grans lluitadors per la justícia i per Cata-
lunya. Per respecte a tota la gent que ha cregut en 
aquest projecte i hi ha esmerçat la seva generositat 
i les seves esperances. Pel futur d’un projecte inte-
grat per homes i dones que “som socialistes i som 
catalanistes per les mateixes raons”, perquè tant el 
socialisme com la causa nacional de Catalunya, com 
deia Joan Reventós, formen part del mateix i indes-
triable combat per la llibertat i per la justícia.
   El socialisme català no pot faltar a l’actual cita per 
Catalunya. Ha d’acudir-hi i en primera posició. I ha 
de fer-ho des de posicions pròpies, amb l’exigència 
crítica de sempre, sense caure en seguidismes, si-
guin de dins o de fora de Catalunya. El PSC no pot 
faltar-hi. I la resta de forces catalanistes han de fer-
ho possible, lluny de tacticismes interessats. Així ho 
demanem i ho exigim, en nom dels interessos naci-
onals de Catalunya que creiem interpretar. I invitem 
tots els que es reconeguin en la nostra posició que 
no defalleixin, que se sumin a aquesta crida socialis-
ta en favor del referèndum. I que es disposin també 
a treballar, a mitjà termini, pel redreçament de l’espai 
socialista, per la construcció d’una alternativa catala-
na d’esquerres, capaç de donar la resposta deguda 
a l’actual involució democràtica, econòmica i social, 
i de posar Catalunya a l’avançada de la lluita per la 
llibertat, la justícia i el progrés.
Barcelona, 16 de gener de 2014

en fallida. Li recriminen al cònjuge que va badar, 
que sent la dona qui portava els ingressos a casa 
es va passar de llest collant-la i maltractant-la. 
Ell es defensa contestant que fins aleshores tots 
l’aplaudien i vivien amorrats a la mamella. Es van 
barallar, es van dir el nom del porc i ara quasi no 
es parlen. Per acabar-ho d’adobar, el marit ha de 
fer front als crèdits que va demanar, i li van conce-
dir, gràcies a la nòmina de la seva dona, però com 
que els va signar ell amb la garantia que tenia al 
compte corrent... 
Al marit li acaben d’embargar el poc que tenia i 
els seus germans no li parlen i fins i tot l’insulten. 
Un d’ells, abans d’ahir, li va dir fill de puta, tot i 
compartir mare. Van acabar a hòsties, i això entre 
germans és molt lleig. Els va el carro pel pedregar.
(A partir d’una idea de Xavier Sala Martín)

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 ·



Aquesta setmana ha fet 75 anys de l’arribada de les 
tropes franquistes a Igualada i la fi de la Guerra Civil

JORDI PUIGGRÒS.-
Era diumenge, 22 de gener de 
1939. Dimecres d’aquesta set-
mana va fer 75 anys. Tropes 
de legionaris italians, que for-
maven part del bàndol “nacio-
nal” al costat de Franco, van 
entrar pel Molí Nou a Iguala-
da. Era una divisió del Corpo 
di Truppe Volontaire Frecce 
Verdi (Cos de Tropes de Vo-
luntaris Fletxes Verdes), co-
mandades pel general Gas-
tone Gambara, que després 
es faria un nom com un dels 
comandaments militars més 

El “No-do” italià 
va filmar un minut 
de l’arribada de les 
legionaris a Igualada, 
amb imatges del Molí 
Nou, la Rambla i la 
plaça de l’Ajuntament

El tema de la setmana
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Moment en què s’hissa la bandera del bàndol “nacional” al balcó de l’Ajuntament, el diumenge 22 de gener de 1939.

Imatges inèdites dels legionaris italians que van ser els primers a arribar a la ciutat

importants de les potències de 
l’Eix a la Segona Guerra Mun-
dial. Els legionaris van enfilar 
pel nord, i van baixar pels car-
rers Òdena, Esquiladors i St. 
Vicenç, per després passar 
per l’avui rambla Gral. Vives, 
i d’aquí a la plaça del Pilar i la 
plaça de l’Ajuntament.
D’aquest recorregut se’n tenia 
poca constància, més enllà 
d’algunes fotografies de l’iŀlus-
tre Procopi Llucià, avui a l’Ar-
xiu Històric Comarcal, en les 
que es veuen els “nacionals” 
baixant pel carrer Òdena, i 
també d’un reportatge que fo-
tògrafs italians van fer durant 
aquell dia. 
El que no es coneixia tant és 
que també existia una peŀlícu-
la, filmada pel “No-do” italià, 
en un llarg reportatge sobre la 
feina dels legionaris italians en 
el seu avanç des de Lleida fins 
a Tarragona i Barcelona, que 
va representar la fi de la Guer-

A l’esquerra, entrada de les tropes italianes per Molí Nou. A la dreta, a l’altura de la plaça Castells.

Les tropes, comandades pel general italià Gastone Gambara, que va tenir un paper molt destacat després a la Segona Guerra Mundial, entrant, a l’esquerra, des de Jorba. A la dreta, entrant a Igualada pel Molí Nou.
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ra Civil a Espanya.
La peŀlícula, trobada per casu-
alitat per La Veu durant la pre-
paració d’aquest reportatge 
-tot i que algun igualadí ja en 
tenia constància- permet veu-
re un minut, aproximadament, 
de l’entrada de les tropes a la 
ciutat. Aquest periòdic es va 
posar en contacte amb l’Ar-
xiu Històric Comarcal d’Igua-
lada, per notificar l’existència 
d’aquesta peŀlícula, de la qual 
no en tenien constància. 
En la filmació es veuen les 
habituals escenes d’alegria 
de l’època per l’arribada dels 
“llibertadors” de la ciutat, que 
des del bàndol feixista es cui-
daven de propagar als qua-
tre vents per donar moral als 
seus seguidors. Els igualadins 
-es veuen molts nens i dones, 
sobretot- reben els soldats a 
la Rambla, i posteriorment, 
desfilen cap a la plaça del Pi-
lar -es veu el carrer Custiol a 
l’altura de l’actual oficina de “la 
Caixa”- i a la plaça de l’Ajunta-
ment, on es mostra la bandera 
“nacional” al balcó. Es poden 
veure també pintades a favor 
del bàndol “nacional”.
El vídeo es troba a Internet a 
la direcció http://www.youtube.
com/watch?v=5dvCd-9dsVU, i 
les imatges d’Igualada són a 
partir del minut 4.20. També el 
podeu veure a veuanoia.cat.

Diversos fragments de la filmació. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, el carrer Custiol, les voltes de la plaça de l’Ajuntament, el pas per la Rambla, i igualadins a la plaça.

Cartells que s’observen a la pel.lícula. A l’esquerra, una salutació italiana a Franco, escrita en una paret de l’Ajuntament. A la dreta, pintada en un carrer.

Les tropes, al seu pas per la Rambla d’Igualada, amb l’ensenya “nacional”.

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
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Les tropes legionàries italia-
nes van arribar a Igualada el 
22 de gener de 1939. A la co-
marca, es té constància que el 
dia 19 de gener, van ocupar  
“Cunill, La Guardia Pilosa, 
Segur, San Martín Sasgayo-
las y Montfalcó”, poblacions 
de l’Alta Anoia. Aquell mateix 
dia, el president de la Genera-
litat, Lluís Companys, feia una 
crida per a la defensa de la 
ciutat de Barcelona. La repú-
blica espanyola s’extingia per 
moments. 
El dia 20 de gener, les tropes 
ocupen “Estarà, Castell de 
Santa María, Las Cuadras y 
Prats del Rey”, diuen els “par-
tes de guerra”, i “comienza el 
primero de los cuatro días de 
bombardeo continuo sobre la 
ciudad de Barcelona. Villa-
franca del Penedés cae en 
manos insurgentes, Igualada 
queda cercada y las vanguar-
dias insurgentes llegan a unos 
15 kilómetros de Manresa. 
También es ocupada Villanue-
va y Geltrú”.
El dia 22, tal i com hem expli-
cat, “el CTV, tropas italianas 
del bando insurgente, ocu-
pan Igualada, mientras que 
las tropas marroquíes entran 
en Sitges. También ocupan 
San Pedro de Ribas, San Sa-
durní de Noya y cruzan el río 
Noya”. El mateix dia que es 
va ocupar Igualada es va fer 
a Barcelona el darrer Consell 
de Ministres del Govern de la 
República. En aquest es va 
declarar l’estat de guerra que 
avantposava el predomini del 
poder militar sobre el civil, i el 
govern marxava cap a Figue-
res. El general Miaja es con-
vertia amb l’autoritat civil de la 
República i, per altra banda, 
Lluís Companys i el govern de 
la Generalitat abandonaven 
Barcelona. El dia 26 de gener 
queia la capital de Catalunya, 
quan tropes del Marroc entra-
ven a la ciutat a les ordres del 
general Yagüe. 

Final a 30 mesos de guerra
A Igualada, com a la resta 
de Catalunya, la situació en 
aquells dies era prou crítica. 
Algunes cròniques expliquen 
que, malgrat la lògica eufòria 
del bàndol republicà dels pri-
mers anys, de mica en mica 
la població va haver d’acos-
tumar-se a les privacions que 
genera un període bèŀlic, als 
enfrontaments polítics i soci-
als, i, sobretot, la por. Com en 
totes les guerres civils, la cru-
esa de l’enfrontament va pro-
vocar pèrdues i horrors en els 
dos bàndols.
A Igualada van arribar-hi molts 
refugiats i militars. A finals del 
1938 es va produir una vaga 
de dones com a protesta per 
les pujades dels preus dels 
aliments i l’agreujament de la 
situació econòmica i militar.
Amb la caiguda del front 

Fotos de Procopi Llucià, de l’Arxiu Històric Comarcal, de l’entrada dels “nacionals”.

d’Aragó, Catalunya havia que-
dat aïllada de la zona centre. 
Els missatges i les consignes 
revolucionàries van deixar pas 
a un discurs nacionalista po-
pular.
L’exèrcit republicà, esgo-
tat després de la batalla de 
l’Ebre, va iniciar la retirada. 
Igualada es va convertir en 
front de guerra, i el comandant 
militar va assumir el govern de 
la ciutat, fins a l’entrada de les 
tropes italianes. Un dia abans, 
els soldats de l’Exèrcit Repu-
blicà, comandats per Enrique 
Líster, van volar els ponts de 
les rieres.
La ciutat va passar la guerra 
com va poder, com a tot arreu. 
Amb tot, els problemes de pro-
veïment de menjar van tardar 

La mateixa ciutat, Igualada, i el mateix lloc, l’Ajuntament... A l’esquerra, el 7 d’octubre de 1937, amb l’Estelada al balcó. A la dreta, 29 de gener de 1939, acte polític pro-Franco.

Diari ABC, de Sevilla, informant de la marxa del front “nacional” a Barcelona. 
Observi’s que parla d’Igualada.

Diario de Igualada, de l’11 de febrer, sobre el final de la guerra.

en arribar, gairebé fins a 1938. 
El gruix de refugiats que aco-
llia la ciutat també complica-
va el repartiment acurat dels 
queviures i el racionament 
es va endurir. A l’abril del 38 
els militars es van quedar a 
la ciutat per donar suport al 
front de Lleida, amb tallers de 
reparació, magatzems d’in-
tendència, personal ferroviari 
i antigàs. Es va organitzar un 
Hospital Militar a l’antic coŀlegi 
de les Escolàpies, van iniciar-
se la construcció de refugis 
antiaeris i un camp d’aviació a 
Òdena. La vida a la ciutat, lla-
vors amb poc més de 16.000 
habitants, va canviar com un 
mitjó, i ja res va ser igual com 
abans.   Amb l’entrada dels 
“nacionals”, les represàlies no 

van tardar en arribar. Allí on 
rebien abans els uns, ara re-
bien els altres, i Igualada, com 
en diversos punts del país, ini-

ciava un nou camí ple de boira 
que va tardar molts anys en 
esvair-se.

El general Gambara, que comandava els legionaris italians, a Igualada.
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L’arteriosclerosi o malaltia 
de les artèries
Així com les venes recullen la 
sang del nostre organisme i la 
condueixen fins al cor i després 
als pulmons per ser oxigenada, 
les artèries envien la sang del 
cor fins a l’últim, llunyà i més 
petit racó del nostre cos per oxi-
genar, alimentar i desenvolupar 
i defensar totes les cèl·lules de 
tots els nostres òrgans.

Què és l’arteriosclerosi?
La definició exacta d’aquesta 
paraula seria l’enduriment de les 
nostres artèries, fet que, entre 
d’altres alteracions, així succe-
eix, però el concepte més popu-
lar   que el defineix és com a un 
envelliment, que també és cert. 
Però l’arteriosclerosi realment 
és una MALALTIA d’aquests 
conductes que, sortint del cor, 
recorren tots els nostres òrgans, 
sent per tant la suma d’un endu-
riment i un envelliment causats 
pel deteriorament de la paret  
de l’artèria que s’engrosseix a 
causa de dipòsit de greixos, es 
quartera i es trenca per la seva 
part interna. La seva paret forta i 
elàstica, dissenyada per aguan-
tar tota una vida la pressió de 
la sang, s’aprima i acaba obs-
truint-se per les trombes que es 
formen al seu interior.

Per què es desenvolupa l’ar-
teriosclerosi?
Tots hem sentit a parlar que el 
colesterol alt, la hipertensió, la 
diabetis, el tabaquisme, etc. són 
factors condicionants de l’arteri-
osclerosi i sens dubte així és, ja 

que ningú s’escapa  de desen-
volupar aquesta malaltia amb 
aquests factors de risc, però 
també és cert que existeix un 
factor genètic que la condiciona 
i es coneix des de fa molts anys 
que la predisposició a desenvo-
lupar-la és hereditària de pares 
i avis a fills i néts d’una forma 
dominant. Sobretot amb el de-
senvolupament precoç en els 
nostres avantpassats, haurem 
de vigilar encara més els factors 
de risc i tenir-los totalment con-
trolats.

Com es manifesta externa-
ment?
Abans de res s’ha de saber 
que l’afectació arterial abasta 
sempre a totes les artèries del 
nostre organisme i una altra 
cosa és saber on es manifes-
tarà abans en primer lloc. La 
realitat és que en les primeres 
fases pràcticament és indetec-
table perquè no acostuma a do-
nar cap símptoma i tan sols s’ha 
de sospitar que la podem estar 
desenvolupant perquè no estem 
tenint en compte les causes de 
risc. Quan progressi, l’arterios-
clerosi començarà a mostrar-se 
gairebé sempre en un òrgan o 
localització concreta, per exem-
ple una angina o un infart de mi-
ocardi per estretor o obliteració 
de les artèries del cor o un ac-
cident vascular cerebral o ictus 
per lesió de les artèries interiors 
del cervell o les que van a parar 
a ell, o bé un dolor a les cames 
al caminar o claudicació inter-
mitent o múltiples alteracions 
per falta d’irrigació sanguínia en 
qualsevol òrgan.

Hi ha alguna relació entre 
un factor de risc i una deter-
minada lesió vascular?
L’arteriosclerosi lesiona totes les 
artèries, però en alguns òrgans 
es manifestarà abans i estarà 
relacionada depenent, entre 
d’altres causes, del seu cali-

bre. Així doncs podem preveure 
que en un tabaquisme serà més 
freqüent veure el seu inici amb 
dolor en caminar o claudicació 
en membres inferiors; en una 
diabetis mal controlada afectarà 
primer a les petites artèries cau-
sant retinopatia als ulls, lesions 
greus als peus o “peu diabètic”, 
lesions renals i cerebrals; la hi-
pertensió i el colesterol estadís-
ticament es manifestarà primer 
i més freqüentment en infarts a 
nivell del miocardi i del cervell.
De totes maneres s’ha de re-
calcar que això tan sols serveix 
com a pronòstic estrictamente 
estadístic i que l’arteriosclerosi 
es pot manifestar inicialment de 
qualsevol forma i en qualsevol 
localització en forma d’isquèmia 
crònica i aguda per trombosis, 
embòlies, hemorràgies i trenca-
ment d’aneurismes o dilatacions 
arterials, afectant a qualsevol 
òrgan del nostre cos i fins i tot, 
úlceres i lesions de la pell en els 
membres inferiors.

És realment el tabac un fac-
tor de risc tan seriós com es 
diu?
Tots coneixem, cada vegada 
menys, persones que han fumat 
“tota la vida” i aparentment no 
han desenvolupat una arterios-
clerosi, però amb el factor de 
risc vascular anomenat “TABAC” 
s’ha produït en els últims quinze 
o vint anys un canvi substanci-
al en la incidència a la malaltia 
arterial.  És conegut la quantitat 
ingent de productes químics que 
contenen els cigarrets, més de 
quatre mil, i que de molts d’ells  
se’n coneix la relació amb el 
càncer. Però s’ha pogut obser-
var, en treballs científics molt 
precisos, que la incorporació de 
nous productes que condicionen 
encara més l’addicció a fumar i 
que impedeixen en gran manera 
deixar aquesta toxicomania, que 
s’ha multiplicat exponencialment 
l’agressivitat en el desenvolu-
pament de l’arteriosclerosi per 
inhibició  d’una substància que 
genera el nostre organisme que 
serveix per protegir la paret de 
les artèries, frenant  i impedint el 
desenvolupament de la malaltia. 
S’observa avui en dia que la re-
lació estadística del tabaquisme 
amb l’arteriosclerosi és gairebé 
del cent per cent i amb afectació 
d’edats molt primerenques tant 
en homes com dones.

Per què és de vegades tan 
difícil controlar la hiperten-
sió?
L’augment progressiu i moderat 

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de carretera de Manresa, 59 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

de la tensió arterial amb el pas 
dels anys no deixa de ser nor-
mal per la pèrdua d’elasticitat 
de les artèries. Per tant no és 
el mateix als trenta anys estar a 
150/85, que es consideraria una 
lleu hipertensió, que als vuitan-
ta, que seria normal.
Abans de res s’ha de tenir en 
compte que tots els factors de 
risc , que ja hem descrit, provo-
quen una hipertensió per estre-
nyiment  i augment de rigidesa 
de les artèries, per tant el nos-
tre cor ha de fer esforços més 
grans per fer passar la sang per 
aquests conductes espatllats. 
Però hi ha diversos òrgans que 
posseeixen uns sensors que 

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

calibren aquest excessos de 
pressió i actuen per tant com a 
reguladors, sumant-se al final 
diversos factors que incideixen 
sobre la tensió i necessitant so-
bretot, en casos d’hipertensió 
greu, actuar a molts nivells. No 
es tracta únicament de donar 
un o més medicaments hipoten-
sors, sinó revisar a nivell cardí-
ac, renal, hormonal, etc, corre-
gint el seu mal funcionament i 
controlant a la vegada tots els 
mecanismes externs que influ-
eixen en la hipertensió com el 
sedentarisme, el sobrepès, l’es-
très, les toxicomanies, les ap-
nees nocturnes, els antiinflama-
toris i les malalties respiratòries 
cròniques.
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El tèxtil encara té vida, i pot 
esdevenir un sector amb futur 
a Igualada. Aquesta és la raó 
fonamental d’un pla de rein-
dustrialització que va aprovar 
dimarts, en el ple municipal, 
l’Ajuntament de la ciutat, i que 
va comptar amb el suport de 
tots els grups polítics (CiU, 
ERC, PSC, PP, ICV i PxC). El 
pla, a més, ha tingut prèvia-
ment el vist-i-plau, lògic, de la 
patronal Fagepi i la fundació 
Fitex, de la que en forma part 
com a fundadora.

Diferents mesures
El pla contempla diferents me-
sures per a donar a conèixer 
els productes que es fabriquen 
al territori i contribuir també a 
captar inversions. Es tracta 
d’un pla similar al projecte es-
tratègic Igualada Capital Euro-
pea de la Pell de Qualitat, que 
es va aprovar per unanimitat 
el passat mes de maig i que, 
en aquest cas, reunia accions 
d’impuls del sector adober, 
l’altre referent industrial de la 
capital de l’Anoia.  
El pla també s’ha fet tenint 
en compte el darrer informe 
de la patronal europea Bussi-
ness Europe, on es parla de 
la necessitat de reconstruir la 
indústria a Europa a partir de 
les capacitats existents a fi i 
efecte d’accelerar el procés de 
recuperació, ja que la industri-
alització a partir de noves ac-
tivitats és un procés molt lent 
que no s’ajusta a les necessi-
tats de creixement europees.
La tinent d’alcalde de Dina-
mització Econòmica, Àngels 

L’Ajuntament aprova, per unanimitat, un pla per a 
reindustrialitzar el sector tèxtil de la ciutat

Interior d’una empresa tèxtil del polígon de les Comes d’Igualada.

Chacón, explica que l’objectiu 
“és posicionar-nos per a cap-
tar producció i possibles inver-
sions”. Apunta també que les 
conclusions d’un estudi elabo-
rat recentment per les agrupa-
cions tèxtils locals evidencien 
que “estem passant del low 
cost a una necessitat creixent 
del mercat d’obtenir peces de 
qualitat”. Afegeix, a més, que 

“cada cop més experts apun-
ten que s’estaria produint un 
retorn progressiu de part de la 
producció i volem posicionar-
nos i ser atractius”. La clau per 
a recuperar el sector, al seu 
entendre, passa per “rellançar 
la imatge d’Igualada i l’Anoia 
com a referents del punt i la 
moda, perquè el punt és la 
nostra especialitat i ens dife-
rencia de la resta de territoris 
que treballen el tèxtil”.  
Tot i que contempla accions 
noves, el Pla també aglutina 
algunes propostes que ja fun-
cionen des de l’any passat, 
com ara l’Igualada Fashion 
Backstage, Punt d’Origen de 
la Moda, una campanya per 
a promoure el sòl industrial 
disponible al territori, promo-
cionar l’experiència de la mà 
d’obra i la indústria locals, i 
captar empreses del sector 
que vulguin produir a la co-
marca de l’Anoia. 

Futura planta 
de prototipatge
Destaca també la creació 
d’una planta de prototipatge, 
que ha de donar servei al cen-

tenar de petits tallers tèxtils 
que hi ha a la ciutat i perme-
tre’ls augmentar comandes 
i, per tant, producció. Àngels 
Chacón, però, avança que 
aviat s’hi sumaran accions de 
promoció del sector tèxtil com 
ara “el llançament de material 
corporatiu, la creació d’una 
pàgina web, i activitat promo-
cional i de màrqueting com 
poden ser vídeos virals i apli-
cacions per a mòbils”.  
Actualment, a la comarca de 
l’Anoia hi ha més de cent em-
preses tèxtils que apleguen 
gairebé dos mil treballadors 
i generen tres-cents milions 
d’euros de facturació agre-
gada. El sector fabrica avui 
uns quatre milions de peces 
de roba anuals però, amb els 

mitjans disponibles, podria in-
crementar el volum fins als sis 
milions. Les seves previsions, 
si s’assoleix aquesta fita, són 
no només augmentar la factu-
ració considerablement, sinó 
generar també al voltant de 
quatre-cents llocs de treball.

Acord amb l’oposició
En el ple municipal, Jordi 
Riba (PSC) apuntava que “és 
molt important que es tingui 
en compte la formació, per-
que res és ara igual com era 
abans. La producció ha can-
viat molt en l’actualitat. Caldrà 
fer importants inversions en 
maquinària de darrera genera-
ció, i hi haurà d’haver personal 
molt qualificat i preparat”. 
El representant socialista -que 
per primera vegada des de 
l’inici del mandat actual afir-
mava que donava “un vot de 
confiança” al govern CiU-ERC 
amb aquest projecte- mostra-
va, però, certs dubtes en re-
lació a la creació de llocs de 
treball gràcies a aquest pla. 
“Crear massa expectatives als 
ciutadans pot ser perillós per-
que aquestes es poden veure 
frustrades’’, deia Riba.
Joan Agramunt (PP) parlava 
de “nova oportunitat” per a la 
ciutat, en especial “per a un 
sector estratègic com és el 
tèxtil, i que ara veiem que fa 
un pas endavant per a la mi-
llora de la seva competitivitat, 
la internacionalització, i l’aug-
ment del valor afegit’’. 
Fins i tot Robert Hernando, de 
Plataforma per Catalunya,  ha-
bitualment molt crític amb CiU 
i ERC, explicava que “s’ha fet 
una bona feina” en l’elabora-
ció d’aquest pla. Tot i això, el 
regidor mostrava la seva pre-
ocupació amb el fet que el pla 
no preveia cap acció contrària 
a la “competència deslleial” 
que és habitual avui en algu-
nes empreses. “Ens agradaria 
que la feina fos de qualitat, 
contràriament al que passa en 
molts tallers il.legals que hi ha 
a la ciutat”. 

Igualada

El pla contempla 
diferents mesures per 
a donar a conèixer 
els productes que es 
fabriquen al 
territori i contribuir 
també a captar 
inversions foranes
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La futura planta de 
prototipatge, activitat 
promocional i de 
màrqueting, i una 
pàgina web, algunes 
de les accions que es 
portaran a terme

El projecte agrada a 
totes les forces 
polítiques, però 
algunes temen que hi 
hagi massa 
expectatives en la 
creació de llocs de 
treball

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

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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Els sectors del tèxtil i els cur-
tits, i la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), van fer 
un acord històric el passat di-
lluns per establir una aliança 
en el camp de la innovació. De 
fet, l’acord que es va signar a 
Igualada representa afegir el 
sector tèxtil a la Càtedra A3 
que es va crear fa dos anys 
entre l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, lligada a la UPC, i 
el clúster dels curtidors. 
A partir d’ara, aquesta càte-
dra passa a anomenar-se In 
Leather and Fashion & Textile 
Innovation, amb l’objectiu d’in-
vertir en recerca, formació es-
pecialitzada, transferència de 
tecnologia a les empreses del 
sector i divulgació.  
A la signatura de l’acord d’am-
pliació hi eren presents l’al-
calde Marc Castells, el presi-
dent del Consorci de l’Escola 
Tècnica d’Igualada, Lluís Jo-
fre; Pere Tomàs, membre de 
la Junta Directiva d’AIICA; 
el president de l’AQEIC, Llu-
ís Labastida, i el rector de la 
UPC, Enric Fossas. Així ma-
teix, l’han signat els represen-

Acte de signatura de l’acord, dilluns a l’Ajuntament.

Aliança dels sectors del tèxtil, els curtits i la Universitat
tants de les associacions que 
formen part del clúster tèxtil-
moda de l’Anoia i que s’in-
corporen a partir d’avui a les 
activitats d’aquesta càtedra  
d’empresa: Josep Ignasi Rei-
xach, president de la Fundació 
Privada per a la Innovació del 
Tèxtil d’Igualada (FITEX); Ber-
nat Biosca, vicepresident de 
l’Associació Catalana del Tèx-
til i la Moda (ACTM), i David 
García, gerent de FITEX i de 
l’ACTM. 
A partir d’ara la càtedra inte-
grarà també el tèxtil i la moda 
de la comarca de l’Anoia. 
Aquest sector compta actual-
ment amb més de cent em-
preses que aglutinen més de 
dos mil treballadors i genera 
al voltant de 300 milions d’eu-
ros de facturació anuals. Avui 
dia, l’Anoia fabrica al voltant 
de quatre milions de peces de 
roba cada any però té capa-
citat, amb els mitjans actuals, 
d’incrementar el seu volum 
fins als sis milions. Assolir 
aquest increment de la pro-
ducció implicaria un augment 
substancial en la facturació i, 
per tant, en la generació de 
prop de 400 llocs de treball.  

Per poder captar noves co-
mandes dels grans distribu-
ïdors, el clúster anoienc del 
tèxtil i la moda treballa per as-
solir un major grau d’atractiu. 
En aquest sentit, aquest col·
lectiu posarà en marxa aquest 
any, conjuntament amb l’Ajun-
tament d’Igualada, una nova 
planta de prototipatge que 
permetrà a les petites i mitja-
nes empreses tèxtils esdeve-
nir més competitives.   
Pere Tomàs, empresari ado-
ber i membre de l’Associa-
ció d’Investigació de les In-
dústries del Curtit, explicava 
després de la signatura que 
“fem un pas més endavant en 
aconseguir que els sectors de 
la pell i el tèxtil coŀlaborin, do-
nin a conèixer més la ciutat, 
i avancin mútuament. Crec 
que és un pas històric perque 
ajudarà molt a enfortir els dos 
sectors, molt importants per a 
Igualada, i reconeguts interna-
cionalment”.
David Garcia, gerent de Fitex i 
Fagepi, explicava que “la fina-
litat és aportar al client noves 
funcionalitats i valors afegits, 
que ara mateix arriben de dos 
grans fons, els nous materials, 

i els nous acabats, a través de 
nanoparticules i nanotecnolo-
gies. Són dos dels àmbits que 
compartirem coneixement. 
D’altra banda, també compar-
tim un interès comú, que és 
la generació dels anomenats 
negocis verds, els green bu-
siness, capacitat de fabricar 
i produir cada vegada amb 
menys impacte mediambien-
tal”.                                    
El rector de la UPC, Enric 
Fossas, explicava que l’escola 
d’enginyeria d’Igualada “té un 
nivell de coneixement que és 
important que sigui traslladat 
a les indústries, i que la uni-
versitat pública es comprometi 
amb el territori i amb el teixit 
empresarial. L’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, deia que, 
després de dos anys de la 

creació de la càtedra, “avui 
podem estar molt satisfets 
que, amb aquesta iniciativa, 
puguem aconseguir un pool 
d’empreses que gestionin 
aquest coneixement a través 
de la universitat, i transferit de 
forma massiva a les indústri-
es. La innovació que es faci, 
ha de generar competitivitat, i 
aquesta, llocs de treball, que 
és l’objectiu final. Hem de te-
nir en compte que els dos sec-
tors, la pell i el tèxtil, es conei-
xen a Igualada des de fa molt 
temps, però mai han treballat 
plegats. Amb aquesta càtedra, 
en 2 anys, s’han fet 8.000 ac-
tuacions, i ara el tèxtil aporta-
rà més de 100 empreses que 
també treballaran en aquest 
projecte, i amb això es poden 
crear sinergies i aliances”.
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La celebració dels típics Tres 
Tombs, el passat diumenge, 
va ser passada per aigua. La 
pluja va protagonitzar bona 
part del recorregut i això va fer 
minvar una mica la participa-
ció de públic.
La diada festiva va iniciar-se 
amb l’habitual esmorzar als 
participants forans, a l’espla-
nada del torrent de Can Ma-
sarnau on també es realitza-
ren les inscripcions. A partir de 
les 11 del matí i als voltants de 
la plaça Castells es realitzà la 
concentració de cavalls, ge-
nets, carruatges... per a les 12 
del migdia començar els Tres 
Tombs. Com a novetat, obrí, 
com anys enrere, la comitiva 
la Farola de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, element 
recuperat enguany. Aquesta 
anava seguida pels banderers 
i les pubilles, el carro del Sant, 
la diligència i la resta de ca-
valls i carruatges. 
En el darrer tomb, i des de 
l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre es beneïren 
a tots els cavalls i animals do-
mèstics presents. 
Cal esmentar que la participa-
ció d’aquest any en els Tres 
Tombs ha estat un èxit, tot i 
la pluja, amb 223 cavalls i 72 
carros i carruatges. 
També cal tenir en compte que 
vingueren nou autocars fo-
rans a veure els nostres Tres 
Tombs.
Finalment, a les 4 de la tarda 
i al Restaurant Sesoliveres tin-
gué lloc el dinar de germanor. 
El dia anterior, dissabte, l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada 
continuà amb els seus actes, 
tot i la pluja, amb la tradicional 
cercavila amb carros i carru-
atges pels carrers de la ciu-
tat començant per la casa del 
portador de la bandera gran, 
Isidre Quintana, situada al car-
rer Pare Tous Soler, i seguida-
ment, a la casa de la portado-
ra de la bandera petita, Anísia 
Tardà a l’avinguda Balmes. 
Després de la cercavila cada 
banderer oferí coca i barreja a 
tots als presents.  
Els actes de l’Antic Gremi de 
Traginers segueixen ja que 
encara queda el concurs de 
fotografia i el concurs de di-
buix infantil destinats a les es-
coles. 
Demà dissabte, 25 de gener 
al Teatre Municipal de l’Ateneu 
Igualadí tindrà lloc el ball de 
socis amb l’orquestra Quartz. 
A l’entreacte es parlarà amb 
els banderers i pubilles i es 
realitzarà el sorteig de tortells 
entre tots els socis i assis-
tents, gentilesa de pastisseria 
Pla, Closa, Bon Tast, Altarriba 
i Fidel Serra.   

Diverses imatges dels Tres Tombs 2014. Fotos: Pia Prat i Josep Maria Torras.

L’Associació de la 
Gent Gran inicia 
un nou cicle de 
tertúlies sobre temes 
d’actualitat

Els Tres Tombs, passats per aigua

REDACCIÓ / LA VEU

Tal com ja es va anunciar, dins 
de la Programació presentada 
a primers de gener, el dijous 
dia 30 de gener, de 7 a 9 del 
vespre, iniciem les “Tertúlies 
del Casal del Passeig”, en què 
en el primer dia es parlarà dels 
“nous models d’equipaments”.  
Comptarem amb la presèn-
cia del Subdirector d’Equi-
paments Cívics i Activitats, 
Francesc Molina Núñez, de 
la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària de la Ge-
neralitat de Catalunya. També 
hi serà la Direcció de l’Equipa-
ment i membres de l’Associa-
ció.
Es plantejarà el que es pretén 
aconseguir, també el com és 
que ja l’hem aplicat en aquest 
Casal. Serà una manera de 
saber els pros i contres i po-
der opinar del que pensem les 
persones d’Igualada i els usu-
aris en general.
És un moment bo per partici-
par i/o escoltar els diferents 
plantejaments i no cal dir que 
l’aportació d’idees o punts de 
vista seran escoltats. La Tertú-
lia és oberta a tothom.

Tallers de dansa 
contemporània i 
patronatge i tall

REDACCIÓ / LA VEU

El Casal Cívic Montserrat or-
ganitza un Taller de dansa 
contemporània, una disciplina 
basada en la dansa clàssica, 
que té influències de la dan-
sa moderna. Si tens ganes de 
saber què és vine a fer una 
classe de prova! L’activitat es 
farà els dijous de les 18:30 a 
les 20:30 al Casal Cívic Mont-
serrat i anirà a càrrec d’Alba 
Llobet. El preu és de 15 € al 
mes i ho organitza Paranoia 
Accions. D’altra banda, des 
de l’Equipament Cívic-Casal 
del Passeig han organitzat un 
taller de patronatge i tall, per 
poder confeccionar-te la teva 
roba, on aprendrem a fer el 
patró de peces de roba, a ta-
llar-les i a cosir-les. L’activitat 
es farà els dilluns, de 7 a 2/4 
de 9 del vespre. Comença el 
3 de febrer fins el 16 de juny.
A càrrec de Glòria Malvehy. 
L’activitat és gratuïta i el mate-
rial va a càrrec de l’usuari.
Informació dels tallers al telè-
fon 93 804 36 61.
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L’any passat, el percentatge 
d’usuaris del Banc de Que-
viures d’Igualada va augmen-
tar un 30%. Això significa que 
273 famílies es van afegir a 
aquest servei, que gestionen 
conjuntament l’Ajuntament, 
Càritas, Creu Roja i l’Escola 
Pia. Aquest augment també 
va provocar que, des de l’abril 
del 2013, el banc obri tots els 
dies de la setmana. En total, 
es van repartir fins a 100 tones 
d’aliments, una xifra que no ha 
parat de pujar des de l’obertu-
ra del banc, l’any 2009.
Dimecres, els representants 
dels organismes que cuiden 
del Banc de Queviures -amb 
els seus voluntaris, vitals per 
a entendre l’èxit d’aquesta ini-
ciativa- van signar la renova-
ció del conveni per a la gestió 
d’aquest servei.
La majoria dels usuaris del 
banc, va explicar el tinent d’al-
calde d’Acció Social, Joan Tor-
ras, són famílies de dos, tres 
i quatre membres, amb una 
reducció de les famílies de 
més de cinc membres i un cert 
repunt de les unifamiliars. Al 
llarg de l’any, a més, més de 
130 persones van participar 
als diferents tallers organitzats 
des del Banc, amb matèries 
com ara l’alimentació dels na-
dons i els infants, l’economia 
domèstica, el consum respon-
sable o el reciclatge, entre al-
tres. 
Jordi Morist, de Creu Roja, ex-
plicava dimecres que “podem 

Representants de l’Escola Pia, Càritas, el tinent d’alcalde Joan Torras i Creu Roja, dimecres a l’Ajuntament.

En total, es van 
repartir gairebé 100 
tones d’aliments, 
aportades per 
entitats alienes, i 
també es va notar un 
increment de 
donacions particulars

Els usuaris del Banc de Queviures d’Igualada van augmentar 
un 30% l’any 2013, fins a atendre 900 persones cada mes

estar del tot orgullosos del 
banc, hem aconseguit evitar 
duplicitats, i que els aliments 
arribin a qui els ha de rebre. 
D’altres municipis s’han fixat 
en el nostre banc de queviu-
res per prendre nota de com 
funcionem”.
Torras va destacar també  
“l’enorme increment que van 
tenir l’any passat les dona-
cions particulars i d’entitats”. 
Gairebé 100.000 de quilos 
van ser aportats per entitats 
alienes i un terç d’aquests es 
van aplegar en campanyes i 
col·lectes a la mateixa ciutat 
d’Igualada. En aquesta línia, 
dimecres es va presentar l’ad-
hesiu que, amb el lema Nosal-
tres hi col·laborem, identifica-
rà aquells negocis i empreses 
que facin aportacions al Banc 

de Queviures. 

Un acord amb 8 punts
El nou conveni contempla vuit 
punts. El consistori, en primer 
lloc, renova la cessió de l’es-
pai municipal que avui acull 
aquest servei, hi afegeix una 
cambra frigorífica del mercat 
municipal, garanteix l’acces-
sibilitat i el compliment de les 
normes higièniques i sanitàri-
es i assumeix les despeses de 
subministrament, del sistema 
informàtic de gestió, de se-
guretat i de transport de totes 
aquelles aportacions que pro-
cedeixin de fora de la capital 
de l’Anoia. L’accés al Banc lo-
cal de Queviures es continua-
rà fent a proposta dels serveis 
socials municipals o del servei 
d’acollida de Càritas, que són 

els responsables alhora d’es-
tablir els criteris d’accés.  
El conveni regula també la 
procedència dels aliments i 
articles de primera necessitat 
que s’hi reparteixen. Aquests 
arriben de la Unió Europea a 
través de lliuraments a l’Ajun-
tament i Creu Roja, de la Fun-
dació Banc dels Aliments de 
Barcelona per mitjà de Creu 
Roja, de recollides solidàries 
d’empreses o entitats alienes 
a la gestió del Banc, d’aporta-
cions individuals i de diferents 
aportacions o compres extra-
ordinàries que dugui a terme 
el mateix consistori. Inicial-
ment, aquest any l’Ajuntament 
concedeix 24.000 euros a 
Càritas per a la compra d’ali-
ments. Tant Creu Roja com 
l’àrea municipal d’Acció Social 

seran també els responsables 
d’elaborar un protocol que re-
guli les recollides solidàries a 
la ciutat. 
Els quatre signants del con-
veni es comprometen a apor-
tar i coordinar el personal 
necessari, tant tècnics com 
voluntaris, per al correcte al 
funcionament del projecte. A 
més, l’Escola Pia, conjunta-
ment amb Càritas i l’Ajunta-
ment, reforçaran els tallers de 
formació continuada per als 
seus usuaris. Els gestors del 
Banc de Queviures, finalment, 
es comprometen a reunir-se 
periòdicament per a revisar 
el projecte i introduir-hi les 
millores necessàries. Els re-
presentants de totes les parts 
implicades han coincidit a des-
tacar la importància de la tas-
ca conjunta que s’està duent a 
terme. 
La vigència del conveni signat 
és inicialment d’un any, però 
es podrà prorrogar anualment 
si totes les parts ho conside-
ren oportú.  

Els joves de l’Espai pels Somnis acusaran el govern municipal de 
“culpable” si els desallotgen amb violència de l’antic Casal
JP / LA VEU

Divendres passat, es va cele-
brar a l’Espai pels Somnis una 
assemblea oberta per poder 
explicar als assistents el pro-
jecte que van iniciar un grup 
de joves el passat estiu, amb 
l’ocupació de l’antic Casal In-
terparroquial. A la trobada hi 
van assistir unes 150 perso-
nes, entre les que s’hi podien 
veure representants de partits 
polítics, sindicats i casals d’al-
tres poblacions.
Els responsables de l’Espai 
pels Somnis expliquen que 
“va ser especialment emo-
tiu quan es va obrir el debat 
obert: no només es va felicitar 
reiterades vegades la tasca 
feta, legitimant l’ocupació en 
aquest context social i econò-
mic i animant-nos a seguir per 
aquest camí, sinó que totes 

aquestes entitats es van oferir 
públicament a estar al costat 
de l’Espai pels Somnis  abans 
i durant el desallotjament, a 
oferir-nos recursos per a la 
campanya del desallotjament i 
a fer resistència el mateix dia 
13 de febrer”, data límit que ha 
donat el jutge per a que sigui 
desallotjat l’espai, propietat 
del Bisbat de Vic. 

Presència en el 
ple municipal
Dimarts, durant el ple munici-
pal, un grup de joves de l’Es-
pai pels Somnis va assistir a 
la sessió a l’Ajuntament. L’al-
calde Castells, com ja va fer 
en declaracions a La Veu el 
passat divendres, va animar 
els joves a desallotjar l’edifici 
abans d’iniciar el diàleg que 
demanen i trobar una solució 
a la manca d’espais. Quim 

Roca (PSC) va demanar al 
govern municipal CiU-ERC a 
mantenir una “actitud media-
dora per evitar un desallotja-
ment forçós”, i fins i tot la regi-
dora Montserrat Mateu, d’ICV, 
afegia que era precisament el 
govern qui tenia “a les seves 
mans” evitar el desallotjament 
previst.  
Una de les representants dels 
joves va prendre la paraula 
al final del ple per a recordar 
que l’Ajuntament “és una de 
les tres parts implicades”, i ex-
plicava que, de produir-se un 
desallotjament violent el go-
vern municipal “serà un dels 
culpables”, alhora que critica-
va la política juvenil de l’Ajun-
tament -en mans d’ERC- afir-
mant que difícilment es podrà 
“activar els joves de la ciutat 
amb concursos de fotogra-
fia”. Els joves van repartir un 

dossier del projecte de l’Espai 
pels Somnis a tots els grups 
polítics, a excepció del regidor 
de Plataforma per Catalunya, 

Robert Hernando, a qui van 
escridassar i qualificar de “fei-
xista”. 

Joves de l’Espai pels Somnis, al passeig Verdaguer.
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El diputat de CiU al Congrés 
de Diputats de Madrid, Carles 
Campuzano, va oferir el pas-
sat 16 de gener una xerrada al 
Casal de la Gent Gran per a 
resoldre dubtes sobre el futur 
de les pensions, en especial si 
Catalunya acaba esdevenint 
un país independent. A l’acte 
hi van assistir també la diputa-
da al Parlament Maria Senser-
rich, i l’alcalde Marc Castells.
Campuzano va explicar la si-
tuació actual del nou sistema 
de les Pensions a l’Estat Es-
panyol, afirmant que no és el 
millor que podríem tenir, a part 
de que el Pacte de Toledo ja 
tenia una solvència i consis-
tència, ara pot resultar perju-
dicial per tots els pensionistes. 
El diputat va remarcar que ja 
fa uns anys que el poder ad-
quisitiu de les pensions està 
baixant a marxes forçades.
La millor solució és que els 
aturats tinguin feina, ja que les 
pensions es paguen a través 

Molta gent gran va voler escoltar Carles Campuzano.

El diputat Carles Campuzano (CiU) resol 
dubtes sobre el futur de les pensions

de les aportacions de les per-
sones productives, com més 
atur menys diners. Per tant 
deia que cal fer polítiques que 
ajudin a crear llocs de treball. 
També va remarcar que si Ca-
talunya és un nou Estat, podrí-
em millorar els sistema, i més 
si tinguéssim els diners que 
ara aportem a l’Estat espanyol 
i no tornen. Va resultar difícil 
aclarir, que el sistema de les 

pensions no és capitalitzar allò 
que tots pagàvem, no, sinó 
que es paguen per part dels 
que encara treballen, per tant 
a Catalunya, a pesar de l’atur 
encara podem aportar el que 
ens pertocaria, i no depèn de 
Madrid, per tant tranquils que 
els pensionistes continuaríen  
endavant amb més possibili-
tats de millorar.  

REDACCIÓ / LA VEU

En el darrer ple municipal, el 
regidor d’ERC Joan Reque-
sens va presentar una moció, 
aprovada per unanimitat,  en 
defensa de sancionar als pro-
pietaris d’immobles perma-
nentment desocupats propie-
tat d’entitats financeres i altres 
grans empreses.
La moció va en la línia de les 
aprovades recentment en d’al-
tres municipis. Basant-se en 
la llei del Dret a l’Habitatge de 
Catalunya, que estableix com 
a utilització anòmala d’un ha-
bitatge la seva desocupació 
permanent i injustificada, que 
ennumera diverses mesures 
que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la de-
socupació permanent dels 
immobles, i que tipifica com a 
infracció molt greu en matèria 
de qualitat del parc immobiliari 
mantenir l’habitatge desocu-
pat, permet sancionar aquests 
actuacions. Les quantitats ob-
tingudes s’hauran de destinar 
al finançament de polítiques 
per garantir el dret a l’habitat-
ge.
Requesens va manifestar 
“que a ERC estem implicats 

L’Ajuntament defensa sancionar 
bancs que tinguin pisos buits

REDACCIÓ / LA VEU

La Generalitat ha deixat Igua-
lada i Santa Margarida de 
Montbui sense participació 
dels ingressos tributaris reco-
llits durant l’any passat. És el 
que s’anomena Fons de Coo-
peració Local, un fons dinerari 
que es reparteix anualment 
entre els diferents ajunta-
ments i que, sense previ avís 
i de forma unilateral, ha dei-
xat fora molts municipis, entre 
aquests la capital de l’Anoia 
i el municipi veí, que s’han 
quedat sense uns diners amb 
els que comptaven per tancar 
l’exercici del 2013. ICV-EUiA 
ha decidit respondre a la situ-
ació creada amb la presenta-
ció de mocions que recullin el 
rebuig dels plens locals.
El dimarts ICV-EUiA va pre-
sentar la moció al ple d’Iguala-
da, on va quedar aprovada per 
unanimitat, amb un rebuig ge-
neral tant pel que fa a la pèr-
dua de la participació del fons, 
que s’havia pressupostat amb 

ICV reclama la part del Fons Local 
corresponent a Igualada i Montbui

a fons amb la gent que està 
patint el problema de l’habi-
tatge, la gent que pateix la 
pobresa derivada de la crisi 
econòmica. I per això, amb 
aquesta moció, proposem que 
l’Ajuntament sigui exigent amb 
les entitats financeres, dema-
nant-los aquest compromís en 
augmentar l’oferta de lloguer 
socials amb els pisos buits 
d’aquestes entitats financeres 
i grans empreses, i aplicant 
la Llei de l’Habitatge de Ca-
talunya, amb totes les mesu-
res per a promoure l’accés a 
l’habitatge que preveu, evitant 
usos anòmals o especulatius”.
Entre els acords aprovats, es 
recull el compromís munici-
pal amb les disposicions de la 
pròpia llei del Dret a l’Habitat-
ge, la reducció de pisos buits 
i aprovació d’un Pla Municipal 
d’Habitatge, aprovar progra-
mes d’inspecció a fi de detec-
tar immobles en aquesta situa-
ció, procedir als requeriments 
corresponents als propietaris 
dels immobles, imposar mul-
tes i iniciar procediments san-
cionadors per infracció molt 
greu quan es mantingui la de-
socupació. 

REDACCIÓ / LA VEU

Des del Servei d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva  
(ASSIR) de l’Anoia, s’organit-
za un curs de menopausa al 
CAP Igualada Nord. Aquest 
curs s’adreça a les dones i les 
seves parelles que estiguin 
passant per aquesta etapa. 
L’objectiu del curs és reconèi-
xer els símptomes i canvis del 
climateri per poder prevenir-
los o alleugerar-los per tal que 
no afectin la seva qualitat de 

Curs sobre la menopausa al 
CAP Igualada Nord

vida. La llevadora Xènia Ber-
tran facilitarà coneixements 
teòrics i sessions pràctiques 
d’exercicis individualitzats i 
adequats per a cada dona. 
El curs començarà  al febrer, 
es farà els dimarts de 16h a 
17’30h i durarà 10 hores. Per 
a més informació cal contac-
tar amb el CAP Igualada Nord 
del C/Bèlgica, 5  Telèfon: 938 
075 800 o a qualsevol Servei 
d’Atenció a la Dona dels cen-
tres de salut de l’Anoia. 

360.000 €,  com per la forma 
com s’ha fet, sense diàleg. A 
finals de mes la moció es pre-
sentarà al ple de Montbui. 
S’afegeix que la Generalitat va 
donar a conèixer la distribució 
del Fons de Cooperació Local 
al DOGC del passat 27 de de-
sembre, enmig de les festes 
nadalenques, limitant molt les 
possibilitats de mobilització 
dels ajuntaments. Per altra 
banda la dotació total que es 
reparteix és de 37,57 milions 
d’euros, no arriba ni a la meitat 
de l’any anterior, el 2012, en 
què va ser de 92,40 milions.
ICV-EUiA manifesta que “la 
Generalitat ha traspassat totes 
les línies vermelles amb el món 
local”. La regidora d’Igualada, 
Montserrat Mateu, qualifica 
la situació de “vergonyosa”. I 
des de l’assemblea comarcal 
es constata que s’ha reduït 
molt la quantitat disponible, 
així com que la data de publi-
cació “implicava dificultats per 
a presentar al·legacions, amb 

l’agreujant que els pressupos-
tos municipals legalment ja 
havien d’estar aprovats”. Fet 
que comportarà, conclou el 
grup ecosocialista, “una gene-
ració de dèficit o una immedi-
ata modificació de la despesa 
a la baixa que és disminució 
de programes”. El termini per 
a fer les al·legacions era de 10 
dies hàbils a partir de la seva 
publicació.
ICV-EUiA declara que l’import 
del Fons resulta insuficient i 
que la resolució exclou 107 
municipis que representen una 
població de 5,6 milions d’habi-
tants, és a dir quasi el 75% del 
país. En aquest sentit repro-
va “la marginació d’aquests 
municipis, agreujada per una 
situació financera ja precària, 
atès el deute de la Generalitat 
amb els ajuntaments i que re-
percutirà en la qualitat i la ga-
rantia en la prestació dels ser-
veis que la ciutadania precisa 
i més necessaris que mai pel 
context de crisi”. 

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com



18
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de gener de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de l’Assemblea 
Nacional de les Joves Cam-
bres de Catalunya a Ripoll, 
en Magí Senserrich Guitart de 
JCI Igualada va ser escollit VP 
Executiu de JCI Catalunya. 
En la seva presentació va ex-
posar les línies estratègiques 
per l’any 2014 fonamentades 
en els valors de l’entitat: la 
democràcia, la responsabilitat 
social, el compromís, l’esforç i 
l’entusiasme. 
En el seu discurs va ressaltar 
l’energia de les persones que 
formen part de l’entitat a em-
prendre projectes que apor-
ten solucions a necessitats 
socials concretes. En aques-
ta línia s’organitzaran troba-
des amb joves inquiets i em-
prenedors per desenvolupar 
la principal activitat de Jove 
Cambra: identificar les causes 
del problemes socials actuals 
i després generar idees per 
resoldre’ls amb accions con-
cretes. En aquest procés, les 
persones implicades desen-
volupen les seves habilitats i 
competències emprenedores 
a través del Learning by doing. 
La seva intervenció va acabar 
citant Margaret Mead: “No 
dubtis mai que un petit grup de 
persones pot canviar el món. 
De fet, sempre s’ha fet així.” 
En el transcurs de l’Assem-

Magí Senserrich, segon per la dreta, després de l’assemblea nacional celebrada a Ripoll.

L’igualadí Magí Senserrich, nou vicepresident 
de la Jove Cambra de Catalunya

En aquesta vall al cor del País 
Basc -que en èuscar s’ano-
mena Arrasate, i en èuscar 
local Mondragoe- va néixer 
el  moviment cooperativista 
més important del món. Avui 
la ‘Corporación Mondragón’ 
està en els cinc continents. 
És el primer grup empresa-
rial basc i el setè espanyol. 
Abans de l’ensopegada de 
Fagor electrodomèstics tenia 
més de vuitanta mil treballa-
dors i la integraven 256 em-
preses i  entitats distribuïdes 
en quatre grans divisions: Fi-
nances, Indústria, Distribució 
i Coneixement. Tenia univer-
sitats, ikastoles i caixes d’es-
talvi, fàbriques i polígons. Al-
guns en terres llunyanes com 
a Shanghai. La Corporació no 
és una holding, sinó que totes 
les empreses són jurídica-
ment autònomes i  no haurien 
de respondre per les pèrdues 
o la gestió d’una determinada 
unitat. I universalista perquè 
el 2012 les  vendes internaci-
onals eren el 69%.
Un llarg camí des que el 1941 
va arribar a la vall el capellà 
José Maria Arizmendiarreta 
per com a coadjutor auxiliar 
de la parròquia i va crear una 
escola professional politècni-
ca. Volia formar directius, tèc-
nics i operaris qualificats per 
a les empreses de l’entorn, 
però especialment per a les 
cooperatives. El 1956 Usa-
torre, Larrañaga, Gorroño-
goitia, Ormaechea y Ortubay, 
que treballaven a la ‘Unión 
Cerrajera’ van crear Talleres 
Ulgor, que més endavant es 
va convertir en Fagor. Són 
d’aquella època els deu ‘Prin-
cipis Bàsics’: Lliure Adhesió, 
Organització Democràtica, 
Sobirania del Treball, Caràc-
ter instrumental i subordinat 
del Capital, Participació en la 
Gestió, Solidaritat Retributiva, 
Intercooperació, Transforma-
ció Social, voluntat Universal 
i Educació. Un esperit gene-
rós per compartir. Així els di-
ners per les noves activitats 
sortien majoritàriament dels 
mateixos cooperativistes i es 
crearen la Caixa Laboral el 
1969, l’entitat de Previsió So-
cial Lagun Aro el 1966 i l’as-
sociacionisme cooperativista 
Ularco. El 1984 es constitueix 
el Grupo Cooperativo Mon-
dragón (GCM). I el congrés 
cooperativista del desembre 
de 1991 crea Mondragón Cor-
poración Cooperativa (MCC) 
-avui Corporación Mondra-
gón-, per tal d’assolir la màxi-
ma eficàcia empresarial. Cre-
aren una direcció estratègica 
i una organització per sectors 
d’activitats. Això comportà po-

PERE PRAT

sar moltes marques en soci-
etats irlandeses, i les plantes 
productives es quedaven amb 
el personal i les instal·lacions 
escampades per tot el món. 
I ara amb els problemes es 
crea un conflicte amb els va-
lors, normes, filosofia i cultu-
ra  definida al llarg dels anys 
en els estatuts i normes de 
funcionament aprovades en 
els Congressos Coopera-
tius, que regulaven l’activitat 
dels Òrgans de Govern de 
la Corporació (Comissió Per-
manent, Consell General), de 
las Cooperatives de Base i de 
les Agrupacions i Divisions a 
les que pertanyen, tant des 
del punt de vista organitzatiu i 
institucional com patrimonial i 
retributiu. Això que significava 
ser propietaris i protagonis-
tes. Participar i estar compro-
mesos en la gestió. Ara sem-
bla en perill aquell principi de 
Responsabilitat Social que 
distribuïa solidàriament de la 
riquesa.
En el moment d’esclatar la cri-
si, l’endeutament bancari no 
era molt important pel volum 
de negoci d’aquest gegant. 
Però algunes emblemàtiques 
com Fagor electrodomèstics 
tenien pèrdues significatives. 
I les injeccions d’efectiu no 
podien tapar pous sense fons. 
I es va acabar per presentar 
concurs de creditors. Però 
això, tot i ser molt negatiu, no 
afectava més que a 8.000 tre-
balladors i el 8% del total del 
grup. Però hi ha altres entitats, 
com Eroski que també patei-
xen mals semblants i això ja 
afecta a més de 30.000 em-
pleats. I el president del grup 
Txema Guisasola, presenta la 
dimissió. Els 1.850 socis de 
Fagor electrodomèstics l’acu-
sen de ser el responsable de 
la caiguda de l’empresa. Per 
comprar l’empresa francesa 
Brandt, va fer emissions de 
deute subordinat que es co-
mercialitzaren en el mercat 
secundari. I més de 185 mi-
lions d’euros que venien de 
l’estalvi familiar s’han perdut. I 
ara els cooperativistes no vo-
len que sigui qui ha de renego-
ciar els 2.500 milions de deu-
te bancari, la major part per 
Eroski. Tothom espera que es 
mantinguin els valors i la serio-
sitat de sempre. No volen que 
els problemes econòmics en-
terboleixin la seva trajectòria 
d’integritat moral. Tenen molt 
a dir en l’economia social del 
segle XXI. S’ha d’estar atent al 
que passa a Mondragon amb 
l’esperança de que les decisi-
ons que es prenguin siguin les 
encertades. I que no s’oblidin 
de l’ètica.

Mondragón

blea també es va fer el tras-
pàs de Presidència Nacional 
que enguany serà per en 
Carles Lombarte i Lladó de 
JCI Sabadell. El seu progra-
ma està centrat en fomentar 
l’emprenedoria, reforçar la 
presència de la JCI a l’àmbit 
català i seguir treballant en la 
vessant internacional de l’enti-
tat. Centrat en fomentar l’em-
prenedoria, el nou president 
apostarà en aquest mandat 
per la internacionalització i per 
fer de la Jove Cambra catala-
na una eina que fomenti l’es-
perit emprenedor i contribueixi 
a fer joves ciutadans actius. 
Joves compromesos amb el 
seu creixement personal, amb 
els seus valors, actituds i el 
desenvolupament de les habi-
litats directives i de lideratge.

Una assemblea amb un con-
vidat de la Junta Internacional 
de Jove Cambra procedent de 
JCI Noruega, el Vice Presi-
dent Jon Per Persent que va 
ser present al traspàs i va im-
partir un curs sobre ciutadans 
actius, un dels principals eixos 
de la JCI. 
En aquesta línia formativa, la 
JCI Igualada amb la seva pre-
sidenta Xènia Castelltort (que 
passarà el relleu la setmana 
vinent a Miriam València) i la 
Vicepresidenta Melina Peña 
van presentar en Assemblea 
Nacional un programa de for-
mació a nivell de Catalunya 
que es realitzarà a la nostra 
ciutat, començant un any 2014 
amb tota l’energia de la nova 
presidenta.   

REDACCIÓ / LA VEU

Aviat es farà la 1a edició del 
Postgrau “Direcció de Projec-
tes”, que es desenvoluparà a 
Igualada. El Postgrau ofereix 
un currículum formatiu format 
per diferents mòduls de capa-
citació generalista en la Defi-
nició, Planificació i Gestió de 
Projectes i presenta un elevat 
component pràctic, amb l’ob-
jectiu d’oferir una visió exten-
sa sobre les diferents tècni-

A punt la primera edició d’un postgrau de 
Direcció de Projectes que es farà a Igualada

ques, eines i processos.
El Postgrau, que té una dura-
da de 120 hores lectives, es 
desenvoluparà entre el 21 de 
març i el 12 de juliol de 2014 
(Divendres de 16:00 a 21:00 
i dissabtes alterns (de 9:30 a 
13:00) a l’Ig-nova Tecnoespai 
(Igualada). 
El proper 11 de febrer es farà 
la conferencia informativa “La 
gestió del canvi associat a 
projectes tecnològics. Reco-

manacions pràctiques”, a les 
19:00h a la UEA, i sessions 
informatives programades pel 
dia 18 i 27 de febrer o 4 de 
març a les 19:00 h a Ig-nova 
Tecnoespai.
El Postgrau està organitzat 
per les Escoles Universitàri-
es Gimbernat i Tomàs Cerdà, 
adscrita a la UAB, amb la col-
laboració TIC Anoia, la Unió 
Empresarial de l’Anoia i l’Ajun-
tament d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

L’anoienc Franc Jiménez ha 
passat a la final del concurs 
Grifone de los Pirineos on el 
guanyador passarà 4 mesos 
viatjant per les muntanyes 
dels Pirineus en autocaravana 
i realitzant diferents reportat-
ges i articles per promocionar 
aquesta zona.
Buscant el Grifone dels Pi-
rineus és un projecte que ha 
presentat la marca de roba es-

Un jove anoienc, finalista d’un concurs per 
passar quatre mesos viatjant pel Pirineu

portiva i de muntanya Grifone. 
El guanyador disposarà de tot 
allò que pugui necessitar, des 
d’una autocaravana per poder 
viure i moure’s de manera in-
dependent, 1500 € al mes i 
tot de material Grifone i dels 
diferents patrocinadors que 
participen en el projecte per 
realitzar tot tipus d’activitats a 
l’aire lliure. 
Podeu veure el vídeo 
de l’anoienc finalista a: 

https://www.youtube.com/
watch?v=R2FPcRwh-ts
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1. El pagament mensual de les assegurances sense cap cost addicional per fraccionament és un avantatge inclòs en el Pack multiAssegurances. La possibilitat de contractar el Pack multiAssegurances està subjecta als criteris de risc de 
l’entitat asseguradora corresponent i a les condicions de contractació del Pack multiAssegurances. Consulta les condicions de contractació i les assegurances que es poden incloure en el Pack multiAssegurances. 2. Promoció vàlida 
per a persones físiques que contractin i paguin pòlisses noves de les assegurances incloses en la campanya, del 2-1-2014 al 28-2-2014 o fins que s’exhaureixin les existències de les Targetes Regal (40.000 unitats). Les assegurances 
han de complir els requisits i l’import mínim de prima que s’indiquen a la carta de compromís que, si és el cas, es lliuri. L’import de la promoció s’abona en una Targeta Regal i es calcula en funció del nombre d’assegurances 
contractades o del nombre d’assegurats inclosos (segons el producte contractat) que compleixin les condicions de la campanya, de si es té contractat un Pack multiAssegurances (abans o durant el període de campanya) i de la 
pertinença als programes inclosos en la campanya. L’import màxim que es pot lliurar per targeta i NIF és de 1.000 € per als clients que formin part d’algun dels programes inclosos en la campanya i tinguin contractat i vigent el 
Pack multiAssegurances. Promoció subjecta a la fiscalitat vigent i a les condicions d’aquesta promoció, que es pot consultar a l’oficina o a www.laCaixa.es. Assegurances de vida de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. 
Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 821-2014/9681

Cuidem casa teva 

A ”la Caixa” volem estar al teu costat per ajudar-te 
a protegir la casa i els qui més estimes. Per això, t’oferim 
una àmplia gamma d’assegurances perquè puguis estar 
tranquil. A més, amb el Pack multiAssegurances podràs 
agrupar les assegurances i pagar-les mes a mes sense cap 
cost addicional.1

I ara, si contractes les assegurances abans del 28 de febrer, 
et podràs emportar fins a 1.000 €2 en una Targeta Regal. 
Informa-te’n a l’oficina que tinguis més a prop o a  
www.laCaixa.es

Ja podem  estar  tranquils 

ets l’EstrellaTu
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CaixaBank ha organitzat di-
mecres d’aquesta setmana 
una sessió informativa per a 
potenciar la formació en matè-
ria de l’actualitat de la divisa, 
els riscs actuals al tipus de 
canvi i la seva possible evolu-
ció per a empreses de la zona.  
La sessió, sota el títol de: 
“2014: On estarà l’euro? Im-
pacte en el compte de resul-
tats”,  s’ha dut a terme al Cen-
tre d’ Empreses de CaixaBank 
a Igualada.  
Aquest tipus de jornades 
s’organitzen en un format 
d’esmorzar/taller on el de-
partament de Tresoreria  de 
CaixaBank exposa l’actualitat 
dels tipus de canvis, què en 
poden esperar les empreses 
per aquest any i quines con-
seqüències pot tenir en el seu 
compte de resultats. 
CaixaBank celebra aquestes 

La jornada es va fer al Centre d’Empreses de CaixaBank a Igualada.

CaixaBank va celebrar una jornada 
formativa sobre divises i l’euro

jornades per tal d’assegurar 
l’actualització permanent de 
coneixements en matèries 
clau per al funcionament de 
les empreses, com ara el fi-
nançament a llarg termini, els 
crèdits documentaris, el finan-

çament de les exportacions o 
els processos d’internaciona-
lització, entre d’altres. 
El suport financer a les empre-
ses, tant en la seva activitat 
internacional com en el negoci 
en general, és un dels objec-
tius prioritaris de CaixaBank. 
L’entitat financera catalana 
ofereix un servei personalit-
zat a les empreses posant a 
la seva disposició un equip 
de gestors de pimes format 
per més de 650 professionals 
que treballen arreu de l’Estat 
a través d’una xarxa de més 
de 6.000 oficines i 85 centres 
d’empreses. 

El Saló de la Infància 
va tenir 17.000 visitants
REDACCIÓ / LA VEU

La 30a edició del Saló de la 
Infància d’Igualada, que en 
aquesta ocasió va recuperar 
la durada de vuit dies i es va 
celebrar entre el 27 de desem-
bre i el 4 de gener al recinte 
firal de Cal Carner, va tancar 
amb més de disset mil visi-
tants. Així doncs, l’assistència 
global ha pujat en set mil per-
sones respecte l’any anterior, 
tenint en compte que ales-
hores va durar només quatre 
jornades. El Saló, però, també 
ha incrementat els assistents 
en més de mil respecte els 
anys 2009/2010 i 2010/2011, 
les darreres edicions que ha-
vien durat vuit dies. A més, ha 
augmentat l’assistència els 
tres darrers dies de celebra-
ció, que habitualment eren els 
de menys afluència i, a més, 
en dues jornades ha calgut 
tancar portes en assolir l’afo-
rament màxim permès.  
El regidor de Joventut de 
l’Ajuntament, el republicà Joan 
Requesens, destaca “la gran 
feina que van dur a terme la di-
recció de l’esdeveniment i els 
seus coordinadors i monitors” 
i afegeix que “la valoració per 
part del consistori d’una edició 
especial d’aniversari en la qual 
hem doblat novament els dies 
de celebració és enormement 
positiva”. Requesens traslla-
da també un agraïment a la 
trentena d’entitats, les quinze 
empreses col·laboradores i les 
gairebé trenta empreses con-

tractades que van col·laborar 
en l’organització. El responsa-
ble de Joventut dóna especial 
importància a “la bona gestió 
que ha permès doblar els dies 
de Saló augmentant el pressu-
post només en un 25% i pas-
sant dels prop de 115.000 eu-
ros que s’hi van destinar l’any 
passat als gairebé 143.000 
d’enguany”. 
En l’edició del trenta aniver-
sari, el Saló de la Infància 
va esdevenir el Saló Bestial, 
convertint en protagonistes de 
l’esdeveniment els animals i 
les bèsties de l’imaginari festiu 
de la ciutat. Novament, doncs, 
l’Ajuntament va apostar per 
dotar de més contingut didàc-
tic els habituals jocs i lleure 
per als infants. El consistori 
també fa una bona valoració 
de la col·laboració que, un any 
més, ha permès oferir trans-
port públic gratuït gràcies a 
l’acord assolit amb l’empresa 
concessionària de bus urbà, 
S.A. Masats Transports Gene-
rals, que va habilitar parades 
excepcionals properes a Cal 
Carner. 
El departament de Joventut 
aviat començarà a treballar en 
l’edició 2014/2015, que previ-
siblement conservarà els vuit 
dies de durada, per tal de defi-
nir el seu eix temàtic i analitzar 
quins aspectes cal millorar. A 
la passada edició del Saló hi 
van treballar fins a 81 moni-
tors.   

L’Esmolet, al Saló de la Infància 2014.

REDACCIÓ / LA VEU

L’escola pública Gabriel Cas-
tellà d’Igualada adopta aquest 
curs un programa innovador 
que permet endinsar els seus 
alumnes a la natura, amb una 
metodologia d’ensenyament 
que pretén estimular l’adqui-
sició de valors. Es tracta de 
L’Escola al Bosc, inspirat en 
les actuals Forest Schools del 
Regne Unit i engegat conjun-
tament amb l’Associació per a 
la Infància, l’Educació, el Lleu-
re i el Medi Natural. Una de 
les seves impulsores, Brigitte 
Escolar, explica que aquesta 
modalitat d’ensenyament va 
néixer als Estats Units a la 
dècada dels anys ’20 del se-
gle passat i, posteriorment, va 
arribar a Dinamarca i Suècia, 
tot i que ha estat a Escòcia i 
Anglaterra on més implantació 
ha tingut. Escolar assegura 
que “en molts casos, els re-
sultats obtinguts pels alumnes 
són superiors als de l’escola 
ordinària”. 
La iniciativa implica una alter-
nança entre l’ensenyament a 
les aules i al medi natural, en 

El CEIP Gabriel Castellà estrena un 
projecte educatiu innovador 

la que serà l’única escola veri-
tablement mixta que hi haurà 
actualment a Catalunya. Se-
gons explica la directora del 
centre, Carme Soler, “hi ha 
escoles al país que tenen un 
hort o un bosc i hi desenvo-
lupen l’assignatura de medi, 
però nosaltres farem una part 
molt considerable de les nos-
tres classes, com ara Mate-
màtiques, Plàstica, Castellà i 
Català, en aquest bosc”.  
Anna Bacardit, regidora d’En-
senyament, manifesta el su-
port del consistori a aquesta 
iniciativa pionera a la ciutat i 
explica que “aquesta moda-

litat d’ensenyament estimula 
aspectes cabdals en la forma-
ció dels infants com ara la col·
laboració i el treball en equip, 
el comportament social, la 
resolució de conflictes, el res-
pecte per l’entorn i per les per-
sones, l’atenció, la precisió, la 
creativitat i un llarg etcètera”. 
A les passades festes de Na-
dal es van llaurar els terrenys 
annexos a l’escola i alumnes 
i famílies van ajudar a des-
brossar. Aquests darrers dies, 
els infants ja han començat a 
plantar arbres fruiters i, pro-
perament, hi afegiran roures, 
alzines i pins.

Alumnes de l’escola, en un dels espais “naturals” del centre educatiu.



21
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de gener de 2014Publicitat

· Divendres 24 de gener

18h a 21h   Acapte de sang
(consultori mèdic)

20,30h 1a Nit de l’Esport de Castellolí,
homenatge al millor esportista de l’any.
(La Brillante)

· Dissabte 25 de gener

12h Visita al Campus Motor Anoia
(Davant Ajuntament)

15,30h 1r Campionat de Paintball de Caste-
llolí
(Davant Ajuntament, inscripcions a 10€, individuals, 
grups de 4 o 6 persones)

19,30h Concurs de cuina plats freds, 
calents i postres

19,30h a 20h Recepció de plats

21h Entrada del públic, entrega de premis del concurs 
de cuina i del concurs fotogrà�c i degustació dels plats. 
Si ho vols fer complet i quedar-te a sopar porta una 
truita del que vulguis, però que sigui d’un mínim de 5 
ous i et donarem 2 entrades, el pa i el vi el posem nosal-
tres. Apunta’t abans de dijous 23 a l’Ajuntament.

Tot seguit gaudirem del concert de “Four-
Cuore” que ens faran passar una bona estona.
(La Brillante)

· Diumenge 26 de gener

11h Missa o�ciada per mossèn Bausili i cantada per la 
coral d’Aulí.
A continuació homenatge a la gent gran 
“Fem memòria”. En acabar hi haurà un petit vermut. 
(La Brillante)
A la mateixa hora es muntarà l’in�able. (Plaça de les 
Escoles Velles)

19h Teatre. El Grup teatral de Capellades ens oferirà 
l’obra “El cap i la � o el cap de l’alcalde”
(La Brillante)

Concurs de fotogra�a, concurs de cuina i campionat de 
paintball, inscripció �ns el 23 de gener  a l’Ajuntament.

Castellolí
Festa Major de Sant Vicenç 
                                  2014

Comissió
deFestes

de Castellolí



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple de Vilanova del Camí 
ha aprovat aquest dilluns pas-
sat la proposta de moció de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) que insta 
a les administracions a iniciar 
procediments sancionadors, 
per infracció molt greu, en cas 
que es mantinguin pisos buits 
durant un llarg període de 
temps. La majoria d’aquests 
habitatges estan actualment 
en mans de la banca. La mo-
ció la va presentar el grup d’In-
dependents per Vilanova del 
Camí - Veïns amb Veu i el ple 
la va aprovar per unanimitat.
Vilanova del Camí ha estat la 
primera població en aprovar 
aquesta moció a la comarca 
de l’Anoia. Segons el porta-
veu d’IPV-VV, Juan Manuel 
Cividanes, “la PAH necessita 
un suport majoritari”. El grup 
municipal IPV-VV va demanar 
a l’equip de govern una actitud 
activa en el compliment dels 

acords de la moció, per evitar 
que quedi només sobre el pa-
per. Per això com asseguren, 
“es farà un seguiment, coor-
dinat amb la PAH, per vetllar 
pel compliment de l’elaboració 
de la llista de pisos buits i dels 
corresponents expedients 
sancionadors en cas que les 
entitats bancàries no facin llo-
guer social amb els seus ha-
bitatges”. Cividanes reconeix 
que “és un procés lent, però 
tots junts hem de treballar per 
donar aquest servei i garantir 
l’accés a l’habitatge social”.
Des del grup IPV-VV han do-
nat les gràcies a la nombrosa 
representació de la PAH que 
dilluns va assistir al ple ordina-
ri, a petició del grup, i esperen 
que tinguin el mateix resultat 
a la resta de municipis on es 
presenti aquesta moció.
El portaveu d’ERC, Xavier 
Bermúdez, va agrair també la 
tasca de la PAH i va remarcar 
el fet que la moció plantegi ex-

haurir totes les vies per acon-
seguir més habitatge social.
La portaveu de l’equip de go-
vern, Vanesa González, tam-
bé va sumar-se a les felicitaci-
ons i va encoratjar la PAH a fer 

El ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí aprova una moció 
pionera per gestionar els pisos buits i garantir l’accés a l’habitatge

valdre el dret de la ciutadania 
tot comprometent-se a fer les 
passes que calgui des de l’ad-
ministració local.
Per la PAH Anoia l’aprovació 
d’aquesta moció, que s’em-

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple de Vilanova del Camí va 
aprovar ahir en sessió ordinària 
la modificació del tipus imposi-
tiu de l’Impost sobre Béns Im-
mobles, l’IBI. El govern va pro-
posar un augment mínim del 
tipus impositiu que passa del 
0,453 al 0,464 i que suposarà 
un increment del 3,19% aproxi-
madament. Això traduït al rebut 
dels ciutadans suposarà que el 
90% pugin de mitjana entre 10 i 
12 €. La forquilla de preus anirà 
entre una pujada màxima de 30 
€ i una rebaixa de fins a 20 €.
L’Alcalde Joan Vich va justifi-
car la mesura al·legant una re-
ducció dràstica dels ingressos 
procedents d’altres adminis-
tracions així com un augment 
de la depesa, sobretot els que 
generen la prestació de serveis 
bàsics. 
Pel que fa a la reducció d’in-
gressos, l’Alcalde parlar  d’una 
diferència de prop de 380.000 
euros entre el 2012 i 2013. Una 
de les línies més importants en 
les que s’han produït retallades 
molt importants, va dir Vich, són 
les subvencions que la Genera-
litat destina a les llars d’Infants 
municipals. Una ajuda que a 
Vilanova del Camí ha passat 
dels 1.800 € per plaça als 449 
€, i ha suposat que l’ajunta-
ment hagi hagut de fer-se càr-

rec d’una despesa propera als 
118.000 €.
Un altre dels ingressos que han 
minvat considerablement és la 
participació al Fons Local de 
Cooperació que ha patit una 
davallada de 117.000 € res-
pecte de l’any anterior. Aquesta 
subvenció que al 2012 va ser 
de 154.723 € ha passat aquest 
any a ser de  43.900 €. 
L’altra gran partida que s’ha vist 
retallada ha estat la de la parti-
cipació als tributs de l’estat que 
ha suposat deixar d’ingressar 
més de 138.000 €.  
Aparellada a aquesta davalla-
da d’ingressos, Vich va expli-
car que per al 2014 es preveu 
un increment important de la 
despesa, sobretot centrada en 
accions de Serveis Socials i 
de Promoció Econòmica.  En 
xifres, suposa una inversió de 
més de 43.000 € que es des-
tinaran als serveis socials de 
base: ajudes a famílies, ajudes 
per temes de plusvàlues o les 
beques menjador. També es 
destinaran  prop de 40.000 € 
al Centre d’Innovació Anoia, un 
centre que ha d’engegar-se i 
que ha de servir per dinamitzar 
la vida empresarial i econòmica 
del municipi.
Amb l’increment que proposa 
el govern i que ahir va aprovar 
el Ple, l’Ajuntament  ingressarà 
a les arques municipals 96.000 

euros que es destinaran bàsi-
cament a les ajudes socials i 
accions diverses de promoció 
econòmica.

La mesura va generar un 
llarg debat entre els grups 
municipals
Francina Gabarró d’ICV, va 
abstenir-se, va dir, a contracor, 
al·legant que era una decisió 
pactada amb l’agrupació local. 
Gabarró va dir, entén la pujada, 
que generarà uns ingressos -va 
dir- molt necessaris per lluitar, 
entre altres, contra la pobresa 
extrema. 
Sergi Balcells, de Plataforma 
x Catalunya va ser molt crític 
amb la pujada d’impostos per-
què és la mesura fàcil, va dir. 
Des d’ERC, Xavier Bermúdez, 
va argumentar la seva absten-
ció tenint en compte que ja s’es-
tan formulant els pressupostos 
del 2014 i tots els grups muni-
cipals voldran fer propostes que 
tenen un cost. En la mateixa lí-
nia es va manifestar la regidora 
del PP, Mari Luz Martínez, que 
malgrat deixar clar que no era 
moment per a pujades, també 
es va mostrar a favor de mante-
nir tots els serveis bàsics i final-
ment s’hi va abstenir.
Jordi Barón, de CiU, va donar 
suport al govern i  va destacar 
que es tractava d’una pujada 
pràcticament imperceptible. 

Amb un punt de vista diametral-
ment oposat es van manifestar 
IPV i VA, que van votar-hi en 
contra. Juan Manuel Civida-
nes va proposar alternatives a 
la pujada de l’IBI com executar 
els dos convenis urbanístics 
que té pendents l’Ajuntament. 
Cividanes també va criticar el 
Pla d’Ajust que ha aprovat el 
consistori per aquest mandat. 
Francisco Palacios, portaveu 
del VA, va argumentar el seu 
vot fent referència a la compli-
cada situació actual en les que 
moltes famílies, va dir,  tenen 
problemes per arribar a finals 
de mes. 
El debat va acabar-se amb una 
votació molt ajustada: 7 vots a 
favor: del PSC, CiU i la regido-
ra Marta Trullols; 7 en contra: 
IPV, VA i PxC i 3 abstencions: 
d’ERC, ICV i PP. Un empat que 
va haver de desfer l’Alcalde 
Joan Vich, que va haver d’exer-
cir el vot de qualitat.

La tarifa de l’aigua pujarà un 
2,5% el 2014 
Un altre dels punts que es va 
debatre al Ple d’ahir dilluns van 
ser les tarifes del servei de sub-
ministraments de l’aigua per al 
2014. El govern va proposar 
una pujada del 2,5 % enfront 
del 3,4% que proposava Aigües 
de Rigat, l’empresa subminis-
tradora i que Joan Vich, va dir, 

considerava excessiva. Vich va 
explicar que el 2,5% que es pro-
posa respon a l’IPC interanual.
El regidor de Plataforma, Sergi 
Balcells, es a mostrar en de-
sacord amb la pujada però va 
abstenir-se conscient que si 
no s’arribava a un acord, seria 
necessària la intervenció d’una 
tercera part que complicaria el 
procés.
El regidor republicà, Xavier 
Bermúdez, va assegurar que 
la pujada era coherent i mesu-
rada. Una afirmació que no va 
compartir Juan Manuel Civida-
nes d’IPV, que va recordar al-
tra vegada, com s’havia fet, al 
seu parar la contractació de la 
concessió administrativa amb 
Aigües de Rigat. Les hipotèti-
ques irregularitats del contracte 
-que va posar de manifest el re-
gidor independent- va tenir una 
contundent resposta per part 
de l’Alcalde Joan Vich, qui el va 
convidar a denunciar-ho davant 
les instàncies pertinents.  
Vich va lamentar que Civida-
nes criminalitzi constantment el 
govern i li va demanar que no 
manipulés la veritat en funció 
d’interessos partidistes. 
Finalment el punt es va aprovar 
amb els vots a favor del PSC, 
ICV, ERC, PP, CiU i la regidora 
Marta Trullols i les abstencions 
d’IPV, VA i PxC.

marca en una campanya esta-
tal, suposa el tret de sortida a 
una carrera de fons per poder 
gestionar millor els habitatges 
buits i respondre a la emer-
gència habitacional. 

Pugen l’IBI i l’aigua respecte de l’any passat
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Calefacció a casa i continues passant fred...?
Casa teva està mal aïllada
Una casa mal aïllada neces-
sita més energia perquè a 
l’hivern es refreda ràpida-
ment i a l’estiu s’escalfa 
més i en menys temps.

Hi ha un gran desconeixe-
ment sobre la importància de 
l’aïllament a les llars, per això 
en les reformes només es té 
en compte la substitució de 
les finestres o la caldera, que 
són les obres més comuns 
per millorar el confort i acon-
seguir la temperatura desit-
jada de la casa. Però sense 
l’aïllament adequat, aquestes 
obres poden esdevenir insufi-
cients. 
L’aïllament és fonamental i 
imprescindible per garantir 
el confort tèrmic de les ca-
ses i l’estalvi en el consum 
d’energia. Un habitatge mal 
aïllat necessita més energia 
perquè a l’hivern es refreda 
ràpidament i a l’estiu s’es-
calfa més i en menys temps. 
Per aquesta raó, la factura de 
calefacció i aire condicionat 
cada vegada és major, sense 
aconseguir mai la temperatu-
ra desitjada.
Supafil és una llana mineral 
respectuosa amb el medi am-
bient, que s’injecta per l’exte-
rior de la casa. La inversió és 
molt assequible i es recupera 
en poc temps perquè el cost 
de les factures comença a 
baixar considerablement. 
La instaŀlació es pot realitzar 
en un dia sense modificar la 
façana ni desallotjar l’habitat-
ge. Pot fer-ho cada veí a casa 
seva o la comunitat de propi-
etaris conjuntament. 
SUPAFIL compta amb una 
xarxa nacional d’instaŀladors 
recomanats per la instaŀlació 
del sistema i és possible soŀ-
licitar una visita tècnica a la 
seva pàgina web oficial www.
supafil.es o sol·licitar un pres-
supost sense compromís tru-
cant al  933 797 896.
Knauf Insulation és un dels 
principals fabricants de mate-
rials d’aïllament, amb més de 
tres dècades d’experiència 
en eficiència energètica, que 
ofereix materials de construc-
ció que milloren la sostenibili-
tat i la qualitat de vida.

Knauf Insulation a Espanya
En el nostre país, Knauf Insu-
lation ofereix solucions ecoe-
ficients en aïllaments termoa-
cústics contra la calor, el fred 
i el soroll, en favor del confort, 
l’estalvi energètic i la qualitat 
de vida a l’habitatge així com 
en edificacions de caràcter 

industrial i comercial. Els pro-
ductes comercialitzats a Es-
panya estan concebuts per 
complir la normativa vigent, 
superant sobradament les 
exigències del Codi Tècnic 
d’Edificació.
Les solucions acústiques 
també han sigut practicades 
i certificades a laboratoris 
acreditats per ENAC (Enti-
tat Nacional d’Acreditació). 
Es tracta de productes d’al-
ta qualitat, versàtils i ergo-
nòmics que ofereixen una 
resposta àgil i exhaustiva a 
qualsevol necessitat, tant en 
obra nova com en rehabilita-
ció, en petites instaŀlacions i 
en grans projectes. 

Knauf Insulation
Knauf Insulation és una em-
presa multinacional especi-
alitzada en aïllaments tèr-
mics i acústics pel sector de 
la construcció i la industria, 
que opera en  tot el món i té 
la seva seu central a Iphofen 
(Alemanya). Knauf Insulation 
és empresa líder al mercat 
mundial de la Llana Mineral. 
La companyia té presència 
en tots els continents i el seu 
modus operandi és sempre 
respectuós amb el medi am-
bient.

Més informació:
Knauf Insulation

Susanna Farnés– Marketing Manager Spain & Portugal
susanna.farnes@knaufinsulation.com 

93 379 91 69

Cincuenta y Cinco (gabinet de prensa extern)
Ruth Abajo – Responsable de prensa

rabajo@cincuentaycinco.com
93 206 55 55

www.knaufinsulation.es
 

Knauf Insulation SL
C/ Selva nº 2, B-3

Edifici Géminis
Parc Empresarial Mas Blau

08820 El Prat de Llobregat (Espanya)
Tel.: (+ 34) 93 379 65 08
Fax: (+ 34) 93 379 65 28

Pas a pas de la instal·lació 
1. Examen endoscòpic per determinar si la cavitat del mur està en òptimes 
condicions.
2. Replantejament de perforacions en el mur per garantir l’òptima distribu-
ció del producte. 
3. Injecció de la Llana Mineral Supafil 034 a través de la manguera en els 
orificis efectuats.
4. Finalment, els orificis fets a la façana es taparan amb ciment, deixant la 
façana intacta.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El ple vilanoví va tractar dilluns 
la demanda d’un grup de pa-
res i mares que des de fa poc 
més d’una setmana han creat 
un grup a Facebook per recla-
mar més atenció pediàtrica al 
CAP de Vilanova del Camí. A 
dia d’avui ja tenen prop de 250 
seguidors. 
En l’apartat de precs i pregun-
tes de la sessió ordinària, i 
davant la consulta de la regi-
dora d’ICV, Francina Gabarró, 
l’alcalde Joan Vich va explicar 
que havia pogut contactar amb 
responsables del CAP i també 
d’Atenció Primària a la comar-
ca i va manifestar que s’havi-
en mostrat sorpresos davant 
aquesta iniciativa a la xarxa 
social, perquè no han registrat 
incidències més enllà de l’aug-
ment de casos de grip i refre-
dats propis d’aquesta època 
de l’any. 
Segons va explicar Vich, el 
doctor Joaquim Verdaguer, 
director de l’àrea d’assistèn-
cia primària de l’Anoia li ha 
assegurat que la situació del 
servei de pediatria a Vilanova 
del Camí no viu cap situació 
d’alarma, ni de problemàtica 
especial, més enllà de l’acu-
mulació estacional de ca-
sos de grip que han obligat a 
suspendre la programació de 

visites per Internet per evitar 
l’allau de visites que no siguin 
urgents. Tot i així, Verdaguer 
assegura que els professi-
onals estan atenent tots els 
casos que arriben al CAP i no 
estan derivant cap pacient a 
altres centres sanitaris. 
Segons les dades facilitades a 
l’alcaldia per part d’assistència 
primària, des de l’1 de setem-
bre fins al 9 de gener d’en-
guany l’espera màxima per a 
visites no urgents és d’entre 
un i dos dies. 
L’alcalde va explicar també 
que el responsable d’atenció 
primària a la comarca afirma 
que l’equip de pediatria mai no 
havia estat tan ben dotat com 
en l’actualitat pel que fa a la ra-
pidesa i competència dels pro-
fessionals que l’integren. 
Cal dir, que el grup de pares i 
mares que han creat la pàgina 
a Facebook amb el lema “Prou 
cues i negatives a pediatria 
de Vilanova del Camí” valoren 
també la professionalitat i la 
tasca dels pediatres del CAP 
vilanoví. Consideren als treba-
lladors del CAP perjudicats per 

El ple vilanoví tracta la demanda dels usuaris, feta via 
Facebook, d’ampliar el servei de pediatria 

Des del Servei d’Atenció Pri-
mària de l’Anoia se’ns ha fet 
arribar aquesta nota aclarido-
ra en què s’explica la situació 
en què es troba el servei de 
pediatria del CAP de Vilano-
va del Camí i que ha generat 
un seguit de protestes entre 
els usuaris.
“El servei de Pediatria del 
CAP Vilanova del Camí de 
l’ICS està format per dos 
pediatres i dues infermeres 
de pediatria. És la dotació 
adequada per la població en 
edat pediàtrica del municipi, i 
no ha sofert cap reducció. 
L’únic canvi ha estat en la 
organització de les visites, 

que es fa de forma habitual en 
les èpoques de l’any en que 
es preveu un increment im-
portant de la demanda assis-
tencial per la grip, afeccions 
respiratòries, etc. Des del 23 
de desembre,  s’ha bloquejat 
la programació de visita amb 
cita prèvia per internet, per 
tal de poder donar resposta 
als usuaris en el mateix dia 
mitjançant la programació de 
demanda espontània des del 
centre. Sempre que es progra-
ma una visita espontània s’in-
forma a l’usuari de l’hora pre-
vista d’atenció per tal que, si 
ho desitja, no s’hagi d’esperar 
i pugui tornar a l’hora prevista. 

Situació de la Pediatria del Centre d’Atenció 
Primària Vilanova del Camí

Durant aquestes setmanes 
s’ha donat resposta dins el 
mateix dia a totes aquestes 
sol·licituds. També s’ha man-
tingut l’activitat programada 
de vacunacions dels lactants 
en la data que es requereix.
S’ha analitzat l’activitat pe-
diàtrica del servei d’urgèn-
cies de l’Hospital d’Igualada 
durant aquest període, i es 
manté la proporció habitual 
de visites corresponents a 
Vilanova del Camí.
La direcció del CAP i el seu 
servei de pediatria estan 
oberts a aclarir qualsevol 
dubte relacionat amb aquest 
tema”.

aquesta situació, a causa de 
la manca de recursos per fer 
front a l’atenció dels usuaris. 
En aquest sentit remarquen 
que al municipi li corresponen 
dos pediatres i mig, pel nombre 

d’habitants i que no arribem ni 
tan sols a disposar de dos amb 
atenció completa perquè un 
d’ells, el doctor Navarro, ha de 
destinar part del seu horari la-
boral a tasques de gestió com 

a director del centre. 
Aquest va ser també un dels 
aspectes que el regidor d’ERC 
Xavier Bermúdez va posar so-
bre la taula en el ple de dilluns, 
tot subratllant que hi pot haver 
cert desplaçament entre vo-
luntat de fer hores i capacitat 
d’assumir-les. 
Des de l’Ajuntament, l’alcalde 
es va comprometre a fer se-
guiment d’aquest tema amb 
atenció i publicar les dades 
que està hores d’ara elaborant 
el CAP sobre el temps d’espe-
ra i atenció i que tenen previst 
publicar també a Internet.
Per les darreres informacions 
que el grup “Prou cues i nega-
tives a pediatria de Vilanova 
del Camí” ha publicat a Face-
book ja tenen cita per mantenir 
una reunió amb l’Ajuntament 
per exposar-los les seves de-
mandes.

Des d’Atenció Pri-
mària de l’Anoia diuen 
que mai Vilanova 
havia estat tan ben 
atesa pediàtricament i 
els usuaris, en canvi, 
es queixen de les 
cues i hores d’espera 
que s’han de fer

Xe�ada Cafè Gener
TDAH CONDUCTA NEGATIVISTA-DESAFIANT
(Intervenció en el context escolar)

Xerrada a càrrec de Núria Culebras
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 
postgrau en Psicopatologia Clínica per la Universitat de Barcelona 
i Formació en Anàlisi Aplicada de la Conducta (ABA)
Ens vindrà a parlar de la conducta negativista-desafiant a l’aula

Organitza: Amb la col·laboració de:
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

Durant el passat cap de set-
mana Montbui va celebrar el 
gruix del programa d’activitats 
de la Festa Major d’Hivern, 
que en aquesta ocasió va te-
nir un caire marcadament cul-
tural.
Divendres va tenir lloc al gim-
nàs de l’Escola Antoni Gaudí 
un espectacle infantil, a càrrec 
de la companyia Veus Veus. 
El recital “El mag Merlí” va 
ser vist pels infants de tercer i 
quart de Primària de les esco-
les del municipi.
Però un dels actes més desta-
cats va ser l’onzè Concurs de 
Monòlegs de Montbui, que va 
tenir lloc divendres al vespre a 
La Vinícola. Com és costum, 
l’humor el van posar els diver-
tits monòlegs dels participants 
i també un Miguel Angel Marín 
que, com és habitual i costum, 
va fer les delícies dels assi-
tents.
Després d’uns monòlegs de 
gran nivell, el guanyador del 
primer premi va ser el jove 
montbuienc Aitor Urbano amb 
“Currículum Vitae”. El segon 
guardó va correspondre al 

també montbuienc Basili Solà 
amb “Dale todo” i el tercer se’l 
va endur el monoleguista de 
Mataró Javier Naya amb “El 
Puma”. Tots tres van rebre els 
guardons en cloure una gala 
que va omplir de gom a gom 
la sala d’actes del CCC La Vi-
nícola.
L’endemà dissabte va arribar 
un altre dels moments des-
tacats d’aquesta Festa Major 
d’Hivern al Nucli Urbà, amb el 
lliurament dels premis dels di-
ferents concursos organitzats 
per l’Associació Inama, i que 
va tenir lloc als locals parro-
quials. 
El 10è Concurs de Fotografia 
va tenir com a guanyadora del 
primer premi, valorat en 90 eu-
ros,  Imma González de Vila-
nova del Camí per “La tendra 
espera”. El segon premi, valo-
rat en 50 euros, va ser per a 
“Una vida plena d’afecte a les 
seves mans” de la també vila-
novina Sonia Trenado. El ter-
cer premi, valorat amb 25 eu-
ros, va ser per a “L’abraçada 
d’una mare”, del montbuienc 
Jordi Espinagosa. L’accès-
sit valorat amb un esmorzar 
al Bar-Restaurant Robin de 

Montbui va celebrar una Festa Major d’hivern 
marcadament cultural

Montbui va ser per a “Com-
plicitat en la mirada” de Maria 
Jesús Gilberte. 
En aquesta edició hi han parti-
cipar un total de 18 obres.
Pel que fa al I Concurs de 
Fotografia Via Facebook el 
primer premi va ser per a Kris-
tina Alonso Acosta, de Santa 
Coloma de Queralt per la foto 
“No importa la raça, el color, 
el tamany o l’origen. Sempre 
et cuidaré”. La guanyadora es 
va endur una panera obsequi 
de “Fruits Secs Maria José”. 
La fotografia guanyadora del 
premi “M’agrada” va ser “Una 
gran collita” de l’odenenc Ma-
nel Cortijo, qui es va endur un 
val descompte de 10 euros en 
un pastís personalitzat, genti-
lesa de Tatin Igualada.
Durant el mateix acte també 
es van lliurar els premis del 
10è Concurs de Dibuix Infantil 
i Juvenil. 
El tradicional Ball de la Gent 
Gran dels diumenges, ame-
nitzat en aquesta ocasió per 
Montse Puyals, va ser la dar-

MONTBUI / LA VEU

Aquest dijous ha tingut lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Montbui la primera sessió 
informativa del projecte “Paci-
ent expert”, a càrrec de profes-
sionals del CAP de Montbui. El 
projecte “Pacient expert” es vol 
desenvolupar en diferents ses-
sions amb persones de Mont-
bui que pateixen diabetes. La 
iniciativa “Pacient expert” es 
realitza amb persones que pa-
teixen malalties cròniques –en 
aquest cas la diabetes melli-
tus- i que són capaces de res-
ponsabilitzar-se de la pròpia 
malaltia i autocuidar-se, sabent 
identificar els símptomes, res-
ponent davant d’ells i adquirint 
eines que els ajuden a gestio-
nar l’impacte físic, emocional i 
social de la patologia, millorant 
així la seva qualitat de vida. 
L’objectiu és crear un grup de 
treball, i durant diferents sessi-
ons ajudar a aquests pacients 
en el coneixement i el control 
de la malaltia. Les sessions es 
duran a terme de forma setma-
nal, durant les properes setma-
nes.
Aquest mateix programa ja es 
va realitzar amb èxit durant el 
segon trimestre de l’any 2013 i 
fruit d’això una veïna del muni-
cipi és ja considerada “pacient 
expert”, i, tal i com es va expli-
car durant la xerrada, coneix 
molt millor com afrontar el dia 
a dia amb la diabetes. El “Pa-
cient Expert” es durà a terme 
en nou sessions consecutives 
d’una hora i mitja de durada. 
Les sessions seran partici-
patives, informatives i es vol 
aconseguir que un petit grup 
de montbuiencs aconsegueixin 
una millora en la seva qualitat 
de vida.

Montbui aposta per 
un innovador projecte 
per millorar el dia a 
dia de les persones 
amb diabetes

MONTBUI / LA VEU

El proper dilluns es presen-
tarà en roda de premsa la 7a 
Marató de Sang de Montbui, 
que es durà a terme el proper 
1 de febrer. La Marató es farà 
com és costum al CCC La Vi-
nícola entre les 10 del matí i 
les 10 de la nit. Montbui és un 
municipi que sempre respon 
i que durant les darreres edi-

cions ha aconseguit registres 
de donacions al voltant de les 
250 persones. L’objectiu per a 
aquest any és intentar arribar 
als 300 donants efectius, una 
xifra que fins ara es ressisteix. 
Des de l’organització es vol 
aconseguir la màxima implica-
ció de les entitats del munici-
pi. Un dels aspectes on es vol 
posar èmfasi és la importància 
que els clubs i entitats esporti-
ves de Montbui s’impliquin en 
aquesta jornada plena de soli-
daritat i civisme.
Es preveu que durant la jor-
nada es realitzin nombroses 
activitats paral·leles, amb la 
col·laboració de les entitats 
del municipi. També es faran 
diferents sortejos d’obsequis 
i regals. 

Dilluns es presenta la 7a 
Marató de Sang

rera de les activitats festives.

L’Ateneu del Nucli Antic, 
epicentre de les activitats
Pel que fa al Nucli Antic, l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu va ser 
l’epicentre de les activitats, 
amb l’organització de dife-
rents sopars i dues animades 
nits (tant divendres com dis-
sabte), on es van celebrar di-
ferents campionats de cartes i 
jocs, i on també va finalitzar el 
I Campionat de Futbolí. Tam-
poc no hi va faltar una anima-
da Nit de Karaoke.
El diumenge al migdia es va 
celebrar el Vermut Concert de 
Festa Major d’Hivern i també 
es va fer el tradicional Cam-
pionat de Dòmino. De la ma-
teixa manera es va realitzar el 
Concurs de Pastissos per Be-
renar i es van projectar dues 
pel·lícules, una per als més 
menuts i una altra per al públic 
juvenil. Cal remarcar que tam-
bé es va fer una xocolatada 
per als assistents.  

Concert vermut a l’Ateneu

Premis del concurs Inama

EDICTE

Aprovada inicialment l’Ordenança reguladora de l’entorn urbà i d’intervenció 
administrativa en els actes d’edi�cació i ús del sòl de Vallbona d’Anoia, es 
sotmès a informació pública i audiència durant trenta dies hàbils a comptar a 
partir de la que sigui darrera inserció d’aquest edicte en el Butlletí O�cial de la 
Província  o el diari La Veu de l’Anoia, a efectes d’ al·legacions .

Si transcorregut aquest període no se’n presenten ,l’Ordenança esmentada 
quedarà aprovada de�nitivament  sense necessitat de nou acord.

Vallbona d’Anoia a 17 de gener de 2014.

Román Casanovas i Sardà
Alcalde 

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

ES VENEN 2 PÀRQUING
C/ FLORENCI  VALLS, 2

(Cantonada Sta. Teresa)
Pàrquing núm. 39 - 40
10.000€ (les 2 places)

669  057 6 71
967  618 379

Francisco
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Nuvis i Celebracions

Amb més de 60 expositors del sector de les celebra-
cions i els casaments, el Saló de nuvis i celebracions 
de Fira d’Igualada obre portes aquest dissabte al matí 
i serà, tot el cap de setmana i amb entrada gratuïta, 
cita obligada a totes les parelles que estan pensant 
en el seu casament o tots aquells que necessitin ulti-
mar alguna festivitat.
Moda, joieria, restauració, fotografia... tot el que es 
necessita en una data ben especial es podrà trobar 
en els tres mil metres quadrats d’exposició. Un any 
més la Fira es consolida i malgrat el context econòmic 
de la comarca compleix amb el mateix nombre d’em-
preses participants que l’any passat.
No hi faltaran les desfilades de moda, dissabte a les 
5 de la tarda i diumenge a les 12 i també a les 5. Una 
quarantena de models, petits i grans, donaran a co-
nèixer les últimes tendències en moda, complements, 
joies i rams de núvia a dalt de la passareŀla. També es 
podrà gaudir de tallers gratuïts de maquillatge.
Aquest cap de setmana, digues SÍ al Saló de nuvis i 
celebracions.

El Saló de nuvis i celebracions obre les portes

Organitzar un casament no 
és tan fàcil ni tan difícil com 
sembla però sempre pot por-
tar-nos sorpreses -no sempre 
agradables- però com més 
sapiguem sobre el tema millor 
podrem preparar-nos i reacci-
onar. Així que... comencem!
Celebrar un casament infor-
mal comporta tanta feina com 
celebrar un casament amb 
magnificència. Tant si feu ser-
vir tovallons de paper o de fil 
algú ha de triar-los i així amb 
cada detall del casament. Te-
nint això en compte teniu la 
meitat de la batalla guanya-
da. Preneu-vos el temps que 
necessiteu per organitzar el 
casament i feu les coses al 
vostre ritme.
La paraula i el concepte “clàs-
sic“ pot tenir diferents signifi-
cats segons com es digui; tan 

diferents que us poden condu-
ir al desastre. Per això, com 
que una imatge val més que 
mil paraules, el millor serà que 
ensenyeu als vostres prove-
ïdors fotos dels que busqueu 
i del que us agradaria perquè 

no hi hagi confusió ni interpre-
tació alternativa possible.
Plorareu de nervis a la mínima. 
Perquè no us poseu d’acord 
en un detall o per qualsevol 
altra nimietat. Quan això pas-
si necessiteu una pausa en 

l’organització del casament. 
Pausa, respirar i allunyar-se 
per veure-ho tot des d’un altre 
angle.
Sempre surten despeses d’úl-
tima hora. Sigui perquè s’ha-
gi previst pluja i tingueu que 
llogar una carpa o improvisar 
un pla B, com alguna cosa a 
la decoració o algun detall que 
gairebé se us oblida. Per això 
és millor ser previsor i desti-
nar una part del pressupost a 
aquesta classe d’imprevistos .
Tindreu mil discussions ton-
tes. Us sentireu defraudats 
l’un amb l’altre perquè no li 
agradi algun detall o perquè 
no li deixes ser ell mateix i triar 
música que l’identifiqui. Seran 
moltes les discussions i molt 
sovint, però no oblideu guar-
dar temps de no - casament 
per als dos, per ser una pare-

lla que s’estima i sortir a sopar 
o al cinema i desconnectar. I 
sobretot, comunicar .
Un dels dos no donarà cap im-
portància a coses que a l’altre 
li semblen importants. Parleu 
i pregunteu-vos què vol fer 
cadascú, repartiu-vos les tas-
ques, no cal que totes les feu 
tots dos alhora.
Tothom, i amb això volem dir 
tothom, vol dir la seva. Sobre 
el lloc del casament, els vestits 
, sobre no portar vel o celebrar 
un banquet estil bufet. Cadas-
cú dirà el que vulgui i haureu 
de escoltar coses que us agra-
din i coses que no. Per això 
heu d’estar molt segurs del 
que voleu i per què ho voleu 
d’aquesta forma . Recordeu 
que és la vostra boda i que els 
altres hauran fet o faran amb 
la seva el que els sembli.

La gran tasca d’organitzar un casament



A principis de gener 
les Consultores de 
Bellesa independents 
d’Olga Jiménez van ce-
lebrar un nou èxit de 
d’assistència amb una 
acte a Scorpia al qual 
van assistir 500 perso-
nes i moltes altres van 
quedar en llista d’espe-
ra degut al gran èxit de 
convocatòria. 

A l’acte, la maquilladora 
de televisió i consulto-
ra de Mary Kay, Carla 
Rabell va presentar un 
maquillatge sofisticat i 
elegant amb un toc de 
fantasia. Olga Jiménez 
va presentar l’oportunitat 
de negoci mostrant les 
estadístiques, els bene-
ficis i la tasca de la con-
sultora de bellesa d’una 
forma clara, senzilla i a 
partir de la seva pròpia 
experiència.

Tenint en compte l’època 
que s’inicia, les Consul-
tores de Bellesa Inde-
pendents de MaryKay 
us oferim els nostres 
serveis de cara als ca-
saments i celebracions. 
Les consultores del meu 
equip de professionals 

Nou èxit d’assistència a l’acte organitzat per les 
Consultores de Bellesa independents d’Olga Jiménez 

estaran encantades 
d’atendre-us com us me-
reixeu, sempre mante-
nint el nostre compromís 
de tractar els altres com 
ens agrada ser tractats i 
oferint un servei d’alt ni-
vell exquisit.
La vostra consultora de 
bellesa realitzarà totes 
les proves necessàries 
per trobar l’estil amb el 
qual la núvia brillarà amb 
llum pròpia i atraurà to-
tes les mirades.
En aquest tipus de 
maquillatge cal trobar 
l’equilibri entre glamour, 
romanticisme i naturali-
tat. Una núvia ha de ser 
ella mateixa i sentir-se 
més atractiva que mai. 
Naturalment, una de les 
claus d’un bon resultat 
serà l’assessorament 
previ pel que fa a la cura 
de la pell en els mesos 
anteriors a l’esdeveni-
ment.

Les consultores us 
oferiran diversos ser-
veis:

-        Festa de Cura de 
la Pell i Maquillatge a do-
micili amb la núvia i fa-
miliars

Olga Jiménez Muntané
Empresaria Senior Ejecu-

tiva Elite de Mary Kay 
Saló: C/ Pau Muntadas, 
13 - 08700 IGUALADA

Tel.: 630670239

-        Classe de Cura de 
la Pell i assessorament 
també per al nuvi

-        Comiat de soltera 
MaryKay. Celebreu una 
festa de bellesa abans 
que comenci la gresca 
on la consultora profes-
sional maquillarà gratu-
ïtament la núvia per a 
l’ocasió

-  Servei de retocs a 
totes les convidades du-
rant el dia del casament. 
Gaudiu d’un servei de 
molta categoria amb una 
professional al tocador.

Naturalment, les nostres 
professionals estaran 
encantades d’assesso-
rar-vos per a qualsevol 
esdeveniment important, 
bé sigui un casament, 

comunió, bateig o cele-
bració familiar.
Una de les novetats de 
la temporada a MaryKay 
és el nou raspall skinvi-
gorate, un raspall amb 
moviments rotatoris de 
dues velocitats que en 
ser utilitzat junt a la vos-
tra netejadora aconse-
guirà una neteja un 85% 
superior que si l’hagués-
siu aplicat només amb 
les mans. A més, maxi-
mitzarà els beneficis de 
tots els tractaments que 
apliqueu i allisarà la su-
perfície de la pell ajudant 
a difuminar taques, po-
rus i línies d’expressió. 
Podreu trobar més nove-
tats a www.marykay.es
Si voleu convertir-vos 
en expertes en la vostra 
bellesa o us agradaria 
desenvolupar-vos com 
a professionals del sec-

tor no dubteu a contactar 
amb nosaltres al

 
630670239

olgajimenezmk@gmail.com 

www.olgajimenez.es  

Veniu a descobrir perquè 
milions de dones a tot 
el món gaudeixen tant 
de l’experiència de ser 
clientes o consultores 
MaryKay!

Especial Fira Nuvis
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Tothom sap que casar-se és 
una petita gran inversió de-
penent de les possibilitats 
de cada parella. Així i tot, és 
possible reduir les despeses 
i aconseguir que el total baixi 
una mica. Per a això no teniu 
més que triar algunes vies (o 
totes ) d’aquestes 30 possibi-
litats :

- Retalleu la llista de convidats 
tant com sigui possible. De 
retruc estalviareu des de les 
invitacions fins als centres de 
taula.
- Caseu-vos en temporada 
baixa i estalviareu molts di-
ners. Descomptes en organit-
zació, banquet, fotògraf. Les 
noces d’hivern, a més, són 
precioses .
- Oblideu de casar-vos un dis-
sabte. Igual que la temporada, 
el dia de la setmana també 
compta per a moltes coses. 
Estalvi directe.
- Celebreu la cerimònia i el 
banquet en un mateix lloc i es-
talvieu en desplaçaments tant 
de convidats, com en proveï-
dors als quals potser paguis 

per hora o per quilometratge .
- Posant taules més grans ne-
cessitareu llogar menys tova-
lles i menys centres de taula 
en el cas de noces en què tot 
ho poseu vosaltres .
- Compreu la decoració durant 
les rebaixes o just en acabar 
la temporada de Nadal quan 
també solen saldar moltes co-
ses.

- En la decoració, utilitzeu més 
verd que flors. A més de que 
pot quedar igual o més bonic 
amb un bon treball de disseny 
floral, la flor és més cara sem-
pre .
- Utilitzeu flors de temporada 
sempre, oblideu-vos de capri-
cis florals que pujaran bastant 
el preu final .
- Si alguna flor és massa cara 
per estar més de moda, canvi-
eu per una altra sense pensar-
ho. El florista us donarà opci-
ons perquè noteu la diferència 

el menys possible.
- Intenteu no tornar-vos bojos 
amb els tipus de flors, centreu-
vos en un o dos tipus tenint en 
compte a més els punts ante-
riors .
- Disminuïu el nombre de de-
coracions florals complemen-
tant amb un altre tipus com 
espelmes, potets, fruites o ob-
jectes que vagin amb la temà-

tica del casament.
- Elimineu l’aperitiu del ban-
quet si després teniu dos plats 
i postres. Gairebé mai és ne-
cessari tant menjar.
- Si l’aperitiu us agrada espe-
cialment, podeu servir des-
prés només un segon en lloc 
de dos plats; és una altra for-
ma d’estalviar .
- A la barra lliure oferiu vi, 
cervesa i algun còctel que us 
agradi a tots dos en lloc de 
tots els tipus de beguda si és 
que l’organitzeu vosaltres.

- Atreviu-vos i serviu menjar 
del que li agrada a tothom 
com una paella, hamburgue-
ses, frankfurts, pizza i patates 
fregides.  A més de més barat, 
serà un èxit .
- No feu el brindis amb cava o 
xampany, brindeu amb les be-
gudes que hi hagi en les vos-
tres copes en aquell moment .
- Compteu bé el nombre de 

convidats per comprar un pas-
tís que no sigui massa gran i 
us costi el doble .
- No trieu un pastís de noces 
amb molta decoració perquè 
encarirà el preu. Senzilla i ele-
gant és la clau .
- Si voleu que el pastís porti 
flors, les fresques millor que 
les de sucre o caramel pel seu 
cost.
- Oblideu-vos de sabors exò-
tics o fruita que pugi el preu 
com les fruites vermelles, les 
maduixes... En el pastís tam-

30 idees per estalviar en el teu casament
bé l’encariran.
- Reutilitzeu les flors de la ce-
rimònia per decorar la taula de 
dolços o algun racó del casa-
ment .
- Trieu invitacions que no si-
guin molt voluminoses o pe-
sants si les heu d’enviar per 
correu per estalviar en l’envi-
ament .
- Lliureu un record de casa-
ment per parella en lloc de per 
persona encara que pugui sor-
prendre. Seran molts menys i 
menys diners .
- Sigueu manetes i feu vosal-
tres mateixos els records de 
casament. No és tan difícil i 
trobareu moltes idees a la xar-
xa .
- Que els records de casa-
ment serveixin de pas de tar-
geta d’agraïment. Estalvieu 
en papereria i en enviaments 
d’aquesta manera .
- Envieu els save the date, 
invitacions i agraïments per 
mail. Si no tot, el primer i l’úl-
tim però que no deixeu de va-
lorar-ho tot .
- Elaboreu vosaltres matei-
xos les minutes, imprimint per 
menys i donant-los un toc molt 
vostre.
- Si hi ha un fotògraf que us 
encanta però que no us po-
deu permetre, busqueu algú 
menys conegut però amb un 
estil similar que pugueu pagar.
- En lloc d’optar per les fotos, 
el vídeo i l’àlbum correspo-
nent, elimineu l’àlbum. Sem-
pre podeu encarregar-lo més 
endavant. O busqueu profes-
sionals que ofereixin ofertes 
amb tot.
- Contracteu músics o Dj que 
puguin estar a la cerimònia i 
el banquet, sempre serà més 
econòmic que pagar-ne dos 
per separat.

Un casament pot arri-
bar a ser molt car per 
als nuvis o la família 
dels nuvis. És impor-
tant saber-se estar de 
moltes coses supèr-
flues i destinar els di-
ners de què es diposa 
per a les coses verita-
blement importants.
A continuació us 
proposem un seguit 
d’idees que us poden 
servir per estalviar 
uns diners
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El 2014 les núvies seran més 
femenines que mai , i és que 
aquest any sembla que els 
dissenyadors s’han acurat 
especialment. El tall evasé és 
el favorit dels dissenyadors , 
igual que l’escot paraula d’ho-
nor , sens dubte dos clàssics 
amb els que sempre esta-
ràs perfecta . Però a més en 
aquest 2014 els vestits s’om-
plen d’encaix i brillantors , les 
espatlles es cuiden amb cura 
i les cues sembla que ressor-
geixen .
- Tall . Sense cap dubte el tall 
favorit dels dissenyadors per 
al 2014 és el evasé , un tall 
clàssic que sol quedar bé a 
gairebé totes les núvies . Tam-
bé trepitja fort el clàssic tall a 
A , ideal per a les núvies que 

volen sentir princeses , i seguit 
molt a prop arriba el tall rec-
te , perfecte per a núvies que 
busquen un estil més natural i 
volen sentir-se més còmodes i 
lleugeres .
- Escots . Diuen que els clàs-
sics mai moren, potser per això 
el 2014 l’escot que més veu-
rem serà el paraula d’honor i 
el cor , sens dubte els favorits 
dels dissenyadors i de moltes 
núvies. Però aquest any que 
ve també veurem molts escots 
en V , que resulten molt afa-
voridors i sexis, i els elegantís-
sims escots vaixell.
- Detalls. Aquesta temporada 
els dissenyadors volen que les 
núvies estiguin perfectes des 
de l’exterior, per això apos-
ten per esquena delicades i 

Les núvies més radiants

Ja sabem que els casaments 
són coses de dos, i que en-
cara que nosaltres dediquem 
molt més temps a buscar el 
nostre look de núvia perfec-
te, ells també volen estar 
guapíssims el dia del casa-
ment. Per això avui volem 
centrar-nos en els nuvis, i 
ajudar-vos a trobar el vostre 
vestit perfecte. Així que pren 
bona nota perquè aques-
tes són les tendències que 
vénen trepitjant fort per a 
aquest 2014 :
- Clàssic modernitzat. Si els 
convencionalismes no van 
amb tu el millor és que el dia 
del teu casament segueixis 
sent tu mateix. Per això cada 
vegada hi ha més firmes que 
aposten per looks diferents i 
desenfadats. A vegades no-
més cal afegir un toc diver-
tit o informal per canviar per 
complet el teu look, com una 

armilla amb estampat esco-
cès. I si et cases a l’hivern, 
què et semblaria completar 
la teva outfit amb una capa ?
- Clàssic. Ja se sap que els 
clàssics mai moren, per això 
no et serà difícil trobar un 
vestit de tres peces d’es-
til tradicional, o un jaqué, si 
vols un look més formal. En 
aquest cas pots jugar amb 
els colors i amb els comple-
ments.
- Informal. Els casaments 
al camp cada vegada estan 
més de moda, i en aquest 
cas els nuvis aposten per 
una vestimenta informal, 
pantalons foscos, fins i tot 
texans, jaquetes de pana o 
vellut, tirants i corbates de 
llacet seran els teus millors 
aliats.
- Gentelman. Si aneu a ce-
lebrar un casament vintage 
res millor que donar un cop 

I els nuvis més elegants

molt treballades, amb escots 
, encaixos, pedreries, etc ... 
I sembla que les cues tornen 
a adquirir protagonisme , i és 
que són perfectes per els ca-
saments a grans esglésies o 
catedrals .
- Teixits. L’encaix segueix sent 
l’estrella indiscutible del 2014 
, ja sigui en tot el vestit , o 
només en alguns detalls , la 
tendència vintage vesteix de 
delicat encaix molts dels ves-
tits de la nova temporada . La 
pedreria tampoc faltarà en els 
vestits de 2014 , de vegades 
de manera subtil , i en altres 
present en tot el vestit . Les 
superposicions i els jocs de 
transparències seran altres de 
les claus de la nova tempora-
da .

de vista al passat i inspirar 
en els grans galants de les 
pel · lícules clàssiques. Xar-
xa Butler, d’Allò que el vent 
s’endugué, pot servir-te d’ 
inspiració.
- Inspiració Militar. Si bus-
ques un look diferent, amb 
classe i aires marcials, pots 
inspirartes a la moda militar, 
però no en la d’ara, sinó en 
la del segle passat. Sivelles, 
casaques, colls de pèl... po-
den ser les claus d’aquest 
outfit.
- Coll mao. Si el que vols és 
aconseguir un aire modern i 
diferenciar clarament de la 
resta dels convidats, apos-
ta pel coll mao. Ja sigui a la 
camisa, a la jaqueta, o en 
ambdues. El millor és que si 
les corbates no van amb tu, 
aquest coll serà la millor ex-
cusa per oblidar-te de elles.

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00   -   Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
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Sens dubte el ram de núvia 
és el complement estrella o el 
que més sol destacar i tots els 
que pugui portar una dona ca-
sadora. Encara que l’elecció 
del teu ram és totalment per-
sonal i ha d’anar amb tu, el teu 
vestit i l’estil del teu casament, 
les tendències varien cada 
any i en aquest ja molt proper 
2014, aquests seran els rams 
estrella:
Per a les noces rurals cada 
vegada més en auge, a part 
de les plantes aromàtiques 
com l’espígol, vénen trepitjant 
fort els rams d’espigues de 
blat combinades amb algunes 
flors silvestres. Tenen un color 
daurat preciós que quedarà 
perfecte en qualsevol núvia.

Els rams compactes de diver-
sos tipus de flors però man-
tenint una tonalitat són una 
meravella que cada vegada 
té més força. Solen ser mida 
buquet i de vegades una mica 

A tots ens agrada assistir a ca-
saments diferents en què ens 
sorprengui d’alguna manera, 
on se’ns ofereixi alguna cosa 
diferent i si pot ser inesperat 
que sense voler serà una de 
les coses que més recordem 

d’aquest dia. Així que si voleu 
sorprendre als vostres convi-
dats, aquestes són algunes 
idees per aconseguir-ho:
- Vols en globus. Si el lloc es 
presta i reuneix les condicions 
necessàries, segur que als 

El detall més especial per a la núvia: el ram

més grans i arrodonits.
Els rams petits, amb poca flor, 
vénen a marcar la diferència 
amb rams enormes i amb cas-
cada d’altres èpoques. Són 
lleugers i la núvia els lluirà gai-

rebé sense assabentar però 
aportaran el toc de color que 
tot vestit necessita.
Els colors vius i cridaners ja no 
són un tabú per a les núvies 
i aquesta temporada destaca-

ran amb tota la força sobre els 
vestits de les núvies que els 
triïn.
Les més romàntiques segui-
ran podent triar el seu ram de 
núvia en tons pastís i empol-
sats com a opció que segueix 
vigent el 2014. El blanc també 
és una possibilitat, de les més 
clàssiques i sempre és un en-
cert.
Els rams joia es van fent un 
lloc entre les núvies, sobretot 
les núvies d’hivern que volen 
un toc de brillantor en el seu 
look, un toc chic i amb molt de 
glamour que no passarà desa-
percebut.

vostres convidats els encanta-
rà veure la terra des de dalt i 
el cel de més a prop. Especial-
ment per a casaments de pri-
mavera i estiu en què el clima 
previsiblement vagi a ser bo i 
ens us ho s’aixafi.

Sorpreguem els convidats!
- Un càtering d’ostres. Du-
rant la copa de benvinguda o 
l’aperitiu, podeu servir ostres 
fresques amb diferents amani-
ments entra vostres convidats. 
La persona que les obre porta-
rà tot el necessari sobre i pas-
sejarà entre els vostres convi-
dats facilitant que es trenqui el 
gel i donant tema de conversa 
més del plaer de menjar-se 
una ostra, és clar.
- Un espectacle de ball. N’hi 
ha de molts tipus i el millor és 
triar un que tingui a veure amb 
vosaltres i amb la temàtica i 
l’entorn del vostre casament. 
Podeu oferir durant el banquet 
oa aperitiu, depenent del tipus 
d’espectacle i de la seva du-
rada.
- Tast de còctels. No hi ha res 
com un bon còctel ben prepa-
rat davant dels vostres ulls i 
per un professional per delec-
tar tots els sentits. Trieu diver-

sos per oferir i diferents for-
mes de personalitzar perquè 
l’experiència sigui única. Tant 
l’aperitiu com el ball seran un 
bon moment.
 
- Un casino. Com a opció més 
del ball per als menys marxo-
sos, hi ha l’opció de posar al-
guns jocs com en un diminut 
casino amb un premi al final 
de la nit. Una manera d’ense-
nyar als convidats com jugar, 
fer que passin una bona esto-
na, xerrin entre ells i traslladar 
per un instant a Las Vegas.
- Una creperia. En forma de 
lloc ambulant durant el ball 
farà les delícies dels vostres 
convidats tant amants del dolç 
com del salat. Una manera di-
ferent i singular de recuperar 
forces a l’hora de la ressopó 
per seguir festejant el vostre 
gran dia o acabar amb bon 
gust de boca.

Ctra. De Valls Km. 52,5  Santa María de Miralles
Reserves: 93 808 00 05 Mòbil:: 659997297

calescola1996@hotmail.com  
www.facebook.com/calescola
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Alhora que prepareu la vostra 
boda, cal preparar bé la lluna 
de mel que serà la culminació 
de la vostra boda, uns dies per 
descansar, desconnectar i re-
cuperar forces. Aquí teniu una 
llista de coses que cal anar 
fent fins al moment de marxar 
perquè la pugueu anar ratllant 
a mesura que aneu comple-
tant cada pas.
Fixeu el pressupost que te-
niu per al viatge i amb això 
comenceu a mirar possibles 
destinacions.
Destinació turística, cultural, 
d’aventura, de relax... ? Trieu 
el tipus que més us agradi per 
concretar el tipus de viatge i 
de destinació.
Decidiu si preferiu organitzar 
pel vostre compte o si aneu a 
anar a una agència. En amb-
dós casos és millor que el co-
menceu a mirar amb diversos 
mesos d’antelació.
Informeu del clima del lloc de 
destinació en el moment del 
vostre viatge per no portar sor-
preses desagradables.
Depenent de la destinació, 
també les vacunes seran im-
portants i cal informar-se de 
quan posar- i de si heu de pa-
gar a part.
Si teniu assegurança mèdica 
informeu de les cobertures 
o Contracteu un d’especial 
durant el viatge a través de 
l’agència o pel vostre compte.
Un cop decidit el destí i reser-
vat el viatge, guardeu bé tota 
la informació de reserves en 
una carpeta que portareu amb 
vosaltres.
Informeu-vos dels assumptes 
burocràtics necessaris. Pas-
saport, visat, permisos, el que 
pugueu necessitar, preparadlo 
amb suficient antelació perquè 
de vegades aquestes coses 
van lentes.
Feu una llista de telèfons per a 
diferents casos, els de l’agèn-

I en acabar-se la festa... marxem de viatge!

cia, companyies de vols i ho-
tels a les que aneu a estar i 
porteu sempre a sobre.
Si la moneda no és la mateixa, 
feu el canvi amb temps o in-
formeu-vos de si el canvi surt 
millor fer-ho en la destinació. 
És recomanable portar una 
targeta de crèdit.
És bo saber com funcionen 
allà els endolls i el corrent 
elèctric i si els vostres carre-
gadors funcionaran o necessi-
teu un adaptador.
Compreu calçat i roba còmoda 
però no oblideu portar alguna 
cosa amb el que estar ben 
guapos per sortir a sopar o a 
ballar alguna nit.
Feu una llista de coses que no 
poden faltar a la maleta i aneu 
titllant a mesura que les fiqueu 
per no deixar-vos res.

On anar depenent del pres-
supost que tingueu
Si compteu amb un pres-
supost reduït podeu buscar 
destinacions més propers per 
gaudir de la vostra lluna de 
mel. Moltes vegades els des-
plaçaments són els que més 
encareixen el pressupost. 
Per això si us caseu a l’estiu 
Formentera amb els seus pa-
radisíaques platges de sorra 
blanca i aigües cristal·lines 
pot ser una gran opció per a 
vosaltres, i si ho feu a l’hivern 
i no voleu renunciar al sol i a 
la platja Tenerife o Gran Ca-
nària us esperen amb els bra-
ços oberts. Si la vostra boda 
és a la primavera oa la tardor 
qualsevol ciutat europea pot 
ser una gran opció. Venècia o 
París a la primavera, i Viena o 
Bruges a la tardor són algunes 

de les nostres recomanacions.
Si teniu un pressupost nor-
malet s’obre davant vostre un 
ampli ventall de possibilitats. 
El Carib continua sent un gran 
clàssic que no us defraudarà. 
És una destinació ideal per 
anar a la primavera oa la pri-
mera meitat de l’estiu. Podeu 
triar un sol país, un combinat 
de dos països o apostar per 
un romàntic creuer. Sobretot 
eviteu el mes de setembre, 
que sol coincidir amb l’època 
d’huracans. Estats Units tam-
bé és una gran opció per a vo-
saltres. Si us caseu a l’hivern 
i voleu fugir del fred, l’estat de 
Florida és perfecte per a vo-
saltres, les platges de Miami 
i Disneyland a Orlando és no-
més una petita mostra del que 
podreu trobar. Si us caseu a 
la tardor Nova York pot ser un 

gran destí, no se m’acut res 
més romàntic que passejar 
agafats de la mà per Central 
Park.
I si compteu amb un gran 
pressupost per la vostra lluna 
de mel dels grans viatges us 
estan esperant. Si us caseu a 
la primavera Vietnam i Cam-
bodja són dues destinacions 
a tenir molt en compte. Si la 
vostra boda és a l’estiu i us 
agrada l’aventura podeu rea-
litzar un Safari per Àfrica. Però 
si la vostra és un casament 
d’hivern, Thailandia o les Mal-
dives poden ser destinacions 
molt interessants per la vostra 
lluna de mel. I si aneu a donar-
vos el Sí a la tardor, la misteri-
osa Índia pot ser la destinació 
perfecta per al vostre primer 
viatge com a marit i dona.

c. Òdena,14 • 93 803 58 05 • Mòbil 666 46 87 86 • IGUALADA

Guarniment d’esglésies
Guarniment de cotxes
Rams de núvia
Adornament en general
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Conca d’Òdena/A. Sud

ÒDENA / LA VEU

El passat dijous 16 de gener 
el teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena va quedar ple de gom 
a gom de públic per sentir  la 
xerrada del Dr. Carlos Gon-
zález, pediatra, president de 
l’Associació Catalana pro-alle-
tament matern i autor de llibres 
tant coneguts com “Omple’m 
de petons”, “El meu nen no 
menja”...
La xerrada per títol “Les ne-
cessitats afectives dels infants” 
va tenir una durada de més de 
dues hores. González va parlar 

de la importància dels vincles 
afectius entre pares i fills, i com 
en moltes ocasions substituïm 
aspectes tant importants com 
el contacte, l’afecte amb els 
fills per coses materials. Tam-
bé va exposar temes relacio-
nats amb la lactància, el dor-
mir, el plorar dels infants, per 
què criden l’atenció, etc.
Tan a l’inici com en la  finalitza-
ció de l’acte, el doctor va signar 
llibres i també es va mostrar 
molt obert en conversar amb 
alguns pares i mares que teni-
en dubtes en relació a l’educa-

ció dels seus fills/es.
La xerrada va tenir lloc en el 
marc del cicle de conferències 
i tallers que organitza l’Escola 
de Pares i Mares d’Òdena. La 
propera activitat serà l’ 11  de 
febrer a les 18.00h a la llar d’in-
fants els Vailets. L’osteòpata i 
fisioterapeuta Vanesa Jovell 
Casals farà el taller “El massat-
ge infantil com a eina contra el 
dolor” adreçat a famílies amb 
fills/s d’ 1 a 8 anys. Per assistir 
al taller cal inscriure’s al correu 
escolaparesimaresodena@
gmail.com

Èxit de la conferència del Dr. Carlos González  sobre les 
necessitats afectives dels nens/es

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest any 2014 l’Agrupa-
ment Escolta i Guia Josep 
Masclans, el Cau de Vallbona, 
celebra el seu 40è aniversari i 
està preparant una sèrie d’ac-
tes commemoratius oberts a 
tot el municipi. Des de l’equip 
organitzador dels actes del 
40è aniversari animen a tot-
hom a participar-hi ‘’de la ma-
nera que sigui, ja que aques-
ta és una festa del Cau però 
també és una festa de tot el 
poble’’.
L’Agrupament Escolta Josep 
Masclans va començar a ca-
minar ara fa 40 anys, quan 
una colla de joves de Vallbona 
van impulsar-ne la seva crea-
ció amb l’ajuda de Mossèn Isi-
dre Gras. La seva intenció era 
oferir una alternativa de lleure 
educatiu als infants i joves del 
poble.
Durant aquests 40 anys el 
Cau ha estat una entitat ac-
tiva al poble, on molta gent, 
d’una manera o d’una altra hi 
ha pogut aportar el seu granet 
de sorra: nens i nenes, joves, 
caps, mares i pares, i totes 
aquelles persones que han 
col·laborat en els diferents 
actes i projectes que s’han 
impulsat, des de la persona 
que ha fet la seva aportació a 
la paradeta de la Marató, fins 
a aquells que han comprat al-
gun tros de pastís el dissabte 

del Roser, o han  jugat alguna 
vegada a la tómbola, etc.

Actes de celebració del 40è 
aniversari
Al llarg de tot l’any es volen 
dur a terme diferents actes per 
celebrar amb tothom aquest 
aniversari tan assenyalat, co-
mençant per un dinar d’inau-
guració dels actes que es durà 
a terme el proper 22 de febrer 
de 2014. El preu del tiquet per 
al dinar és de 6 euros i inclou-
rà un got de brou, botifarra 
amb pa amb tomàquet, gelat, 

cafè i beguda. 
Després d’aquest primer dia, 
es durà a terme un cicle de 
xerrades sota el títol ‘El Cau 
al Món’’ a través del qual es 
compartiran converses amb 
diferents personalitats desta-
cades de la cultura del país 
relacionant el paper de l’escol-
tisme amb aspectes clau de la 
societat actual.
Per altra banda s’està prepa-
rant una exposició fotogràfica 
dels 40 anys del Cau, a través 
de la qual es podrà repassar 
la història de l’entitat a través 

d’una selecció d’imatges re-
presentatives d’aquestes qua-
tre dècades.
El punt i final als actes de la 
celebració del 40è aniversari  
el posarà un sopar de cloen-
da que comptarà amb moltes 
sorpreses.

Un aniversari que vol comp-
tar amb la participació de 
tothom
Des del Cau s’ha fet una cri-
da a la participació de tota la 
ciutadania, que pot col·laborar 
amb els actes assistint a les 

El Cau de Vallbona prepara els actes 
de celebració del seu 40è aniversari

reunions de l’equip organitza-
dor de l’aniversari, participant 
en l’organització dels actes, 
assistint a les diferents activi-
tats que es realitzaran durant 
el curs i també econòmica-
ment a través d’una campa-
nya de micromecenatge. Amb 
aquesta campanya es pretén 
recollir fons per finançar la ce-
lebració i les aportacions eco-
nòmiques tindran un retorn en 
forma d’obsequi exclusiu se-
gons la quantitat aportada.
Si s’adquireix el Pack Fura 
(aportació de 3 a 15 € ), s’ob-
tindrà un CD amb les fotos 
dels 40 anys. El Pack Ràn-
ger (aportació de 16 a 40 €), 
s’obtindrà un CD i una samar-
reta commemorativa del 40è 
aniversari. Finalment, amb 
el Pack Pioner (aportació de 
més de 40 €), s’obtindrà un 
CD, una samarreta i el fulard 
dels 40 anys.
Les aportacions econòmiques 
es poden fer a través de les 
dues bústies que hi ha a la 
Farmàcia i a la Carnisseria 
Corral. Al costat de les bús-
ties hi haurà uns formularis, 
que caldrà emplenar amb les 
dades de la persona que faci 
l’aportació, i uns sobres on 
posar els diners i el formulari. 
Les dades serviran a l’organit-
zació per poder lliurar els ob-
sequis el dia de la cloenda de 
l’aniversari.

Caps, pioners i caravel·les del Cau de Vallbona, l’any 1975.



COMARCA / LA VEU

El passat dissabte dia 18 de 
gener, el diputat Joan Tardà 
va ser a la comarca de l’Anoia 
participant en diferents actes 
d’ERC.
Pel matí va fer presència a 
Santa Margarida de Montbui, 
que tenint en compte el temps 
plujós va saludar als veïns i 
veïnes de les immediacions 
del mercat ambulant.
A les 12:30h va fer una xerra-
da pública a les Pinedes de 
l’Armengol davant d’una cin-
quantena de veïns interessats 
en escoltar les argumentaci-
ons del diputat Tardà a favor 

de la consulta sobre la inde-
pendència.
Tot seguit va realitzar un dinar 
amb una quarantena de mili-
tants i amics d’ERC a la Torre 
de Claramunt.
A la tarda, va arribar el torn 
de l’acte públic a la Pobla de 
Claramunt, a on davant d’una 
setantena de veïns va defen-
sar novament el dret a decidir 
dels catalans.
Aquesta va ser la primera jor-
nada d’actes públics d’ERC 
Anoia sobre el dret a decidir, 
amb el lema de “votar és de-
mocràcia”. Tardà va esgrimir 
l’argument que consultar al 

Joan Tardà va defensar a l’Anoia que votar 
és democràcia

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va aprovar, en el 
primer Ple ordinari de l’any 
2014, que es va fer el dijous 
16 de gener, la convocatòria 
de subvencions a les entitats 
locals per a aquest exercici. 
El període de petició d’ajudes 
s’obrirà el 31 de gener i es tan-
carà el 31 de març.
Les sol·licituds cal presentar-
les a l’Ajuntament, a través 
d’una instància amb la qual 
cal adjuntar el pressupost de 
les activitats previstes per a 
aquest any. L’horari d’oficina 
és de dilluns a divendres, de 
les 8 del matí a les 3 del mig-
dia, i els dimarts, de les 4 a 2/4 
de 7 de la tarda. El punt es va 
aprovar per unanimitat.
En l’apartat d’informes d’al-
caldia, l’alcalde, Santi Broch, 
va comentar diverses qües-
tions, com la bona acollida 
de les activitats organitzades 
amb motiu de les festes de 
Nadal; la petició d’una estació 
de control mediambiental a la 
Generalitat per col·locar-la, 
temporalment, al polígon dels 

Plans d’Arau; el canvi de les 
bateries dels fanals ubicats al 
barri de les Garrigues, o l’inici, 
a final d’aquest mes de gener, 
de les obres d’arranjament del 
pàrquing del camp de futbol 
del Pas Blau i d’un tram de la 
carretera de la Rata.
L’alcalde també va informar 
sobre diversos temes relaci-
onats amb la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD), com l’ela-
boració d’un pla de mobilitat 
de la Conca, els treballs de ne-
teja del riu Anoia o la proposta 
per mancomunar la recollida 
dels gossos abandonats.
En el punt de precs i pregun-
tes, des dels dos partits de 
l’oposició es van plantejar di-
ferents qüestions, com en quin 
punt es troba el projecte de 
col·locació de dues passarel-
les de vianants sobre el riu 
Anoia; o la neteja de les roton-
des del barri de les Garrigues i 
de les parcel·les que són pro-
pietat de l’Ajuntament. Des de 
l’equip de govern es van res-
pondre els temes plantejats.

Aprovada la convocatòria de 
subvencions a les entitats 
locals de la Pobla per al 2014

LA POBLA DE C. / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’investigació de 
la  comissaria d’Igualada van 
detenir el passat 16 de gener, 
un home de 56 anys d’edat, 
de nacionalitat espanyola i veí 
d’Esparreguera (Baix Llobre-
gat), com a presumpte autor 
d’un delicte de robatori amb 
força.
Els fets van ocórrer el passat 
dia 15 de gener, pels volts de 
les 20:00 hores, quan es va 
produir un robatori a l’interior 
d’un domicili del municipi de la 
Pobla de Claramunt (Anoia).
Els agents van comprovar que 
dues finestres estaven trenca-
des, la porta del garatge força-
da i l’interior estava tot regirat.
Durant fase d’inspecció, els 
mossos van localitzar un ve-
hicle obert, amagat en una 
zona boscosa molt propera a 
la casa.
Amb aquestes dades els 

agents van iniciar una investi-
gació per tal d’identificar i de-
tenir l’autor dels fets.
L’endemà del robatori, una 
persona es va adreçar a la 
Comissaria d’Igualada per de-
nunciar la sostracció del seu 
vehicle.
Els agents van comprovar que 
el vehicle presumptament sos-
tret era el mateix que havien 
localitzat el dia abans prop del 
lloc del robatori.
La investigació va concloure el 

mateix dia amb la detenció de 
l’home que volia denunciar la 
sostracció del vehicle, com a 
presumpte autor del robatori a 
l’interior de la casa. Tot apun-
ta, que ho volia denunciar per 
tal de dificultar la  investigació.
El detingut amb antecedents 
per fets similars, va passar a 
disposició el dia 17 de gener 
davant el jutjat en funcions de 
guàrdia d’Igualada el qual en 
va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs.

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per 
un robatori amb força a l’interior d’una casa a la 
Pobla de Claramunt

poble és un acte de democrà-
cia i que tots estem cridats a 
participar el dia 9 de novem-
bre a les urnes a votar sobre la 
independència, per primer cop 
en la història de Catalunya, “la 
voluntat del poble es manifes-
tarà a les urnes, perquè en de-
mocràcia el que compta és el 
vot de la ciutadania”.
La campanya “votar és demo-
cràcia” continuarà el divendres 
31 de gener amb la Secretària 
general d’ERC i diputada Mar-
ta Rovira, que realitzarà un 
acte públic al municipi d’Òde-
na.

BICICLETES

OFERTA MODELS FINAL DE TEMPORADA 
*Amb opció finançament a 12 mesos. 

ULTIMATE CARBON XT    O. NINE CARBON PRO XT   AVALANCHE ALIVIO

-50%   3.500€  1.750€ -30%     2.000€ 1.400€ -25%       600€     450€
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PIERA / LA VEU

Aquest dissabte, de les 10 a 
les 21 h, té lloc la 7a Marató 
de la Sang, a la Nau de Cal 
Sanahuja. Seran onze hores 
de solidaritat amb el propòsit 
d’aconseguir el màxim nom-
bre de donacions. 
Des del Banc de Sang i Tei-
xits i la regidoria de Salut de 
l’Ajuntament de Piera, es con-
tinua amb l’ànim d’assolir les 
300 donacions, la qual cosa 
seria un èxit comarcal i contri-
buiria a mantenir les reserves 
de sang que tantes vegades 
ajuden a salvar vides. La Ma-
rató de la Sang, amb l’eslògan 
“Comparteix la teva sang” és 
un acapte, com els que es fan 
periòdicament, amb un trac-
tament especial pensat per 
captar primers donants i cons-
cienciar la població de la ne-
cessitat social d’aquest acte. 
Les donacions, com ja és 
habitual en aquesta marató, 
s’acompanyen d’un ampli pro-
grama d’activitats lúdiques per 
tal que la jornada sigui festiva.
MATÍ

10 h Obertura de la VII Marató 
de la Sang de Piera
Inici del marcador electrònic
11h Actualització de marca-
dor: Coral Xicoira
Actuació de la Coral Xicoira
11.30 h Batukada a l’exterior 
(mercat i voltants) i reparti-
ment de programes
12 h Actualització de marca-
dor: Colla Infantil de Diables 
de Piera
Espectacle de màgia a càrrec 
del MAG MIQUEL
12.30 h Actuació de l’Agrupa-
ció Sardanista de Piera
Exhibició de puntes, a càrrec 
de l’Escola de Puntaires de 
Piera
13 h Actualització de marca-
dor: Escola de Puntaires de 
Piera
TARDA 
16.45 h Batukada a l’exterior i 
repartiment de programes     
La Tita el Fumat i els Eixerits 
de Piera
17 h Actualització de marca-
dor: Falcons de Piera 
Actuació dels Falcons de Pie-
ra i taller falconer

Xocolatada popular
18 h Actualització de marca-
dor: Els Eixerits de Piera i La 
Tita el Fumat
Actuació de l’Associació Cul-
tural Ballestea
Actuació de dansa del ventre
18.30 h Actuació de Bollywo-
od de Piera i Dansa Polinèsia 
de Piera
19 h Actualització de marca-

dor: Associació Cultural Ba-
llestea de Can Mas
Actuació d’Aerodance a càr-
rec de l’escola de Ricardo i 
Rosa
20 h Actualització de marca-
dor: Club Tennis Piera
21 h Última actualització del 
marcador a càrrec de l’Alcalde 
de Piera, Jaume S. Guixà, i de 
les autoritats presents a l’acte 

de cloenda. Tancament de la 
VII Marató
Com a activitats complemen-
tàries hi haurà servei d’esplai 
gratuït, a càrrec de la Creu 
Roja, futbol inflable de la Di-
putació de Barcelona i portes 
obertes al parc mòbil dels 
Bombers i l’ADF de Piera.
En l’edició d’aquest dissab-
te hi col·laboren activament 
l’Associació Ballestea de Can 
Mas, l’Agrupació Sardanista 
de Piera, el Grup Bollywood 
de Piera, la Colla Infantil dels 
Diables de Piera, la Coral Xi-
coira, Els Eixerits de Piera , 
La Tita el Fumat, l’Escola de 
Puntaires de Piera, Falcons 
de Piera, Mag Miquel, Grup 
Aerodance del Club Tennis 
Piera, l’Escola de ball Ricardo 
i Rosa, Creu Roja Anoia Pie-
ra, l’Associació Cultural de la 
Gent Gran, el Grup de Dones 
de Piera, Bombers de Piera, 
ADF de Piera, la Diputació de 
Barcelona, Piera Televisió i la 
regidoria de Salut de l’Ajunta-
ment de Piera.

Demà dissabte, VII Marató de donació de sang a Piera

PIERA / LA VEU

El pròxim diumenge 26 de 
gener torna la festa dels Tres 
Tombs, una tradició popular 
recuperada gràcies a la tasca 
dels Amics de Sant Antoni ja 
fa 8 anys. 
És temps de celebrar els tres 
tombs i aquest diumenge, Pi-
era se suma a aquesta fes-
tivitat organitzada pel Grup 
d’Amics de Sant Antoni amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Piera. Aquesta festa popular 
es va recuperar el 2006, ara 
fa 8 anys, gràcies a la feina i 
l’esforç d’aquesta agrupació, 
i cada any veu incrementat el 
nombre de participants, ja si-

Diumenge, festa dels Tres 
Tombs

gui a cavall o acompanyant la 
jornada amb els animals do-
mèstics.
La festa engega a les 10 ho-
res, amb la concentració de 
cavalls i animals de compa-
nyia al parc del Gall Mullat. 
A les 10.30 hores hi haurà 
esmorzar popular per als par-
ticipants i a les 12.15 hores 
començaran els tres tombs, 
que recorreran els carrers del 
centre de la Vila, des del Ca-
prabo (inici del carrer Piereta) 
fins al carrer Mn. Jaume Gui-
xà. Posarà punt final a la festa 
la benedicció dels cavalls par-
ticipants i dels animals domès-
tics des d’un espai habilitat al 
carrer Piereta, 22.

PIERA / LA VEU

Divendres 24, a les 22 hores, 
es representa un dels teatre-
monòlegs programats per a 
aquest trimestre al Teatre Fo-
ment de Piera. L’espectacle 
Planeta i Neptú, un especta-
cle espacial, és el segon d’en 
Peyu damunt dels escenaris, 
amb una dosi de surrealisme.
Peyu presenta un espectacle 
purament teatral, amb una 
posada en escena atrevida, 

“Planeta i Neptú. Un viatge espacial”, nova 
proposta teatral a Piera

divertida i un contingut explo-
siu. Les entrades anticipades 
es poden adquirir al Casal per 

a Joves i Grans (12 €) o a ta-
quilla el mateix dia de l’espec-
tacle (15 €).

PIERA / LA VEU

El diumenge 9 de febrer es 
disputa la 37a edició del Tri-
al Indoor al Palau Sant Jordi, 
una de les proves del Campi-
onat del Món de Trial, on Toni 
Bou pilotarà la seva moto per 
revalidar l’immillorable mo-
ment que viu esportivament. 
El ja set vegades consecuti-
ves campió del món d’aques-
ta modalitat ja va començar 
guanyant la primera prova del 
mundial celebrada el passat 
4 de gener a Sheffield, però 
és a la de Barcelona on l’afi-
ció pierenca podem donar tot 
el nostre suport en directe, in 
situ, des de la grada del Palau.
Tots aquells que vulgueu anar-

hi podeu comprar les entrades 
anticipades per a aquest gran 
esdeveniment a la botiga Mo-
tos Isart. Les entrades, que ja 
s’han posat a la venda, estan 
subvencionades per la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de Piera (entrada i autocar 
adults: 15 euros, i entrada in-
fantil, de 4 a 12 anys: 10 eu-

ros). La data límit per obtenir 
les entrades és el 31 de gener, 
mentre que la recollida de les 
entrades es podrà fer efecti-
va del 4 al 7 de febrer, quan 
l’empresa organitzadora les 
hagi enviades. La regidoria 
d’Esports subvenciona l’auto-
car i part de l’entrada, a fi que 
pugui assistir-hi el màxim de 
públic possible. Els preus a ta-
quilla són de 25 euros per als 
adults i 20 euros els nens.
Per a més informació us podeu 
adreçar a Motos Isart, a l’avin-
guda de la carretera d’Igua-
lada 83, a l’entitat Moto Club 
Piera Scan Team (a la botiga 
Intercad del carrer Piereta) o a 
l’Ajuntament de Piera.

Ja són a la venda les entrades per anar a veure 
Toni Bou al Palau Sant Jordi
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Aquest mes de gener l’alcalde 
de Capellades, Marcel·lí Mar-
torell, s’ha reunit amb el pre-
sident de la Diputació de Bar-
celona, Salvador Esteve, per 
tractar diferents temes relacio-
nats amb la col·laboració entre 
les dues administracions. Així, 
s’ha parlat sobre el programa 
contra l’atur,  Xarxa Barce-
lona, la nova web municipal 
estrenada el passat 2013, 
la reparació de la teulada de 
l’edifici de l’Ajuntament,  Xarxa 
Tec, alguns ajuts per a l’escola 
bressol o el projecte tècnic de 
remodelació del clavegueram 
a la confluència de la Ronda 
Capelló amb el carrer Divina 
Pastora.
En aquesta reunió també es 
va aprofitar per plantejar nous 
temes, com ara el Projecte 

tècnic de rehabilitació de la 
Casa de la Vila. També es va 
demanar la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona per 

L’Alcalde de Capellades es reuneix amb el 
President de la Diputació de Barcelona

impulsar projectes culturals i 
per a l’execució de projectes 
al voltant del programa Xarxa 
de Municipis.

CAPELLADES / LA VEU

Les darreres setmanes la Bri-
gada d’Obres de l’Ajuntament 
de Capellades ha realitzat pe-
tites intervencions de millora i 
manteniment a  diversos es-
pais de la vila.
Així, s’ha fet treballs a la ram-
pa d’accés als Jardins de la 
Bassa. Properament també 
s’actuarà sobre el mobiliari 
infantil que pateix el deteriora-
ment dels anys i de la interac-
ció amb els infants.
En un àmbit molt diferent s’ha 
intervingut al carrer Catalu-
nya on l’ampliació de la vore-
ra facilitarà la circulació dels 
vianants, que en aquest vial 
tenien una vorera molt estreta.
També s’ha aixecat i reparat 
les voreres dels carrers Car-
me i Santa Dorotea on alguns 
arbres havien malmès les ra-
joles.

A l’avinguda Maties Guasch i 
al carrer Portal s’ha fet millo-
res en el paviment i la vorera 
que estaven molt desigualats.
Durant les properes setmanes 

Obres de millora en diferents vials capelladins

es continuarà fent aquestes 
petites obres que repercutei-
xen directament en una cor-
recta mobilitat de les perso-
nes.

PIERA / LA VEU

Amb la proximitat del Carna-
val, amb la rua com a acte 
central l’1 de març, ja estan 
disponibles les bases per par-
ticipar al concurs de pregons 
i al de comparses i carrosses, 
que valoren les millors disfres-
ses i la posada en escena. 
Tota la informació referent a 
aquests concursos i el detalls 

Preparatius per al Carnaval 
2014 de Piera

d’aquesta edició els podeu 
consultar a www.viladepiera.
cat/actualitat/carnaval2014.
Les persones i entitats interes-
sades a participar en l’edició 
d’enguany poden assistir a la 
reunió informativa del pròxim 
30 de gener de 2014, a les 20 
hores, al Casal per a Joves i 
Grans.

PIERA / LA VEU

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Piera ha apro-
vat les bases d’atorgament 
de subvencions a entitats i 
associacions de Piera en els 
àmbits de cultura, festes, jo-
ventut, esports i barris per a 
l’exercici 2014. En les bases 
reguladores aprovades s’hi 
especifiquen l’objecte de la 
subvenció, les activitats sub-

vencionables, l’import a sub-
vencionar i les condicions per 
sol·licitar l’ajut i els requisits de 
documentació per sol·licitar la 
subvenció, entre altres punts.
Consulteu el text íntegre de 
les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions 
per als programes de les en-
titats i associacions de Piera 
a www.viladepiera.cat/barris-
entitats.

Les entitats i associacions 
pierenques ja poden sol·licitar 
les subvencions

CAPELLADES / LA VEU

Xarxa Capellades prepara una 
nova tarda de teatre per a tots 
aquells nens i nenes que vul-
guin gaudir d’una molt bona 
estona.
Per aquesta ocasió ens propo-
sen “La sireneta” a càrrec de 
la companyia Festuc Teatre, 
un conte de les profunditats 
marines amb titelles i música 

en directe perquè els espec-
tadors es deixin portar cap a 
aquest món ple de misteri i 
fantasia.
L’espectacle serà el diumenge 
a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga i el preu de les entrades 
és de 5 euros (els nens més 
petits de dos anys no paguen 
entrada).

La Xarxa porta “La Sireneta” a 
la Lliga

Salvador Esteve, president de la Diputació va reunir-se amb l’alcalde Marcel.lí Martorell

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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PUJALT / LA VEU

Aquest dimarts 21 de gener 
l’Observatori de Pujalt, de la 
mà del seu director l’Albert 
Borràs i González, es va des-
plaçar al plató del programa 
de TV3 Espai Terra per tal de 
fer un tastet dels experiments 
que es porten a terme al ma-
teix Observatori de Pujalt de 
cara a les escoles i el públic 
en general. 
Al llarg de 10 minuts, l’Albert 
Borràs junt amb el Tomàs Mo-
lina i l’Eloi Cordomí, van por-
tar a terme 4 experiments amb 
que van ajudar a entendre una 
mica més com funciona l’at-
mosfera. Tot plegat en un pro-
grama que s’emet en directe. 
En el primer experiment, els 
hemisferis de Magdeburg, es 
va comprovar la gran força 
que exerceix l’aire al damunt 
nostre i el perquè no notem 
nosaltres aquesta força. El 
segon es va mostrar com fun-
ciona un baròmetre al canviar 
la pressió atmosfèrica. Al ter-

cer es va mostrar com succe-
eix el fenomen de les minves 
de gener a casa nostra. Per 
acabar es va portar a terme la 
formació d’un núvol dins d’una 

L’Observatori de Pujalt a l’Espai Terra de TV3

garrafa. 
El programa sencer i un expe-
riment més que es va portar a 
terme es poden veure a www.
observatoridepujalt.cat

COMARCA / LA VEU

L’últim diumenge de cada mes 
és la sortida mensual a les pro-
tectores per passejar els gos-
sos i netejar. Aquest diumenge 
tenim la primera d’aquest  any. 
Totes les persones que es 
vulguin incorporar al grup són 
benvingudes, com més serem  
més gossos podrem passejar 
i ajudar a les instal.lacions! 
Es demanen mantes, menjar, 
medicaments, corretges... la 
recollida es farà a l’hora de la 
sortida.

Sortida: a les 9.30.
Tornada: al migdia.
Lloc sortida: Estació tren Vila-
nova del camí (Passeig Indús-
tria).
Les persones que no tinguin 
cotxe aniran junt amb altres 
grups.
Així doncs, fins diumenge que 
ens esperen!
Recordeu que des de fa 3 
anys i mig, la nostra Associ-
ació sense ànim de lucre, es 
reuneix, com a mínim,  una ve-
gada al mes per anar a passe-

1a. sortida d’aquest any diumenge 26 gener a la 
Protectora amb Tatanka

MASQUEFA / LA VEU

La CUP de Masquefa entra en 
campanya i organitza un acte 
a favor de la consulta sota el 
lema “Independència per can-
viar-ho tot”, amb Anna Gabriel 
i Blanca Serra Masquefa.
Serà una xerrada a la sala 
L’Aglà de L’Alzinar, a la plaça 
de l’Estació, el divendres 24 
de gener a les set de la tarda. 
L’acte serveix per presentar al 
municipi la campanya “Inde-
pendència per canviar-ho tot”, 
que s’està portant a terme ar-
reu de Catalunya, amb l’objec-
tiu de debatre el futur del país 
en uns moments de crisi terri-
torial, econòmica i política en 

què “el projecte autonomista, 
que neix de l’encaix amb un 
estat fill del franquisme, s’ha 
demostrat impossible i indesit-
jable”, segons la CUP. Així ma-
teix, la campanya vol remarcar 
la importància de no deixar el 
procés sobiranista només en 
mans dels polítcs, ja que, per 
la CUP, serà “la mobilització 
popular i no les negociacions 
a nivell institucional el que pot 
conduir a la independència o 
forçar l’Estat i les elits cata-
lanes a respectar el dret del 
poble a decidir”, i alhora en-
cetar el debat sobre quin Es-
tat català es vol construir. La 
CUP ho té clar, no vol només 

un canvi de bandera, sinó que 
vol anar més enllà, vol la inde-
pendència per canviar-ho tot.            
Les dues ponents són Anna 
Gabriel, exregidora de la CUP 
a Sallent, professora retallable 
a la UAB i membre de l’Oficina 
Tècnica del Parlament, i Blan-
ca Serra, lingüista, fundadora 
dels Grups de Defensa de la 
Llengua i el PSAN. 
L’acte, participatiu i obert a tot-
hom, estarà moderat per Fran-
cesc Mas i al final es repartirà 
una copa de cava entre els 
assistents per brindar, “perquè 
el futur és nostre i el fan els 
pobles”.

La CUP de Masquefa organitza un acte sota el 
lema “Independència per canviar-ho tot”

jar o netejar les instal·lacions 
de diverses protectores de 
Catalunya. Poden venir grans, 
petits... qui realment li agradin 
els animals i vulguin fer alguna 
cosa per a ells.
CONFIRMACIÓ: reserva per 
apuntar-vos a: 667-33-13-69.
Per qualsevol informació o 
posar-se en contacte amb no-
saltres:  www.facebook.com/
groups/tatankateam/ i tatan-
kagrup@gmail.com

MASQUEFA / LA VEU

En plena era 2.0, les xarxes 
socials han esdevingut avui 
també un important canal a 
tenir en compte a l’hora de 
buscar feina. Conscient del 
protagonisme creixent que 
aquestes eines tenen en el 
procés de recerca activa de 
llocs de treball, l’Ajuntament 
ha programat per a aquest pri-
mer trimestre del 2014 tres ta-
llers gratuïts que ensenyaran 
a utilitzar les xarxes socials 
per aconseguir feina i crear les 
nostres pròpies xarxes profes-
sionals de contactes.
El cicle s’estrenarà el 30 de 
gener amb un primer taller 
sobre Facebook, en què es 
proporcionaran consells i es-
tratègies per dur a terme la re-
cerca de feina. S’hi ensenyarà 
a utilitzar aquesta xarxa social 
per assabentar-se d’ofertes 
laborals, fer un seguiment 
d’empreses i seleccionar la 

informació que fem pública en 
el nostre perfil. També s’hi po-
dran conèixer pàgines i recur-
sos interessants que podem 
trobar a Facebook relacionats 
amb oportunitats formatives i 
laborals, i es donaran consells 
de tipus pràctic per a gestionar 
els contactes professionals.
Les sessions es reprendran el 
20 de febrer amb un taller de 
Twitter, i finalitzaran el 3 d’abril 
amb un últim monogràfic so-
bre Linked-in.
Les persones interessades 
poden apuntar-se a qualsevol 
de les tres sessions o a totes 
tres. Les inscripcions per al 
primer taller de Facebook ja 
estan obertes i es poden for-
malitzar, fins al 29 de gener, 
presencialment al Centre Tec-
nològic Comunitari (avinguda 
Catalunya, 60) o de manera 
on line a www.ctc.masquefa.
net/formacio. 

Tres tallers gratuïts 
ensenyaran a trobar feina amb 
les xarxes socials

MASQUEFA / LA VEU

Organitzada per l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de l’Asso-
ciació de Comerços i Serveis 
de Masquefa, el divendres 31 
de gener es farà una xerrada 
sobre consells de prevenció i 
seguretat en els establiments 
comercials. La sessió, que és 
gratuïta, tindrà lloc a les 3 de 
la tarda al CTC (avinguda Ca-
talunya, 60) i anirà a càrrec de 
la Policia Local de Masquefa i 
els Mossos d’Esquadra.
Els agents proporcionaran re-
comanacions específiques per 
al sector per ajudar-los a ex-
tremar les mesures de segu-
retat i prevenir, així, possibles 
estafes, furts i robatoris. Tam-
bé els donaran consells per a 
actuar en el cas que, tot i les 

mesures de seguretat, es tro-
bin davant d’algun fet delictiu.
En tot cas l’Ajuntament recor-
da la necessitat d’estar sem-
pre alerta i, davant qualsevol 
problema o sospita, avisar de 
seguida la Policia Local (93 
772 60 25) o els Mossos d’Es-
quadra (112).
Les inscripcions a la xerrada 
es poden fer presencialment 
al mateix CTC o bé online a 
www.ctc.masquefa.net/forma-
ció.
Aquesta xerrada s’emmarca 
en les actuacions que duu a 
terme l’Ajuntament per ga-
rantir la seguretat en els co-
merços. En aquest sentit, la 
Policia Local també ha inten-
sificat el patrullatge a peu en 
les zones de major activitat 
comercial. 

Xerrada sobre consells de 
seguretat en els comerços
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COPONS / LA VEU

Aquest cap de setmana Co-
pons celebra la seva Festa 
Major de Sant Sebastià amb 
una sèrie d’actes preparats 
per a gaudir de tothom.
Els actes començaran el dis-
sabte a la tarda, a partir de 
les 6 amb la recepció de les 
truites participants al Concurs. 
Seguidament, a les 7 la coral 
Terra Nostra d’Igualada ofe-
rirà un concert a la sala poli-
valent. A les 8 del vespre co-
mençarà el Concurs i tast de 
cuines acompanyat de pa amb 
tomàquet al bar de la piscina. 
En acabar el tast i el concurs 
l’humorista calafí David Vila-

seca oferirà tota una sèrie de 
monòlegs als assistens.
Diumenge, els actes comen-
çaran a les 12 del migdia amb 
l’ofici solemne de Festa Major 
en honor de Sant Sebastià.
A dos quarts d’1 del migdia 
començarà la 3a Trobada de 
músics coponencs acompa-
nyada d’un vermut de Festa 
Major a la sala polivalent.
Els actes festius es tancaran 
amb el Ball de Festa Major a 
càrrec de Josep&Joan Trio 
que oferiran el Ball de la cres-
pella i molta més música balla-
ble a la sala polivalent a partir 
de les 7 de la tarda.

Copons celebra la Festa Major 
de Sant Sebastià

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El municipi de Calonge de 
Segarra ja disposa del mapa 
de patrimoni cultural, elaborat 
durant l’any 2013 per l’Ajunta-
ment de Calonge de Segarra, 
amb la col·laboració de l’Ofi-
cina de Patrimoni Cultural de 
l’Àrea de Cultura de la Diputa-
ció de Barcelona.
El mapa de patrimoni cultural 
és una eina que permet iden-
tificar i inventariar el patrimoni 
cultural del municipi per tal de 
conèixer-lo, i així poder esta-
blir mesures per a la seva pro-
tecció, conservació i difusió. 
El mapa de patrimoni cultural 

pretén la detecció exhaustiva, 
la descripció i la valoració del 
patrimoni immoble, del pa-
trimoni moble, del patrimoni, 
del patrimoni immaterial  i del 
patrimoni natural. Durant la 
realització del mapa de patri-
moni cultural es va dur a ter-
me un procés participatiu amb 
els veïns i veïnes de Calonge 
de Segarra a fi que poguessin 
aportar els seus coneixements 
al respecte.
El mapa de patrimoni cultu-
ral es pot consultar en línia a 
l’apartat “Patrimoni” del web 
municipal de Calonge de Se-
garra (www.calongesegarra.
cat). 

Calonge de Segarra disposa 
de mapa de patrimoni cultural

CALAF / LA VEU

Dos reporters del programa 
“Espai terra” de Televisió de 
Catalunya, Jordi Aguilera i An-
tonio Novella, van desplaçar-
se el dissabte 11 de gener fins 
a Calaf per tal de conèixer el 
popular mercat. En primer lloc, 
van poder conèixer els orígens 
de la vila i del mercat de la mà 
de l’historiador local Jaume 
Mas; amb ell van recórrer i 
enregistrar imatges del Raval 
i del carrer de Sant Jaume, la 
plaça Gran i el campanar, i fins 
i tot del castell. La segona part 
del rodatge va centrar-se en la 
llegenda del mercat de Calaf. 
Amb la col·laboració de setze 
alumnes de 5è i 6è de primà-
ria de l’Escola Alta Segarra, i 
de diversos professors, es van 
anar recitant les estrofes que 
conformen l’auca del mercat, 

escrita i il·lustrada per Ramon 
Sala Coy. A més, cada nen i 
nena mostrava a càmera una 
de les vinyetes de l’auca, per 
tal de fer més aclaridora la 

L’Espai Terra de TV3 s’interessa pel 
mercat de Calaf

llegenda. El reportatge sobre 
el mercat de Calaf es podrà 
veure per TV3 aquest diven-
dres 24 de gener, a partir de 
les 19.30 h.

CALAF / LA VEU

El col·lectiu Sismes, al Casal 
de Calaf, és a punt de re-
prendre la seva programació 
després de la pausa nada-
lenca. D’una banda, tornen 
les propostes de cursos amb 
tres nous tallers: l’espai famili-
ar (els dimecres de 18.00 h a 
19.30 h), el de xarxes socials 
per a empreses (el 23/02 i els 
dies 2, 6, 16 i 30 de març de 
10.00 h a 14.00 h) i el d’scrap-
booking (els dissabtes de 
16.00 h a 19.00 h). 
A més d’aquests cursos, tam-
bé s’ha programat dos tallers 
monogràfics. El primer tindrà 
lloc ja aquest dissabte 25 de 
gener, de 16.00 h a 21.00 h, 
i és gratuït. Es tracta d’una 
iniciació al teatre de l’oprimit, 
a càrrec d’Enrico: a través de 
jocs, exercicis i dinàmiques 
es descobriran les opressions 

que veiem en el món que ens 
envolta i les que tenim dins, i 
conjuntament es buscarà una 
solució per a alliberar-les. L’al-
tra proposta monogràfica és 
per al dissabte 22 de febrer a 
la tarda: un taller de Risosex a 

Sismes reprèn la programació amb una iniciació 
al teatre de l’oprimit i d’altres propostes

càrrec de Sílvia Soler i Isabel 
Ruiz. Per a inscriure’s a qual-
sevol d’aquestes activitats, cal 
que contacteu amb tallersis-
mics@gmail.com o que tru-
queu al 630 315 222 (Anna).

CALAF / LA VEU

Els jugadors i jugadores de 
tennis de taula tenen una cita 
al poliesportiu de Calaf aquest 
proper diumenge 26 de gener, 
amb motiu del III Torneig pro-
vincial individual lleidatà que 
ha organitzat el club calafí, i 
que compta amb el suport de 
la Federació Catalana, l’Ajun-
tament de Calaf i la Diputació 

de Barcelona. En l’edició pas-
sada, el torneig va tenir una 
molt bona participació, i va ser 
molt ben valorat per part dels 
jugadors i clubs que hi van 
prendre part. La competició 
està oberta a les categories 
benjamí-aleví, infantil, absolut, 
femení i veterans.
L’activitat començarà a les 
8.30 h amb la rebuda dels par-

ticipants, per iniciar la compe-
tició a les 9.00 h. A les 12.00 
h és previst que comenci la 
fase de la categoria absoluta, i 
encara abans de dinar es lliu-
raran els trofeus de les cate-
gories per edats. A les 16.00 h 
començaran les eliminatòries, 
i al voltant de les 19.00 h serà 
el moment de lliurar els trofeus 
del Torneig.

El club de Tennis Taula Calaf organitza el 3r 
torneig provincial individual lleidatà per a 
aquest diumenge



L’IHC apura demà les seves poques opcions de classificar-se per 
a la Copa del Rei, amb els quarts de final de la CERS a la butxaca
HOQUEI / DAVID VIA

Demà dissabte s’acaba la pri-
mera volta de l’OK Lliga, i el 
Monbus IHC juga a Lloret des-
prés d’una setmana en què 
ha pogut pair d’allò més bé la 
classificació per als quarts de 
final de la CERS amb golejada 
inclosa a casa davant el Pra-
to, per 10-2. Els igualadins, 
a més, es veuran les cares 
amb el Vic en un duel català 
a quarts, en una competició, 
que, recordem, mai ha guanyat 
l’Igualada. 

Poques opcions
Els arlequinats, però, ara pen-
sen en demà, ja que, d’acon-
seguir la victòria, encara hi ha 
possibilitats -tot i que remotes- 
de classificació per a la fase 
final de la Copa del Rei.
Hi ha set places per assignar 
més el Lleida, que és amfitrió. 
Barça, Liceo, Voltregà, Vic, 
Vendrell i Reus ja estan classi-
ficats. Queda, doncs, una pla-
ça per a atorgar, i quatre can-
diats: Noia, Igualada, Cerceda, 
tots tres amb 20 punts i, també, 
el Vilafranca, amb 18, per bé 
que en aquest darrer cas els 
tres anteriors equips haurien 
de perdre i el Vilafranca gua-
nyar per poder passar.
L’Igualada jugarà a Lloret de 
l’exIHC Pelícano, mentre que 
el Cerceda rebrà el cuer Vila-

El Monbus IHC va fer un gran partit a les Comes davant el Prato. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 14
CP Calafell Tot l’Any - Coinasa Liceo HC   1-4
CE Moritz Vendrell - FC Barcelona   3-8
Club Patí Vic - Reus Deportiu   6-1
CP Voltregà - ICG Software Lleida   4-2
Òptica Muralla Blanes HCF - CP Cerceda   5-4
CP Vilanova Mopesa - CH Lloret   1-8
Monbus Igualada HC - CP Vilafranca   4-0
CP Tordera - CE Noia Freixenet   6-3

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. FC Barcelona  40  14  13  1  0  98  33
 2. Coinasa Liceo HC  29  14  9  2  3  65  35
 3. CP Voltregà  27  14  7  6  1  56  35
 4. Club Patí Vic  26  14  8  2  4  55  36
 5. CE Moritz Vendrell  25  14  8  1  5  64  46
 6. Reus Deportiu  25  14  7  4  3  56  49
 7. CE Noia Freixenet  20  14  5  5  4  54  50
 8. Monbus Igualada  20  14  6  2  6  41  42
 9. CP Cerceda  20  14  5  5  4  51  53
 10. CP Vilafranca   18  14  5  3  6  49  55
 11. CP Calafell   17  14  5  2  7  51  56
 12. Muralla Blanes  14  14  4  2  8  39  62
 13. CH Lloret  13  14  3  4  7  40  55
 14. CP Tordera  11  14  3  2  9  33  54
 15. ICG Lleida  9  14  2  3  9  37  58
 16. Vilanova Mopesa  0  14  0  0  14  36  106

Jornada 15 (demà, tots a les 20 h)
Coinasa Liceo HC - CE Moritz Vendrell  
FC Barcelona - Club Patí Vic  
Reus Deportiu - CP Voltregà  
ICG Software Lleida - CP Tordera  
CE Noia Freixenet - Òptica Muralla Blanes
CP Cerceda - CP Vilanova Mopesa  
CH Lloret - Monbus Igualada HC  
CP Vilafranca - CP Calafell Tot l’Any  

OK Lliga masculina

Jornada 12
CP Manlleu - Sferic Terrassa   5-1
CP Alcorcón CAT’s Best - Igualada FHCP   2-2
Santa Maria del Pilar - Girona C 
CP Voltregà - Palau de Plegamans   
PHC Sant Cugat - CHP Bigues i Riells   2-0
Estació Nàutica CP Vilanova - HC Borbolla   2-0
Traviesas HC - Gijón Solimar 
CHP Bigues i Riells - HC Borbolla *   6-1
Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. CP Manlleu  33  12  11  0  1  81  22
 2. CP Voltregà  30  11  10  0  1  62  10
 3. Palau Plegamans  27  11  9  0  2  32  15
 4. CP Vilanova  25  11  8  1  2  38  17
 5. CP Alcorcón   22  11  7  1  3  28  10
 6. Gijón Solimar  21  11  7  0  4  38  28
 7. PHC Sant Cugat  18  12  6  0  6  40  34
 8. Girona CH  15  12  5  0  7  35  35
 9. Sferic Terrassa  11  11  3  2  6  27  32
 10. Igualada FHCP  10  11  3  1  7  26  41
 11. Santa Maria Pilar  9  11  3  0  8  26  50
 12. Bigues i Riells  7  11  2  1  8  14  35
 13. HC Borbolla  3  12  1  0  11  10  63
 14. Traviesas HC  0  9  0  0  9  2  67

OK Lliga femenina

Vuitens de final, tornada
HC Turquel - Banca Etruria Follonica (ITA)   1-0
Alimac Forte Dei Marmi (ITA) - ICG  Lleida   6-6
SA Merignac (FRA) - Geo&Tex Bassano’54   5-12
HC Braga (POR) - CE Noia Freixenet   0-1
Geneve RHC (SUI) - IGR Remscheid (ALE)   13-3
Lanaro Breganze (ITA) - OC Barcelos (POR)   6-4
Monbus Igualada - MG Estra Prato 54 (ITA)   10-2
Club Patí Vic - Cronenberg (ALE)   5-1

Copa CERS

Quarts de final (8 i 22 de febrer)
HC Turquel - Alimac Forte Dei Marmi (ITA)  
CE Noia Freixenet - Geo&Tex Bassano’54  
Lanaro Breganze (ITA) - Geneve RHC (SUI)  
Monbus Igualada HC - Club Patí Vic

HOQUEI / REDACCIÓ

Les noies del Igualada Femení 
Hoquei Club Patins van obtenir 
un bon resultat del seu despla-
çament a Alcorcón. Tot i la du-
resa del viatge (doncs a causa 
de les limitacions econòmiques 
del club es van desplaçar en 
cotxes particulars sortint a les 
8 del matí i arribant a les 3 de 
la tarda a la població madrile-
nya), les noies d’en “Pirri” van 
poder posar les coses difícils 
a les jugadores del Alcorcón. 
L’equip madrileny comandat 
per les ex jugadores igualadi-
nes Raquel i Teresa Bernadas, 
es van trobar amb sorpreses 
ven aviat. 
Tan sols tres minuts i mig des-
près de l’inici la Judith recollia 
un xut exterior i el desviava fent 
el 0 a 1. Aquesta circumstància 
va donar ales a les igualadines 
que poc desprès no van poder 
transformar un penal. Les que 
si que ho assolien en el minut 
set de partit eren les locals, 
empatant així el partit. L’em-

L’Igualada femení treu un punt d’or d’Alcorcón (2-2)

penta igualadina posava en 
problemes a la defensa i porte-
ra del Alcorcón i fruit d’aquesta 
pressió la Laura Salvador cul-
minava una internada amb un 
xut creuat fent el 1 a 2 amb que 
s’arribaria al descans. La sego-
na part va ser molt semblant a 
la primera amb poc encert de 
les davanteres, unes defenses 
per ambdues parts molt fortes i 
les bones intervencions de les 
porteres. 
Finalment la davantera iguala-
dina de l’equip local va assolir 

amb un xic de sort transformar 
la falta directa amb la que es va 
castigar a les igualadines per 
arribar a les 10 faltes. Tot i així 
el resultat va ser just per el que 
es va veure sobre el parquet 
del Pavelló del “Prado de San-
to Domingo”. En finalitzar el 
partit les jugadores igualadines 
van tornar directament cap a la 
nostra ciutat arribant cap a les 
2 de ma matinada, molt cansa-
des però també molt contentes 
amb el resultat obtingut. 
Diumenge a les 12:30 a les Co-

mes el partit serà l’altre equip 
madrileny d’enguany, Filtros 
Cartes Sta. Maria del Pilar. 
L’entrada és gratuïta.
IGUALADA FEMENÍ H.C.P. 2
Laura Hernández (P), Elba 
Garreta, Judith Baldrís, Laura 
Salvador, Marta Soler (equip 
titular), Clara Ferrer, Solange 
Albares, Meritxell Martínez i 
Sílvia Borràs (P).

Imatge del partit a Alcorcón, el passat cap de setmana.

nova, i el Noia jugarà a casa 
amb el Blanes. Bàsicament, 
per a que els arlequinats es 
classifiquin cal que el Noia 
punxi, i que l’Igualada guanyi, 
tot i que podrien intervenir-hi 
altres factors com la diferència 
de gols.
Dissabte, el Monbús Igualada 
es disputava el bitllet per jugar 
els quarts de final de la Copa 
CERS. Per tal d’aconseguir 
passar de ronda els anoiencs 
tenien que guanyar al Prato 
per més d’un gol si es volien 
estalviar un possible temps ex-
tra (en l’anada van quedar 4-3 
a favor dels italians) així que 
sempre que quedessin per da-
vant amb dos gols d’avantatge, 
l’IHC estaria a quarts.
El resultat d’anada era més 
positiu per als italians que per 
als igualadins, però l’IHC sem-

pre va tenir present que encara 
quedaven 50 minuts d’elimina-
tòria i que encara no s’havia 
decidit tot, per això varen anar 
a per totes contra la porteria 
visitant. 
El marcador no va tardar en 
moure’s, doncs al minut 2 de 
partit un penal que va llençar 
Oriol Vives es va transfor-
mar en el primer gol de la nit. 
Però l’alegria acabava aquí, al 
menys per uns instants, ja que 
10 minuts després del primer 
gol el Prato va igualar el par-
tit donant la mateixa medicina 
que havia provat moments 
abans el equip italià: el penal. 
Un tir que Elagi no va poder 
parar. Tot i així, 4 minuts des-
prés el mateix Oriol Vives va 
marcar un altre cop de penal 
avançant de nou l’IHC. Increï-
blement el Prato va reaccionar 

de nou, i com en els 3 anteriors 
gols, de penal.  
Tot semblava indicar que la pri-
mera part acabaria amb un just 
2-2 per ambdós equips, però 
això no s’havia acabat i ho va 
demostrar Jassel Oller que 
va perforar la porteria amb un 
tir llunyà i creuat. Impossible 
d’aturar. 
Per si no fos poc, al cap de 50 
segons Ton Baliu marcava el 
4-2 que deixava molt tocats als 
italians. S’acabava la primera 
part donant la possibilitat als 
dos equips d’ajustar les seves 
tàctiques per als últims minuts 
d’eliminatòria. De moment, 
l’IHC estava a quarts, però hi 
havia 25 minuts que els se-
paraven d’aquell objectiu, uns 
minuts que es farien llargs si la 
segona part fos com la prime-
ra.
Per sort, no ho va ser: amb la 
necessitat de gols per part del 
Prato van haver de centrar-se 
en l’atac, i així va ser com en 
4 minuts l’Igualada ja guanya-
va per cinc gols de diferència. 
I quedaven 15 minuts de partit. 
Encara que el conjunt local 
anés guanyant per un còmode 
avantatge, no es van permetre 
afluixar i a falta de 10 minuts 
per el final, Ton Baliu va marcar 
el vuitè gol de la nit i, només 1 
minut més tard, Joan Muntané 
va marcar el novè que suposa-

va una diferència de 7 gols, 6 
en l’eliminatòria.     
Ja amb això, l’IHC es va re-
laxar, donant oportunitats als 
jugadors de la casa i deixant 
descansar a peces clau per els 
següents partits de lliga. 
A falta d’un minut per el final del 
partit, Nil Garreta marcava el 
gol que completava la desena 
de gols per part de l’IHC, fent 
així que el resultat final fos de 
10-2. Però els anoiencs encara 
van tenir una nova oportunitat 
d’allunyar-se més en el mar-
cador. Tot estava fet i faltaven 
pocs instants, així que els afici-
onats varen voler veure a Elagi 
tirant aquella falta. Però no va 
ser possible, el tir no va entrar.

IHC 10 (4/6) Elagi, Ton (3) , Met 
Molas, O. Vives (2), Pla (3), equip 
inicial. Jassel (1), J.Muntané (1), 
P.Vilaseca, N.Garreta (1). A. Fer-
rer.
PRATO 2 (2/0) Dal Zotto, Amato 
(2), Rossi, Saavedra i Malagoli, 
equip inicial. Bianchi, Zucchetti. 
Manai, Benelli, Vespi.
GOLS: 1-0 O.Vives penal (m 
1.59), 1-1 Amato penal (m 11.25), 
2-1 O.Vives (m 15.30), 2-2 Ama-
to penal (m 17.27), 3-2 Jassel (m 
21.10), 4-2 Ton (m 22.10). SEGO-
NA PART. 5-2 Pla (m 6.50), 6-2 Pla 
(m 8.27), 7-2 Pla (m 9.30), 8-2 Ton 
(m 14.45), 9-2 Muntané, 10-2 Ton 
(m 24.08) 
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Jordi Viladoms, a la seva arribada a Valparaíso, en la darrera etapa del Dakar 2014.

Avui, rua amb Jordi Viladoms 
pels carrers d’Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la majoria de les modalitats 
de l’esport del motor per gua·
nyar cal ser el pilot més ràpid ja 
que les proves tenen una curta 
durada de temps en compara·
ció amb la que té el Dakar. No 
solament en el nombre de dies 
sinó també en el recorregut dia 
a dia, etapa a etapa.
No cal dir que en el Dakar si no 
es compta amb una bona moto 
i el pilot no és ràpid, és molt di·
fícil poder ocupar els llocs cap·
davanters. Però al Dakar amb 
la velocitat del pilot i tenir una 
bona màquina no hi ha prou 
per guanyar, per aconseguir 
classificar-se a les primeres 
posicions d’entrada cal tenir 
una bona preparació física, 
comptar amb un bon equip que 
procuri al final de cada etapa 
poder fer una acurada assis·
tència mecànica i entre altres 
virtuts tenir una gran experièn·
cia adquirida a base de parti·
cipar-hi en diverses edicions. I 
és que participar al Dakar per 
primera vegada i guanyar, és 
pràcticament impossible.
Tota una sèrie de virtuts que 
el pilot igualadí Jordi Viladoms 
de Moto Club Igualada amb els 
anys ha anat adquirint, anat 
sembrant i que en aquesta edi·
ció ha recollit el seu saber fer 
durant les seves set participa·
cions anteriors en aquesta pe·
culiar i dura prova, assolint una 
sensacional segona posició i 
precisament en el Dakar més 
dur des que es disputa en el 

territori sud-americà.
I si tal com va ja va publicar La 
Veu en la darrera edició, el ter·
cer lloc que aleshores ocupa·
va el pilot igualadí ja era tot un 
èxit, va ser en la penúltima eta·
pa la del divendres que anava 
d’El Salvador a La Serena amb 
una especial de 350 kms cro·
nometrats quan Viladoms es 
va situar en el segon lloc amb 
la KTM.
I el dissabte era el gran dia es·
perat per tots els participants 
que encara seguien en el raid, 
poder arribar al final d’aquest 
dur Dakar enguany situat a la 
ciutat xilena de Valparaíso.
I si poder arribar ja era tota una 
gesta, fer-ho en el podi final era 
tocar la gloria. I encara més si 
és en el segon esglaó com 
el que aconseguí el pilot de 
l’Anoia i que molt emocionat al 
final de la tretzena etapa deia: 
“Aquests últims quilòmetres 
s’han fet eterns. Ha començat 
a ploure i no tenia referències 
dels altres pilots, però sabia 
que Pain i Despres ho donari·
en tot per guanyar aquesta últi·
ma etapa. He intentat mantenir 
la calma, estant concentrat en 
pilotar segur i anar avançant a 
un ritme alt però sense come·
tre errades. No m’he relaxat 
fins que he vist la meta, el final 
de l’especial i el final del Dakar 
2014. A partir d’aquest moment 
he començat entendre el que 
havíem aconseguit, encara 
que assimilar-ho i processar-
ho avui serà complicat”.

Proves de selecció a 
Ingravita d’Igualada

ESCALADA / REDACCIÓ

Cada any, el centre de tecnifi·
cació d’escalada esportiva de 
Catalunya, fa unes proves de 
selecció per captar joves esca·
ladors amb ganes de competir. 
Fa pocs dies Ingravita va ser 
l’escenari escollit per la fede·
ració.
Vinguts d’arreu del país es van 
concentrar una bona colla dels 
millors i més joves escaladors, 
que van poder escalar lliure·
ment en el rocòdrom igualadí. 
L’entrenador i gran escalador 
David Gambús va ser qui ob·
servava amb atenció l’actitud 
dels quatre nous aspirants, 
moviments, tècnica i decisió, 
per d’aquí uns dies determinar 
els nens que passaran a entre·
nar sota les seves mans.
Ingravita va aportar el seu gra·
net de sorra, cedint les instal·
lacions per les proves, i a més, 
presentant a la jove promesa 
Alba Pelfort que amb la seves 
capacitats i actitud ben segur 
que es convertirà en una gran 
escaladora.
Els escollits seran entrenats 
pel David a les instal·lacions 
de Ingravita un cop al mes, que 
com ell diu “de les millors sales 
per entrenar”, a més la federa·
ció es fa càrrec de les inscrip·
cions a les competicions, i amb 
sortides a roca tot sovint. 

Cal destacar que Jordi va de·
dicar el triomf al malaurat pilot 
Kurt Caselli que va morir set·
manes abans de començar el 
Dakar i, tal com comentava, no 
s’oblidava d’ell: “dedico molt 
especialment a Kurt Caselli 
aquest resultat, ens ha acom·
panyat en tot el Dakar, l’hem 
tingut molt present i ell també 
estarà amb nosaltres en el podi 
de Valparaíso. Gràcies a KTM 
per creure en mi, a les mar·
ques que m’acompanyen en 
aquesta aventura, a la meva 
família i amics que sé que pa·
teixen molt i especialment du·
rant el Dakar. Acabar segon és 
un gran premi per a tots, m’he 
sentit molt acompanyat i és un 
privilegi poder compartir el podi 
amb tanta gent. Sense ells res 
tindria sentit”.
Per Igualada i la comarca de 
l’Anoia és un gran honor que un 
pilot de casa nostra hagi acon·

seguit ser segon en aquest 
Dakar tan i tan dur, sens dubte 
una gesta magistral la de Jordi 
Viladoms. 
L’igualadí va arribar dimarts a 
Catalunya. El Moto Club Igua·
lada juntament amb l’Ajunta·
ment d’Igualada, ha preparat 
una rua pels carrers de la ciu·
tat. La sortida de la mateixa 
serà a l’Estació d’autobusos 
avui divendres a les 20h. Tots 
els afeccionats al motor hi po·
dran participar lliurament amb 
les seves motos, i podran gau·
dir d’una tranquila però sorollo·
sa passejada acompanyant el 
nostre campió fins a la plaça 
de l’Ajuntament, on esperem 
congregar a tots els amants 
del motor. Cap a les 20:45h 
serà rebut per les autoritats de 
la ciutat a l’Ajuntament d’Igua·
lada.

A una setmana del Sopar de la Bandera de Quadres de MCI

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja és habitual a principis 
d’any Moto Club Igualada porta 
a terme el Sopar de la Bandera 
de Quadres en la que es fa un 
homenatge als pilots i copilots 
que al llarg de la temporada 
anterior han representat molt 
dignament al club a nivell cata·
là, estatal i mundial. Enguany 
el Sopar de la Bandera de 
Quadres  tindrà lloc al Restau·
rant Somiatruites d’Igualada el 
dissabte dia 1 de febrer a les 9 

del vespre.
Així mateix és fa el lliurament 
del guardó  de la Bandera de 
Quadres dissenyat per Joieria 
Rosich cada any a una per·
sona que hagi destacat en la 
promoció de l’esport del motor 
a la comarca de l’Anoia  i que 
es manté en l’anonimat fins el 
moment d’inici del sopar.
Per poder assistir és impres·
cindible formalitzar la reserva 
abans del dimarts vinent dia 28 
de Gener realitzant una trans·

ferència al número de comp·
te del BBVA 2107 0043 59 
2113610869. El preu del sopar 
és de 27 euros els adults i de 
15 euros el menú infantil.
Enguany en el Sopar de la 
Bandera de Quadres serà l’es·
trena de la nova Junta de MCI 
presidida per Marc Queraltó i 
a la vegada s’aprofitarà també 
per donar a conèixer el calen·
dari d’activitats per aquesta 
temporada.

Bon paper del CAI al cros de Sabadell
ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, es va dur a terme 
la 53a. edició del Cros de St. 
Sebastià a Sabadell, i que en·
guany acollia el Campionat 
Català de Cros curt, amb 27 
atletes del C.A. Igualada Pe·
tromiralles.
Van sobresortir les actuacions 
de les Cadets, amb el triomf de 
Paula Blasco, seguida d’Èlia 
Ibarra, 2a.,  i entrant 8a. Car·
lota Cerón. També les Benja·

mines, amb el triomf de Carla 
Bisbal, seguida de Núria Moix.     
En Alevines, entrava 2a. Jú·
lia Solé, seguida de Marcel·la 
Solé, 9a., 12a. Carlota Díaz, 
15a. Martina Segura, 16a. Lau·
ra Giménez, 53a. Cèlia Carles i 
56a. Judit Navarro.   
En Infantils era 6a. Berta Ló·
pez, entrant 22a. Judit Ibarra, 
26a. Laia Planas, 27a. Pau·
la  Iglesias, i 28a. Laia Moix. 
Jan Navarro era 10è. en Pre-

Benjamins masc., mentre Ares 
Giménez era 10a. en Preben·
jamines. En Alevins era 11è. 
Ton Badía, seguit de Jan Bis·
bal, 13è. classif, entrant 44è.  
Roger Iglesias, mentre Gerard 
Batet era 11è. en Juvenils. En 
Benjamins era 33è. Joel Gimé·
nez, i 34è. Jan Clemente, men·
tre en Infantils era 38è. Quim 
Canela, seguit d’Abel Méndez, 
41è.
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    Jornada 17
    Balaguer - Andorra    2-4 
    Tàrrega - Vista Alegre   1-0
    Torreforta - Vilanova   2-1
    Amposta - Marianao   3-2
    El Catllar - Almacelles   3-3
    Martinenc - Jesús i Maria  4-2
    Igualada - Horta    1-0
    Tecnofútbol - Alpicat   1-1
    Torredembarra - Viladecans  0-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  38  17  12  2  3  38  18  20
2  Viladecans  36  17  11  3  3  29  14  15
3  Horta  31  17  9  4  4  31  17  14
4  Torreforta  31  17  9  4  4  33  22  11
5  Torredemb.  29  17  8  5  4  29  24  5
6  Tàrrega  28  17  8  4  5  20  16  4
7  Vilanova  27  17  7  6  4  22  12  10
8  El Catllar  26  17  7  5  5  21  17  4
9  Igualada  24  17  7  3  7  23  25  -2
10  Amposta  20  17  4  8  5  26  27  -1
11  Almacelles  20  17  5  5  7  22  24  -2
12  Andorra  20  17  5  5  7  23  30  -7
13  Marianao  19  17  5  4  8  19  21  -2
14  Tecnofútbol  19  17  3  10  4  22  25  -3
15  Balaguer  15  17  4  3  10  19  35  -16
16  Jesús i Maria  13  17  3  4  10  24  38  -14
17  Vista Alegre  11  17  2  5  10  18  33  -15
18  Alpicat  9  17  1  6  10  15  36  -21

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Un hermètic CFI guanya l’Horta (1-0)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va sumar una 
treballada victòria enfront l’Hor-
ta. Els homes de Joan Prat van 
realitzar un gran esforç físic 
ja que van jugar més de 50 
minuts amb un home menys. 
Tot i això, van saber mantenir 
l’avantatge aconseguit gràcies 
a la diana de Güell (1’). L’Igua-
lada es troba novè a la taula 
amb 24 punts.
El CF Igualada rebia a Les 
Comes l’equip més en forma 
de la lliga, l’Horta que portava 
encadenades sis victòries con-
secutives. Prat va sorprendre 
en l’alineació ja que va optar 
per situar Jony al doble pivot i 
endarrerir Fran a la mitja punta 
per nodrir de pilotes a Yeray, 
l’home més avançat. Aquests 
canvis no van poder sortir mi-
llor ja que en la primera jugada 
del partit Yeray va realitzar una 
molt bona jugada personal i, ja 
en zona de finalització, va exe-
cutar una bona centrada al se-
gon pal que Güell (1’) va rema-
tar al fons de la xarxa. Aquest 
inici elèctric dels igualadins va 
deixar glaçat a l’equip barcelo-
ní que va tardar uns minuts a 
situar-se dins el partit. Passats 
aquests instants de descon-
cert, l’Horta es va fer amb el 
domini de la pilota a través de 
bones combinacions a la zona 
ampla del camp, però que no 
aconseguien perforar les dues 
línies de pressió igualadines. 
Els visitants van tenir la millor 
ocasió a les botes de Vall a la 
mitja hora de joc, però el seu 
xut de falta es va estavellar 
al travesser. Els blaus, per la 

Els blaus van derrotar l’equip més en forma de la lliga. Foto: Toni Marí.

    Jornada 18
    Tecnofútbol - El Catllar
    Igualada - Alpicat
    Martinenc - Horta
    Torredembarra - Jesús i Maria
    Andorra - Almacelles
    Torreforta - Marianao
    Tàrrega - Vilanova
    Balaguer - Vista Alegre
    Amposta - Viladecans

    Jornada 17
    Roda de Ter - OAR Vic    0-0
    Lliçà d’Amunt - Palau SP   1-1
    St. Feliu Cod. - Sabadell Nord   1-2
    Taradell - Castellar     0-2
    San Mauro - Gironella   1-1
    Súria - San Lorenzo    0-1
    Cardedeu - Tona     1-1
    St. Quirze - Lliçà d’Avall   3-1
    Sabadellenca - Manresa   1-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  42  17  13  3  1  44  8  36
2  St. Quirze  39  17  12  3  2  40  19  21
3  Gironella  35  17  11  2  4  34  19  15
4  Cardedeu  31  17  9  4  4  35  22  13
5  Taradell  30  17  9  3  5  23  20  3
6  Lliçà d’Avall  28  17  8  4  5  24  24  0
7  Tona  27  17  7  6  4  29  21  8
8  Sabadell Nord  27  17  8  3  6  33  26  7
9  Castellar  25  17  7  4  6  25  26  -1
10  Súria  23  17  7  2  8  28  24  4
11  San Lorenzo  22  17  7  1  9  22  26  -4
12  San Mauro  18  17  4  6  7  23  28  -5
13  Sabadellenca  16  17  4  4  9  23  28  -5
14  Roda de Ter  14  17  4  2  11  17  29  -12
15  OAR Vic  14  17  4  2  11  19  32  -13
16  Palau SP  14  17  3  5  9  23  43  -20
17  St. Feliu Cod.  12  17  3  3  11  15  32  -17
18  Lliçà d’Amunt  11  17  2  5  10  14  44  -30 

    Jornada 18
    St. Quirze - San Mauro
    Cardedeu - Lliçà d’Avall
    Súria - Tona
    Sabadellenca - San Lorenzo
    OAR Vic - Gironella
    St. Feliu Cod. - Castellar
    Lliçà d’Amunt - Sabadell Nord
    Roda de Ter - Palau SP
    Taradell - Manresa

    Jornada 17
    Castellnou - Santpedor   sus
    Puigreig - Llorença     2-2
    Joanenc - Gironella B    4-0
    Viladecavalls - Sallent    3-1
    Marganell - Olvan     sus
    G. Manresa - Pirinaica    2-1
    Can Trias - Balconada    5-1
    Castellbell i Vilar - P. Claramunt   4-5
    Navàs - Cardona     2-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  42  17  13  3  1  58  15  43
2  Can Trias  38  17  11  5  1  50  19  31
3  Joanenc  37  17  12  1  4  40  19  21
4  Puigreig  37  17  12  1  4  37  18  19
5  Viladecavalls  34  17  11  1  5  39  19  20
6  Navàs  25  17  8  1  8  33  33  0
7  Marganell  24  15  8  0  7  34  27  7
8  Olvan  23  16  6  5  5  23  28  -5
9  P. Claramunt  22  16  6  4  6  28  34  -6
10  G. Manresa  21  17  5  6  6  23  25  -2
11  Castellnou  20  16  5  5  6  24  28  -4
12  Cardona  18  16  5  3  8  25  30  -5
13  Castellbell i V  17  17  5  2  10  32  53  -21
14  Balconada  16  16  5  1  10  28  47  -19
15  Llorença  15  17  4  3  10  26  39  -13
16  Santpedor  13  16  4  1  11  22  34  -12
17  Gironella B  13  17  3  4  10  11  44  -33
18  Pirinaica  8  17  2  2  13  18  39  -21 

futbol 3A CATALANA G7

Jornada 18
Castellbell i V - Marganell
Can Trias - P. Claramunt
G. Manresa - Balconada
Navàs - Pirinaica
Santpedor - Olvan
Joanenc - Sallent
Puigreig - Gironella B
Castellnou - Llorença
Viladecavalls - Cardona 

    Jornada 17
    Riudebitlles - Odena    1-2
    Pª Jove Roquetes - Quintinenc   1-3
    Suburense - M. Igualada   5-1
    St. Sadurní - Ribes     4-3
    FE Vilafranca - Carme    2-0
    St. Cugat S. - La Granada   1-3
    Base Espirall - Capellades   4-0
    Base Vilanova - Les Roquetes   1-3
    St. Pere Mol. - Olivella    2-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  St. Pere Mol.  40  17  13  1  3  51  16  35
2  Suburense  40  17  12  4  1  51  18  33
3  Les Roquetes  36  17  10  6  1  50  20  30
4  Olivella  36  17  11  3  3  44  20  24
5  Odena  33  17  9  6  2  37  24  13
6  FE Vilafranca  26  17  7  5  5  32  23  9
7  Ribes  26  17  8  2  7  29  21  8
8  Base Vilanova  25  17  7  4  6  29  30  -1
9  La Granada  24  17  6  6  5  29  28  1
10  Base Espirall  22  17  6  4  7  30  27  3
11  M. Igualada  20  17  6  2  9  29  42  -13
12  St. Cugat S.  19  17  6  1  10  23  31  -8
13  Carme  18  17  5  3  9  24  36  -12
14  Pª Jove Roq.  17  17  4  5  8  26  31  -5
15  Riudebitlles  16  17  4  4  9  20  28  -8
16  St. Sadurní  11  17  1  8  8  18  36  -18
17  Capellades  9  17  2  3  12  13  70  -57
18  Quintinenc  6  17  1  3  13  24  58  -34 

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 18
Base Vilanova - FE Vilafranca
Base Espirall - Les Roquetes
St. Cugat S. - Capellades
St. Pere Mol. - La Granada
Odena - Carme
Suburense - Ribes
Pª Jove Roq. - M. Igualada
Riudebitlles - Quintinenc
St. Sadurní - Olivella 

Jornada 15
Piràmides Igd - Vista Alegre Mtb   1-8  
Anoia  - Ateneu Ig.    4-0
Tous - Fàtima    sus
Calaf  - Jorba    3-3
Vilanova C. - La Paz    5-0
Garcia Mtb  - Masquefa   0-1
Rebrot  - PM Tossa     1-4

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia   37  14  12  1  1  49  7   
2  Vilanova Camí   35  14  11  2  1  42  17   
3  Calaf   34  14  11  1  2  69  21   
4  PM Tossa   30  14  9  3  2  45  22  
5  Jorba 26  14  8  2  4  41  23  
6  Masquefa  24  14  8  0  6  36  25  
7  Fatima 22  13  7  1  5  30  29   
8  Ateneu Ig.   16  14  5  1  8  24  31   
9  Vista Alegre    15  14  5  0  9  26  32 
10  Garcia Montbui   15  14  5  0  9  30  39  
11  Tous   12  13  3  3  7  19  29  
12  Rebrot   11  14  3  2  9  26  47 
13  La Torre Clar. 10  14  2  4  8  15  46      
14  La Paz  7  14  2  1  11  13  54       
15  Piràmides   7  14  2  1  11  20  63   

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 16
Garcia Montbui -Rebrot
Vilanova Camí-Masquefa
Calaf-La Paz
Tous-Jorba
Anoia-Fatima
La Torre Clar.-Ateneu Ig.
Vista Alegre-PM Tossa.
El Montbui s’ha retirat.

Jornada 15
Sesrovires Atl.  - HOSTALETS P.  1-2
PIERA - Gelida    9-0
Martinenca  - Can Cartró   2-2
LA LLACUNA  - Hortonenc  0-4
Fontrubí  - St. Sadurní   2-3
St. Pau Ordal - Mediona    3-1
Les Cabanyes - Puigdàlber  4-1
CABRERA - Sesrovires B   2-3

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   41  15  13  2  0  62  15   
2  Hortonenc    32  15  10  2  3  50  25   
3  Sant Pau Ordal   31  15  9  4  2  37  24   
4  Martinenca   30  15  8  6  1  34  13   
5  Les Cabanyes   28  15  8  4  3  51  32   
6  Can Cartró 26  15  8  2  5  42  30  
7  Hostalets P.    24  15  7  3  5  32  19   
8  Sesrovires B  22  15  7  1  7  34  42   
9  Sant Sadurní  19  15  6  1  8  35  35  
10  Sesrovires Atl.   19  15  6  1  8  35  38  
11  Mediona   16  15  4  4  7  30  35  
12  La Llacuna   14  15  4  2  9  31  37   
13  Cabrera Anoia   14  15  4  2  9  26  40   
14  Puigdalber   13  15  4  1  10  26  57   
15  Gelida   10  15  3  1  11  22  52   
16  Font-Rubí   3  15  1  0  14  14  67   

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 16
Les Cabanyes-Cabrera d’Anoi    
Sant Pau Ordal-Puigdàlber  
Font-Rubí-Mediona     
La Llacuna-Sant Sadurní  
Martinenca-Hortonenc   
Piera-Can Cartró   
Sesrovires Atlètic-Gelida    
Hostalets de Pierola-Sesrovires B

seva banda, es limitaven a sor-
tir al contraatac i a les jugades 
d’estratègia. Yeray amb un po-
tent xut i Fran a la sortida d’una 
falta lateral van tenir les millors 
ocasions locals. A 5 minuts 
d’arribar al descans, l’Igualada 
es va quedar amb 10 homes 
per l’expulsió de Marí ja que 
unes mans involuntàries van 
suposar la segona groga per al 
lateral igualadí.
A la segona part l’Igualada va 
haver de realitzar un gran es-
forç físic per mantenir l’avan-
tatge al marcador. Prat va op-
tar per un sistema 4-4-1 i els 
blaus van disposar de bones 
opcions per sentenciar el partit, 
però tant Enric com Palet van 
topar amb un inspirat porter vi-
sitant. L’Horta va seguir tenint 
la possessió, però en tot mo-
ment va topar amb una defen-
sa numantina dels igualadins i 

no va ser fins als últims minuts 
que va crear un cert perill a la 
porteria de Yannick, però pri-
mer Molist i després el central 
Beguer van estar desencertats 
en les seves rematades.
L’Igualada buscarà sumar la 
tercera victòria consecutiva el 
diumenge a Les Comes contra 
l’Alpicat, l’últim classificat.

CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau, Enric, Ton, Castella-
no, Jony (Cortada, 73’), Fran, 
Güell (Gerard, 63’), Palet 
(Cristian, 89’) i Yeray (Torras, 
63’).
U.A Horta: Britos, Cusso 
(Ramírez, 46’), Barriendos 
(Beguer, 73’), Esteve, Vall, 
Millán (Moukhli, 46’), Fernán-
dez, De Melo (Rodríguez, 56’) 
, Molist, Roig i Pedrola (Valls, 
56’).
Gols: Güell, 1-0 (1’).

El CFI femení s’apunta 
un empat a Badalona (3-3)
FUTBOL / REDACCIÓ

Bon resultat el de l’Igualada 
davant un molt bon equip i en 
un camp amb un toll enorme a 
una de les àrees.
El partit no va començar bé per 
les igualadines que al minut 
3, en una jugada embolicada 
en què la pilota va quedar un 
parell de vegades clavada al 
gran toll de la seva àrea, veia 
com el Badalona s’avançava al 
marcador.
Les locals començaren a do-
minar el partit davant d’un 
Igualada desconcertat que, de 
mica en mica, anava trobant el 
seu camí. Així va ser com en 
una escapada per la banda la 
Mariona, gairebé sense angle, 
clavava un golàs, empatant el 
partit quan faltava poquet per 
la mitja part.
A la segona, es capgiraren les 
coses i unes mans a l’escaire 

de l’àrea badalonina van ser 
sancionades per l’àrbitre amb 
una falta que la Mariona va llen-
çar molt bé per sobre la barrera 
i va entrar per l’escaire fins al 
fons de la xarxa. L’Igualada ju-
gava bé, però l’alegria va durar 
un parell de minuts quan una 
altra falta a l’àrea igualadina va 
ser aprofitada per les locals per 
empatar.
Malgrat tot, l’Igualada va conti-
nuar en trajectòria ascendent, 
però com són les coses, que 
en una altra falta a l’altra banda 
de l’àrea les badalonines van 
aconseguir avançar-se al mar-
cador. Quedava mitja hora per 
endavant i si bé el Badalona 
tenia més domini de la pilota, 
l’Igualada creava una miqueta 
més de perill, sense que entrés 
cap gol.
Amb el partit gairebé acabat i 
el resultat de 3-2 mig coll avall, 

encara hi va haver temps per 
la darrera ocasió, una falta a la 
lateral de l’àrea que l’esquerra 
de la Sara enviava al fons de la 
xarxa. S’havia salvat un punt!!! 
Alegria desfermada de les no-
ies de taronja de l’Igualada, en-
rabiada de les del Badalona i 
l’àrbitre xiulant el final d’un par-
tit que es va patir i es va gaudir 
a parts iguals.
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Janet Mendoza, Ariadna 
Rius, Irina Tro, Araceli Barroso, 
Jèssica Pablos, Míriam Solies, 
Mariona Marsal, Núria Miquel, 
Marina Salanova. Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.
Gols: 1-0 Beatriz (3’) – 1-1 Ma-
riona (37’) – 1-2 Mariona (50’) 
– 2-2 Alba G. (55’) – 3-2 Alba 
G. (65’) – 3-3 Sara (90’)
Diumenge vinent a les 5 de 
la tarda, l’Igualada rep el cuer 
Guineueta.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
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El Club Gimnàstic Aula es classifica 
per a la Copa del Món
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Els passats 11 i 12 de gener, 
es va celebrar a Igualada, la 
II Fase de la Copa d’Espanya 
de GEG organitzada per l’únic 
club igualadí de gimnàstica, el 
Club Gimnàstic Aula, un club 
amb més de 28 anys d’història 
el qual no deixa d’innovar i mo-
dernitzar la gimnàstica.
A la Copa hi van participar dos 
equips locals, un a la categoria 
més petita de 8 - 10 anys i l’al-
tre en categoria 12 - 14 anys.
Van ser dues jornades d’autèn-
tic espectacle visual, el públic 
assistent va poder gaudir dels 
millors equips nacionals arri-
bats d’arreu de la península.
La gran alegria va arribar quan 
dissabte a les preliminars i 
classificatori per a les finals de 
diumenge, els dos equips igua-
ladins aconseguien classificar-
se per la final en segon i primer 
lloc respectivament.
Durant la jornada de dissabte 
també es va gaudir de l’actua-
ció estel·lar del vigent campió 
mundial en categoria júnior, 
l’equip rus Victoria.
Ja diumenge van tenir lloc les 
finals on novament els equips 
igualadins ratificaven les posi-
cions del dia anterior, sotscam-
piones i campiones de la Copa 
d’Espanya, amb un gran valor 
afegit que va ser classificar-se 
per a la competició internacio-
nal Miss Valentine a Tartu (Es-
tònia), el torneig internacional 
més prestigiós dins la gimnàs-
tica estètica de grup.
En categoria sènior també hi 
va participar una de les nostres 
entrenadores la Marta Trena-
do, la qual forma planter de 
l’equip INEF B Barcelona, les 
quals també van aconseguir 
classificar-se en sisè lloc tam-
bé pel prestigiós trofeu, que es 
celebrarà del 6 al 10 de febrer.
Les debutants igualadines a 
la categoria infantil 8-10 anys i 
sotscampiones d’Espanya són:

Igualada continua impulsant la 
integració a través del futbol

Lia Vidal, Queralt Mateu, Car-
la Cervera, Mariel·la Espinalt, 
Ariadna Torres, Sheila García, 
Dana Pijoan i Laia Parera.
L’altre equip local en catego-
ria 12-14 anys, va debutar al 
passat més de novembre a la 
ciutat valenciana de Sagunto 
on ja van aconseguir la tercera 
plaça del podi. Les integrants 
d’aquest equip són: Martina 
Ting Gras, Nadine García, 
Abril Cots, Anna i Cèlia Ais, Mi-

reia Jiménez, Marta Canales 
i Júlia Rubio. Els dos equips, 
els podrem veure a la final de 
la Copa que es farà el proper 
28 de febrer i 1-2 de març, a la 
localitat de Pinto (Madrid).
L’equip tècnic es mostrava 
molt satisfet per la tasca rea-
litzada per les 16 joveníssimes 
gimnastes, ressaltant sempre 
això sí, que no es poden con-
fiar ni baixar la guàrdia ja que 
ara ve el més difícil.

FUTBOL / REDACCIÓ

L’àrea d’Acció Social de l’Ajun-
tament d’Igualada, conjunta-
ment amb el Patronat Munici-
pal d’Esports, ha iniciat aquest 
mes de gener el programa Fut-
bol Igualada Valors (FIV), una 
proposta que vol donar conti-
nuïtat a la iniciativa FutbolNet, 
que l’any passat van impulsar 
conjuntament la Fundació FC 
Barcelona i les quatre diputa-
cions catalanes en nombrosos 
municipis del país. A la seva 
finalització, abans de l’estiu, 
va tenir una excel·lent valora-
ció, tant per part del consistori, 
com pel que fa als joves parti-
cipants, les seves famílies i els 
monitors i educadors que en 
van ser responsables. 
L’objectiu del programa FIV 
passa, bàsicament, per afavo-
rir un espai de relació i comu-
nicació entre nois i noies, utilit-
zant l’esport i, en aquest cas el 
futbol, per a contribuir a la seva 
formació personal i, sobretot, a 
evitar casos d’exclusió social. 
Es treballa la metodologia de 
Futbol 3, que estimula el tre-

Atletes del CAI als 10 kms. de St. Antoni, a BCN
ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 14 atletes i triatletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, participaren diumenge en 
la 36a. edició de la Cursa del 
Barri de Sant Antoni de Bar-
celona, sobre 10 km., amb un 
total de 3.485 atletes.
Cal ressaltar la 14a. posició 
assolida pel triatleta del CAI 
Triatló Daniel Baraldés, amb 
33.19, i la 19a. del seu com-
pany Josep Martínez Cortés, 
amb 33.40. 
Els guanyadors absoluts van 
ser l’atleta del C.A. Montornés 
Driss Lakhouaja, amb 30.30, i 
l’atleta del C.A. La Sansi Has-

ball en equip, la participació, 
les relacions interpersonals i la 
igualtat de gènere, entre altres. 
No es descarta, progressiva-
ment i en funció de com es va-
lori aquesta experiència, donar 
entrada a altres disciplines es-
portives més endavant.
La iniciativa va dirigida a sei-
xanta estudiants de Secun-
dària de centres d’Igualada, 
trenta nois i trenta noies entre 
13 i 16 anys que, per motius 
econòmics o familiars, no es 
poden permetre una activitat 
esportiva i relacional en horari 
extraescolar.  
El FIV 2014 ha arrencat el pre-
sent mes de gener, s’allargarà 
fins el proper mes de juny i es 
duu a terme als camps d’es-
ports del Xipreret dues tardes 
a la setmana. Aquest nou pro-
grama es desplega en el marc 
del Pacte Social per Igualada, 
el conjunt de mesures impul-
sades l’any 2012 pel govern 
municipal d’Igualada per donar 
suport a les famílies que més 
noten els efectes de la crisi. 

na Bahom, 90a. general  amb 
35.53. Aquests foren els regis-
tres i ordre d’arribada dels 14 
participants del CAI:
14. Daniel Baraldés  33.19                                     
19. Josep Martínez C. 33.40                                     
25. Bernat Planas       33.54                                     
27. Daniel Segura   33.58                                   
169. Rafael Crespo    37.15
227. Francisco Blázquez     38.15 
283. Rafael Laguna     38.30                                   
638. David Nuñez         41.21                                   
730. Joan Llopart        42.54                                   
731. Enric Guix   42.46                                   
774. Santi Navarro          42.52
1.184. Serafí Morera 45.54                                
1.225. Elena Barlabé       45.27
2.096. Fco. José Sevilla  49.25

Héctor Hidalgo, quart al 
premi de marxa de Renteria
L’atleta del CAI Petromiralles 
Hector Hidalgo, va assolir diu-
menge una brillant 4a. posició 
juvenil al 1r. Premi de Marxa 
Atl. de Rentería (Guipúscoa), 
disputat conjuntament amb el 
Campionat d’Euskadi de Mar-
xa Atl., sobre 10 Km. de re-
corregut, amb 52’16”, marca 
personal de l’igualadí, i mínima 
pels Campionats d’Espanya 
de Marxa Atl., en una gran ac-
tuació de l’anoienc. Hector Hi-
dalgo va participar en aquesta 
competició defensant els co-
lors de la Selecció Catalana.

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

i



Les noies van fer un gran partit, i van tenir més sort que els nois. Fotos: Joan Ribera.
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Cara i creu dels primers 
equips del Bàsquet Igualada 
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Final agredolç de la primera 
volta del CBI masculí amb un 
resultat de 68 a 79. Segona 
derrota a casa contra un gran 
rival on el desencert local i el 
rebot ofensiu van ser els grans 
protagonistes.
El primer quart va ser molt 
competit per part dels dos 
equips. Els primers moments 
del partit es van dominar des 
del rebot i la defensa però els 
visitants trobaven encert en el 
seu joc ràpid, doblant pilotes 
en les penetracions i amb tirs 
exteriors. Els locals estaven 
bastant còmodes a la pista i 
trobaven cistelles en el seu joc 
habitual amb 2 tripes de Gual 
inclosos. Resultat: 18-14.
El segon quart va ser gran part 
de la derrota del Physic Igua-
lada A, encaixant 28 punts i 
començant amb un parcial de 
4-12. Les segones oportuni-
tats i les cistelles fàcils de sota 
l’anella protagonitzades per 
Soto van donar ales al JAC 
Sants i van fer que els de Raül 
Caballero anessin a la mitja 
part amb 11 punts a sota: 31-
42. Els visitants havien de tor-
nar a recuperar el to defensiu 
i el positivisme per superar les 
adversitats amb les que es tro-
baven.
A la represa, Fernández va en-
capçalar la remuntada blava 
amb 4 punts i 4 tirs lliures ano-
tats però els visitants trobaven 
oxigen gràcies a un triple de 
Pagés i a les faltes rebudes. 
Els blaus van fer un bon tercer 
quart i havien de seguir en la 
línia. Resultat: 51-57. Els de 
l’Anoia havien aconseguit reta-
llar 6 punts.
L’últim quart era també l’última 
oportunitat perquè els iguala-
dins es consolidessin com a 
rivals imponents a casa però 
la sorpresa la va donar el JAC 
Sants, anotant 3 triples i vivint 
dels rebots ofensius, cosa que 
va anul·lar moltíssim les ga-
nes de defensar de l’Igualada. 
Quan faltava un minut per aca-
bar el partit només 5 punts se-
paraven als locals de la victòria 
però un triple fallat i una pilota 
perduda quan es treia de fons, 
va acabar de garantir l’ allau lila 
del JAC Sants.
Parcials: 18-14; 13-28; 20-15; 
17-22.
Anotació CBI: Q. Padrós (-), M. 
Padrós (-), E. Fernandez (18), 
Huertas (9), Torres (-), Fons 
(7), Gual (14), Roca (6), Frati-
la (-), Tejero (6), Laguarta (3), 
Martínez (2).

Gran jornada del CBI femení
Gran jornada pel Depimés CB 
Igualada A, que amb la seva 
victòria davant el Bencriada A 

Resultats dels equips 
base del CBI

a Les Comes, juntament amb 
altres resultats, s’assegura una 
plaça en el grup d’ascens de la 
Copa Catalunya d’enguany. 
Les visitants tot i ser inferiors 
en la classificació no van posar 
les coses gens fàcils a les del 
CBI, que van haver de treballar 
de valent per assolir el seu ob-
jectiu de guanyar i classificar-
se.
El partit va començar amb les 
del Pla de l’Estany més posa-
des en el partit, i amb un parci-
al de 9 a 0 col·locaven un 2 a 
13 en el marcador sorprenent. 
En els últims 4 minuts de quart 
però les igualadines van reac-
cionar per acabar els primers 
deu minuts 15 a 20.
En el segon període les visi-
tants van seguir dominant el 
marcador. Només després de 
dos triples consecutius de les 

anoienques va col·locar l’em-
pat a 29 en el minut 8 de perío-
de, però al descans el Bencria-
da guanyava 30 a 35.
A la represa les igualadines 
van sortir amb les piles ben 
carregades, i amb una gran 
defensa i augmentant l’encert 
en atac van aconseguir un 
parcial brutal de 19 a 4 en cinc 
minuts, de manera que en el 
marcador es reflectia un 49 a 
39. Les igualadines ja havien 
capgirat el marcador, i al final 
del tercer quart guanyaven de 
8 (55 a 47).
L’últim quart va tenir emoció 
fins al final. Les defenses es 
van imposar als atacs, i quan 
les banyolines van posar-se 
per davant (57 a 59 a falta de 
4 minuts) les del CBI van reac-
cionar i amb un parcial de 8 a 0 
van decidir el matx.
Dissabte que ve, 26 de gener, 
el Depimés CB Igualada A juga 
a la pista del Femení Sant 
Adrià, a les 4 de la tarda. En 
el partit d’anada les del Besòs 
van superar clarament a les 
igualadines, i un bon partit de 
les jugadores entrenades per 
Emili Ortiz suposaria treure’s 
l’espina d’aquell mal partit i així 
també sumar una victòria de 
cara a la segona fase.Femení 
Sant Adrià.
Parcials: 15-20, 15-15 (30-35), 
25-12 (55-47), 10-15 (65-62).
Àrbitres: F.A. Marín i C. Cayue-
la
CBI: C. Carner (10), A.C. Mar-
tínez (3), N. Minguet (18), A. 
Acevedo (1), P. Català (16) 
-cinc inicial-, M. Quintana (2), 
V. Júlvez (2), L. Icart (11), X. 
Freixas (2), M. Ribera.

SÈNIOR B MASCULÍ    
PHYSIC GM IGUALADA B 58 
- LASALLE MANRESA B 59
B. Marimón, I. Martínez, D. 
Gil, A. Yebra, A. Domenech, 
M. Padrós, E. Borrega, F. Vi-
ves, M. Benito i J. Lorente.
SÈNIOR B FEMENÍ   
CB SECÀ SANT PERE 47 - 
DEPIMÉS CB IGUALADA B 
59
Bargalló 4 Soler 16 Miramunt 
3 Gonzàlez lesionada Sala-
nova 0 Compte 21 Amatlle 0 
Tarrida 2 Fuertes 8. Sellarès 5 
SOTS 25 MASCULÍ  
AUT. POBLE SEC CBI – RE-
MACAT SURIA 74
SOTS 21 FEMENÍ 
AUT. POBLE SEC CBI 56 - 
C.E. THAU 30
Espejo (8), Martínez (baixa), 
Albiol (baixa), Tomàs (2), Lla-
dó (baixa), Palmés (11), Bar-
ral (10), Díez (10), Llorens 
(baixa), Roca 5, Torrens (6), 
Gou (4)
JÚNIOR MASCULÍ A 
JOGAPLAST CB IGUALADA 
86 - ABB DOSA 52
Gabarró 3, Máximo 8, Benito 
12, Tarrida 13, Marcè 6 -cinc 
inicial- Leon 11, Ndiaye 14, 
Raurich 9, Serra 9, Mangues 
1
JÚNIOR FEMENÍ A 
CB IGUALADA A 50 - CB 
VALLS KD VALLS 39
G.Rigol (10), C. Serra (10),C 
Martínez (-), J. Lamolla (6), J. 
Codina (-), M. Masegosa (lesi-
onada), M. Calleja (2), C. Mas 
(7), L. Rius (4),M. Ribera (11).

JÚNIOR MASCULÍ B 
TOYOTA NAYMOTOR CB 
IGUALADA B 64 - ELS MON-
JOS BCA 58
J. Mangues (8), J. Vidal (6), M. 
Susanna (10), Ll. Fullana (14), 
M. Soler, S. Figueres (12), A. 
Ortinez (9), P. Martí, R. Fulla-
na (5), E. Bru.
JÚNIOR FEMENÍ B   
CN SABADELL 74 - TALLE-
RES GASETI CBI B 41
Roselló, P (6), Puig, C (2), Co-
lell, B (-), Carner, S (4), Cór-
doba, M (6), Pedregosa, E 
(6), Ràmia, J (2), Domènech, 
N (2), Fernàndez, M (5) i Fer-
nàndez, M (8).
CADET MASCULÍ A   
GRUP BARNA 99 - FERRE-
TERIA JORBA SOLA CBI A 61
Guillem Pont (11), Jordi Elvira, 
Max Puig(6), Salvador Farrés 
(4), Arnau Carpi, Roger Ribera 
(11), Carlos Fratila (10), Àlex 
Cavalleto(2), Enric Bru (17).
CADET FEMENÍ BLAU  
TRIAS SHOP CBI Blau 73 - 
SAGRADA FAMILIA 59
Roselló (18), Solé (5), Aldo-
mà (2), Pedregosa (10), Roda 
(15), Mar Fernández (6), Òde-
na (4), Gràcia i Maria Fernán-
dez (13).
CADET MASCULÍ B
C.E. VILATORTA 46 - AUT. 
POBLE SEC CBI B 52
Miret (2), Merino (14), Sanro-
mà (9), Adam (4), Muñoz (5), 
Sánchez (8) i Qiu (8). No van 
jugar; Bern, Martínez, Raja i 
Gil.
CADET FEMENÍ GROC  
G. MONTSERRAT CBI GROC 
42 - GRUP BARNA 53
Clara Tomàs (3), Laia Figue-
ras (4), Mar Rodríguez (4), 
Maria Gassó (2), Núria Barral 
(2), Marta Sàbat (7), Paula 
Marsal (3), Marta Ambròs (2), 
Anna Tarrida (5), Maria Maes-
tre (10).
CADET MASCULÍ C   
C.B. CASTELLBISBAL A 77 - 

AKORD’S CB IGUALADA C 
61
Ll. Claramunt (5), P. Lumbre-
ras (4), P. Castelltort (-), O. 
Delgado (2), M. Rosell (-), Q. 
Rosich (-), G. Pallarès (4), F. 
Romero (19), J. Torrens (18), 
O. Llopart (9).
INFANTIL MASCULÍ  A  
CB CASTELLBISBAL 52 – 
MC DONALD’S CBI A 76
INFANTIL FEMENÍ BLAU 
READY CBI BLAU 42 - CO-
LLBLANC-TORRASSA 41
Maria López, Marita Flores, 
Berta Morros, Carla Garrido, 
Laia Puiggròs, Carla Casellas, 
Anna Fernández, Paula Elvi-
ra, Ivette Juárez, Anna Bachs i 
Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B  
CAT.OCCIDENT MANRESA 
55 - TRIOPTIC CBI 48
Nil Vidal, Gerard Poncell, Marc 
Linares, Daniel Calle, Marc 
Sànchez, Albert Moreno, Marc 
Fanega, Marc Perera, Roger 
Porredón, Roger Marsa, Raul 
Vivas, Alex Juárez
INFANTIL FEMENÍ GROC 
ANOIAMOTOR SEAT CBI  
GROC 36 - BASE MOLINS 57
Ariadna Bertran, Ting Ting 
Qiu, Paula Padró, Anna For-
ner, Laia Arús, Berta Coloma, 
Mireia Castells, i Carola Ma-
estre.
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
CB CASTELLBISBAL 70 - 
TAXI 2.0 CB IGUALADA 43
B.Aguilar, P.Vazquez, 
J.Segura, O.Godó, E.Tomas,  
J.Moreno, J.Quintana, 
H.Jörgens, M.Criado, 
I.Raurich, B.Soteras.
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA A. BALSELLS 
CBI 50 - FEMENÍ OSONA 77
Natalie Fuertes, Berta Salat, 
Carlota Claramunt, Júlia Bios-
ca, Jana Fuertes, Pia Homs, 
Aina Yáñez, Iona Ambròs, Jú-
lia Tort i Carlota Colell.
MINI MASCULÍ A  
CB LA MERCÉ 79 - VITAL-
DENT CB IGUALADA A 55
MINI FEMENÍ BLAU
VITALDENT CBI BLAU 66 – 
SOSTRE CB LLEIDA  57
MINI MASCULÍ B  
CB TORELLÓ 77 - VITAL-
DENT CB IGUALADA 43
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
VITALDENT CBI BLAUGROC 
80 - EL VENDRELL 2
Agar Farrés, Elena Poncell, 
Nora Gudel, Carlota Díaz-
Guerra, Laura Vancells, Blan-
ca Acevedo, Elena Romeu, 
Gal•la Farnós i Mar Sola. No 
va jugar: Sira Morros
MINI FEMENÍ GROC       
CBI GROC 47 - CLUB BÀS-
QUET CASTELLDEFELS 23
Aina González, Gisela Bo-
cache, Mar Claramunt, Marta 
Ger, Sara Homs, Júlia Pujolà, 
Marina Vallès, Meritxell Soma-
carrera, Nàstia Ordi i Precious 
Mouleta.
PRE-MINI MASCULÍ  
CEB PALLEJÀ A 19 – ANOIA 
MOTOR HYUNDAI CB IGUA-
LADA 69
Isaac Baltà, Bernat Enrich, 
Biel Salat, Marc Perez, Ge-
rard Salat, Marc Moron, Joan 
Comas, Lluc Sala, Àlex Riera, 
Biel Sevilla i Nil Santaeulària.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU
MC DONALD’S CBI BLAU 20 
- CEJ L’HOSPITALET 70
Beth Muxí, Sira Díaz-Guerra, 
Arlet Cots, Pilar Pintó, Alba 
Ribalta, Judit Mas, Carla Solà, 
Blanca Altés, Martina Forner, 
Ona Torras, Dafne Vallcarcel i 
Elsa Homs.
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Bon partit de l’Handbol Igualada.

Primera victòria de l’any de l’Handbol IGD
HANDBOL / TON CASELLAS

Últim partit de la primera volta 
disputat a dos quarts d’una del 
migdia al pavelló de Les Co-
mes que enfrontava a l’Iguala-
da contra el Sant Llorenç (29-
28).
Després de la derrota la set-
mana passada contra el líder, 
aquest diumenge els iguala-
dins s’enfrontaven contra el 
tercer classificat per tancar la 
primera volta. L’equip recupe-
rava jugadors importants per 
afrontar el matx amb millors 
condicions. Feia tres jornades 
que no s’aconseguia la victò-
ria, i era vital per no deixar es-
capar als seus adversaris més 
directes. 
El partit va començar sent molt 
favorable per a l’equip iguala-
dí, ja que van sortir molt con-
centrats i amb ganes de mar-
car territori des de bon principi 
contra un rival teòricament mi-
llor. Bona organització defensi-
va, aturades del porter local i 
efectivitat en atac, aquests van 
ser els ingredients per poder 
posar-se 9 a 5 al marcador al 
minut 15. Seguien bloquejant 
totalment l’atac dels visitants, 
que permetia fer gols ràpids 
mitjançant els contraatacs. La 
diferència es va ampliar fins a 
un màxim de 6 gols, però a deu 
minuts del final de la primera 
part, el cansament va passar 
factura, i els del Llobregat van 
poder desplegar el seu joc ha-
bitual i retallar la diferència de 
gols fins arribar al descans no-
més un gol per sota, amb un 
marcador de 18 a 17. El gran 
esforç del inici permetia als lo-
cals mantenir les opcions per 
aconseguir la victòria.
En la represa, els dos equips 
van sortir molt forts per intentar 
obrir forat en el marcador. Més 
agressius, volent controlar el 
ritme del partit, oferint un vari-
at repertori en atac i defensant 
amb solidesa. Tots aquests 
aspectes van provocar un joc 
intens i equilibrat, que no per-
metia a cap dels dos equips 
aconseguir una àmplia dife-
rència en el resultat. La màxi-
ma diferència que hi va haver 
en la segona part va ser de 
dos gols. Amb aquesta tònica 
es va arribar als minuts finals 
del partit, a falta de dos minuts 
per la finalització l’Igualada 
perdia d’un gol. Durant el pe-
núltim atac dels locals, no mas-
sa elaborat, es va aconseguir 
el gol de l’empat. A falta d’un 
minut atacava el Sant Llorenç 
i la defensa igualadina va ser 
un desastre, això va permetre 
al central atacant fer un llan-
çament des de 6 metres, que 
va aturar el porter local. En el 
següent atac a falta de pocs 
segons per l’acabament, es 
va provocar un penal que va 

El Masats Capellades sènior 
trenca la bona ratxa

transformar el central igualadí 
amb molta sang freda. Aquest 
gol i la parada del porter local, 
van donar la victòria més agò-
nica i de les més importants 
fins el moment. El marcador 
reflectia un 29 a 28. 
Gràcies a aquesta victòria els 
igualadins es refermen en la 
zona mitja-alta de la taula i dis-
minueixen l’avantatge de punts 
amb els de dalt de tot. La set-
mana vinent l’Igualada comen-
çarà la segona volta de la lliga 
jugant un altre cop a casa i en-
frontant-se al Santpedor, desè 
classificat, però que va compli-
car les coses al seu camp en el 
qual els igualadins només van 
poder empatar.
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Jordi Bermejo (15 
a.) i Hilario Canales (2 a.), com 
a porters. Esteban Lezama (3), 
David Cubí (2), Sergi Garcia 
(2), José Luís Álvarez (2), Ru-
bén Álvarez (2), Èric Elvira, Pol 
Cantero (9), Adrián Suero (6) i 
Miquel Albareda (3). 

Pas endavant del femení
Victòria del CHI favant el Torró 
d’Agramunt per 25-9. En la pri-
mera part, a les jugadores del 
Club handbol Igualada els va 

costar agafar el ritme del partit, 
al minut set i amb 2-2 al mar-
cador, van començar a jugar 
com ja ens tenen acostumats, 
més centrades en el seu joc 
i, amb un parcial de 5-0, van 
aconseguir distanciar-se en el 
marcador fins a aconseguir un 
avantatge de vuit gols al des-
cans i un resultat de 12-4 per a 
les igualadines.
A la segona part, després 
d’uns primers minuts en què 
els dos equips van intercanviar 
gols als dos costats del mar-
cador, les jugadores de l’Igua-
lada van fer un pas endavant, 
i van augmentar el ritme i la 
intensitat del seu joc, i amb un 
últim parcial de 7-0 tancaven 
el marcador amb un resultat 
de 25-9 per a les igualadines, 
que afrontaran la setmana que 
ve, un partit decisiu per poder 
classificar-se primeres del seu 
grup i passar a la segona fase 
del campionat.
CHI: Nora Muñoz, Laura Ba-
raldes, Jordina Marsal, Jana 
Sendra, Raquel Arnau, Laura 
Ferrera, Elena Minguez, Alicia 
Nieto, Marta Muñoz. Portera: 
Miriam Pla. Entrenador: Jordi 
Riba.   

JUVENIL MASCULÍ
Club Handbol Igualada 24 – 
BM La Roca 43
Entrenats per Pol Cantero , 
han jugat: Jordi Vilarrubias (6), 
Raül Ubía(3), Dani Fons, Da-
vid Diaz(7), Cesc Carrer, Jordi 
Grado(8), Pere Sendra, Adrià 
Cano (1). Porters : Marc Tarri-
da (7a.) Carles Serra (4a.) Ab-
sent : Sergi García. 
INFANTIL MASCULÍ “A”
Club Handbol Igualada 31 – 
BM La Roca 36
Per l´ Igualada van jugar Toni 
Barrantes, Max Segura, Dani 
Navarro, Iván Ruiz, IkerSa-
buquillo, NilSubirana, Jose A. 
Herrería, Arnau Capitán, Pol 
Riba,Cesc Carlesamb Joel So-
lanelles a la portería. Entrena-
dor Roger Calçada, ajudants 
Marc Tarrida i Pere sendra.
INFANTIL FEMENÍ 
Club Handbol Igualada 24 – 
Cooperativa St Boi 30
Jugadores: Aida López, Alba 
Casé, Amanda Sanjuan, Ane 
Crespo, Èlia Torreblanca, 

Emma Jové, Jana Elvira, Jú-
lia Subirana, Olga Núñez i a la 
porteria: Txell Comellas. Entre-
nadores: Laura Baraldés i Jor-
dina Marsal
INFANTIL MASCULÍ “B”  
H Berga 6-Club Handbol Igua-
lada 18
Els jugadors que han participat 
en aquest partit han estat: Fer-
nando Almendro, Marc Andreu, 
Pol Calvet, Marc Espinagosa, 
Biel Hornas, David Malpartida, 
Toni Puig, Xavier Reina, Ge-
rard Simon, Joel Solanelles, 
Arnau Torner, Agustin Vazquez
CADET FEMENÍ
Club Handbol Igualada  23  - A. 
Alcarràs 17
EH ALEVÍ MIXTE
Club Handbol Igualada  6 – BM 
La Roca 10
Dirigits por: Ana Vazquez i 
Marta Muñoz van jugar: Pol 
Calvet, Agustin Vázquez,   Ber-
nat Bisbal, Pol Quintana, Xenia 
Méndez,Mariona Albareda, 
Marta Albareda, Marta Segura, 
Dimas Fruitos i Angela Gil.

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Un Capellades que sortia ador-
mit i confiat  pel que reflectia la 
classificació ja que el Prat era 
el darrer de la classificació su-
mant 7 punts. Tots dos equips 
entregaven el domini de la pilo-
ta esperant al rival a mitja pista 
però era l’equip local el que es 
va avançar en l’electrònic dues 
vegades arribant al descans 
amb un parcial de 2 a 0. 
A la segona meitat els ano-
iencs canviaren la dinàmica 
fent una forta pressió i escur-
çant distàncies amb el 2 a 1 i 
amb repetides ocasions per 
remuntar el matx, però en una 
contra ben realitzada de l’equip 
local s’arribava al 3 a 1. La ju-
gada clau del partit va ser  un 
penal a favor dels groc i ne-
gre que aturava el porter rival 
i enfonsava moralment a un 
Capellades que ho intentava 
sense èxit. En una altra contra 
arribava el 4 a 1. El Capellades 
va arriscar amb porter jugador 
i rebien finalment el 5 a 1 i pos-
terior 6 a 1. 
S’acaba una primera volta on 
el Masats Capellades ocupa 
la desena plaça amb 14 punts, 
fora dels llocs de descens que 
és l’objectiu del club i la setma-
na que ve, jornada de descans 
per recuperar partits aplaçats.
La propera jornada serà a la 
pista del Pare i Mares Marto-
rell, un rival directe en la lluita 
per la permanència
Xavi Bartrolí, David Torralba, 
Jordi Bisbal, Joaquin Vergel 
i Joel Brugués. També Biel 

Castells, Marcel Riba, Jordi 
Jimenez, Raimoin Fusté i Ivan 
Reales
Gols: Marcel Riba

JUVENILS
CFSC Juvenils Transports Ber-
nadet  5 – FSCE Bar Mi Casa 1  
Gols CFSC  Albert Solé: 2, Da-
vid Salguero: 1, Ivan Quintero: 
1, David López: 1
Jugadors: Marcos 
Sánchez,Jordi Bernadet, Da-
vid Salguero, Ivan Quintero, 
Albert Solé, Xavier Val, Fran-
cisco Perez, Carlos Sánchez, 
David López, Marc Bernadet i 
Alex Mogena
CADET ANGELA
Santpedor 6-Capellades 7
GOLS: Nil 3, Jan 1, Pau 1,Oriol 
G.1, Marc 1.
CADET YUYU
E.F.S BLANC I BLAVA DESPI 
“B”   1
BAR YU-YU CAPELLADES              
0
Van jugar: Izan Blanco, Àlex 
Juan, Andreu Margarit, Marc 
Fernández i Gerard Mateu.
També van jugar: Joel Hon-
rubia, David Lozano, Victor 
López, Sergi Sánchez, Marc 
Juan.
INFANTIL
C.F.S. Capellades 8 - C.F.S. 
Bellver 1
Golejadors: Jan Pàmies 3, Dan 
Flix 2, Marc Pérez 1, Xavi Far-
rera 1 i Gerard Latorre 1.

 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.
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L’equip veterà va jugar contra el Barça.

49
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de gener de 2014Esports

Partit boig a Can Passanals de l’HC Montbui
HOQUEI / REDACCIÓ

Partit molt emocionant el vis-
cut el passat divendres a Can 
Passanals, on l’HC Montbui 
s’enfrontava al líder de la ca-
tegoria, el Noia Freixenet, amb 
derrota per 7-13. Es va viure 
un partit vibrant i amb moltes 
alternatives.
El partit va començar amb un 
gol del CE Noia en els primers 
minuts de partit, i ràpidament 
els montbuiencs empataven. 
A partir d’aquest moment va 
haver-hi un període dominat 
dels visitants, cosa que va per-
metre que es distanciessin en 
el marcador fins arribar al 1-5. 
El partit semblava sentenciat, 
però l’HC Montbui va agafar 
una bona dinàmica i aconse-
guia reduir les distàncies, fins 
a arribar al 3-5, resultat amb el 
qual es va arribar al descans.
La segona part va començar 
amb un equip local que va sor-
prendre els de Sant Sadurní 
d’Anoia, i van aconseguir em-
patar el partit (5-5). Tot i això el 
CE Noia no va abaixar els bra-
ços i va aconseguir agafar una 
ratxa de 3 gols i posar-se un 
altre cop amb  marcador favo-
rable. Llavors els montbuiencs 
van enllaçar dos gols amb poc 
temps, cosa que va ajustar el 
marcador amb un 7-8. A partir 
d’aquí el partit va trencar-se, 
principalment per algunes de-
cisions arbitrals, però també 
perquè els visitants no van 
desaprofitar els penals que 
van disposar. Al final 7-13, un 
resultat que no mostra com va 
anar el partit.
El pròxim partit és el primer de 

Atletes del CAI al Quart i Mitja 
Marató de Sitges

la 2a volta, a on l’HC Montbui 
intentarà agafar una ratxa de 
bon resultats per intentar atra-
par els equips de davant, avui 
divendres a Can Passanals a 
les 21.30 davant el Sentmenat.

HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Bernat Perelló (1), 
Daniel Gual,  Edu Cassadó(3) 
i Albert Vidal(3) -inicial- Isaac 
Gual, Ivan Rica, Eric Vives, 
Pau i Pep Ferrer (porter).

Mini Prebenjamí A
MONTBUI, 0-CE NOIA, 3
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
Mini Prebenjamí B
CP MONJOS, 3-MONTBUI, 0
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí, Eudald 
Ymbernon, Manel Saurí, Dani-
el Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Co-
dina. Sota les ordres de Ivan 
Rica. 
Prebenjamí 
CP MANLLEU, 2-MONTBUI, 2
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Benjamí  
MONTBUI, 23-CENTELLES, 1
Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, 
Marc Lastra i Guillem Ribas di-
rigits per Manel Cervera.

Aleví  
CALAFELL, 8-MONTBUI, 3
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
S.PERPÈTUA, 4-MONTBUI, 6 
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig i Oriol Ricard sota les or-
dres de Bernat Perelló.
Juvenil 
MONTBUI, 5-CASTELLET, 0
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras, Eric Garcia 
i Víctor Bossa . A la banqueta 
Gabri Ramírez.
Veterans
MOLLET 0-MONTBUI 3
BARCELONA 13-MONTBUI 3
Josep Mir i Gabri Ramírez (por-
ters) Jofre Torra, Xavi Massa-
na, Albert Pinyol, Albert Parera, 
David Compte, David Bars, En-
ric Rica, i Carles Povill.   

ATLETISME / IGNASI COSTA

Amb una multitudinària parti-
cipació de 3.737 atletes entre 
ambdues curses, es van dur 
a terme el passat diumenge 
12 de gener la 31a. edició de 
la Mitja-Marató de Sitges, una 
de les de major participació de 
Catalunya, conjuntament amb 
les de Granollers i Barcelona, 
que formava part de la 8a. Cha-
llenge de Mitjes-Maratons G.P. 
Diputació de Barcelona, i de la 
Lliga Internet ChampionChip, 
i que es va disputar conjun-
tament amb la  3a. edició del 
Quart de Marató de Sitges.
Hi participaren un grup de 12 
atletes del Club Atlètic Igua-
lada Petromiralles, 10 en la 

Mitja-Marató  i 2 en el  Quart 
de Marató, sobresortint dintre 
de la bona actuació global el 
15è. lloc de Bernat Planas en 
la Mitja-Marató, amb un “cro-
no” de 1.15.18, i el 8è. de la 
general fem. de Lola Brusau, 
amb 1.31.01. Altres resultats:
137. Albert Felip 1.24.13
147. Jordi Pineda 1.24.39
654. Ramón Puig 1.36.24
785. Joan Llopart 1.38.18
943. Pepita Carner 1.40.27
1449. Blai Paco 1.49.02
1512. Ramón Prat 1.50.11
1997. Elisabet Valero 2.04.39
Els dos participants del CAI en 
els 10.548 m., foren Xavier Hu-
guet, 35è. amb 42.40, i Serafí 
Morera, 147è. amb 48.59.    

El sènior femení salva la 
jornada del VdC Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip infantil 
masculí, amb derrota davant el 
Piera per 6 a 56.
Continua la temporada d’apre-
nentatge dels nois, jugant amb 
rivals de més edat i envergadu-
ra. Van jugar Adrià Sala, Jonat-
han Martínez (2), Marc Lum-
breras (4), Victor Larrache, 
Arnau Cano, Carlos Lorenzo, 
Cristian Martínez, Carlos Gar-
cía i Santiago Torres. Entrena-
dor Héctor Castillo.
L’equip cadet va jugar un gran 
partit tot i perdre 32-53 amb el 
IES Martí Dot. 
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el Cardona per 100 a 

20. Mal partit sense paliatius 
dels vilanovins, atascats en 
atac i fluixos en defensa. Van 
jugar Joan Marc Tomàs, Fer-
nando Leno (5), Victor Ajenjo 
(3), Oscar Borrega (2), Héctor 
Castillo, Adrià Lloret (2), Carles 
Llop i Adrià Díaz (8). Entrena-
dor Pep Ferrer.  
Gran victòria de l’equip sènior 
femení devant el Cervelló per 
25 a 48. Partit molt bo i seriós 
tan en defensa com en atac.
Van jugar Emma Sellarés (4), 
Cèlia Conill (12), Alexandra Vi-
ves (1), Susanna Sánchez (2), 
Montse Bertran (4), Alba Bau-
tista (17) i Anna Solà (8).
Entrenador Sergi Alamillo. 

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500

si hi vols anar amb el teu cotxe: 12€ (adults) 
i 6€ (nens) ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 4:35  PUNT DE TROBADA: 
        -Estació autobusos Passeig Verdaguer (alçada correus)
        -Estació autobusos (andamis)

Si ets LECTOR de la veu I VOLS VEURE L’ últimA 
representaciÓ DELS PASTORETS DE CALAF   

ÚLTIM DIA!!
26 de gener a les 17:30h

EL
S 

PA
ST

O
RE

TS
 D

E 
CA

LA
F

ET PORTEM AMB AUTOBÚS EL
DIA 26 DE GENER PER NOMÉS: 

     

  26€ (Adults)     17€ (nens)

Gràcies per la 
vostra assistència 

aquests dies!
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Excel·lent Top 20 de Laura Orgué 
a la Copa del Món d’esquí de fons
ESQUÍ / REDACCIÓ

La igualadina Laura Orgué ha 
aconseguit aquest diumenge 
passat el seu millor resultat en 
una cursa de la Copa del Món 
d’esquí de fons. En la prova de 
10km estil clàssic de Szklarska 
Poreba (Polònia) l’esquiadora 
de la RFEDI ha finalitzat 17a. 
Quan falta menys d’un mes 
per als Jocs Olímpics, Orgué 
es troba en plena forma. 
L’estació polonesa de Szklars-
ka Porbea ha estat on l’esquia-
dora de la RFEDI Laura Orgué 
(Fischer) ha aconseguit el seu 
millor resultat fins al moment 
en una prova de la Copa del 
Món d’esquí de fons. La corre-
dora catalana estava realitzant 
molt bones carreres en 2014 
i aquest diumenge 19 de ge-
ner ho ha tornat a aconseguir 
amb una 17a posició en els 10 
quilòmetres en estil clàssic de 
Copa del Món. Orgué ha cre-
uat la línia de meta amb un 
temps de 36:54.2 .
“En les últimes carreres d’estil 
clàssic havia tingut molt bo-
nes sensacions. Eren curses 
de Copa d’Europa i ara volia 
veure com estava en Copa 
del Món i veig que estic cada 
vegada més a prop de les mi-
llors “ , ha explicat Laura Orgué 
després de la carrera. La prova 
ha estat en sortida en massa, 
un estil de sortida que li va molt 

L‘Igualada Vòlei Club 
cau contra l’Olot però 
mostra millores (0-3)

millor a l’esquiadora de la RFE-
DI .
Anteriorment, Laura Orgué ha-
via finalitzat en tres ocasions 
dins del top-30 en proves de la 
Copa del Món , però mai abans 
havia estat entre les 20 prime-
res esquiadores del món. L’ob-
jectiu per a aquesta carrera era 
acabar dins de les 30 millors, 
de manera que l’esquiadora ha 
complert a la perfecció amb la 
meta marcada .
Amb aquests fantàstics resul-
tats que està obtenint, Laura 
Orgué es troba molt positiva 

i molt motivada per als Jocs 
Olímpics de Sochi (Rússia) 
que comencen el pròxim 7 de 
febrer. La corredora de Fisc-
her tindrà allà una nova opor-
tunitat de demostrar que està 
en el seu millor moment de la 
temporada. A més, el circuit de 
Sochi porta molt bons records 
a la Laura Orgué, ja va aconse-
guir finalitzar 27a. el passat fe-
brer de 2013 en Copa del Món 
i es tracta d’un recorregut que 
li agrada molt a l’esquiadora 
igualadina.

VÒLEI / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí del Pintures 
Planell IVC va perdre dissabte 
al Gimnàs de Les Comes con-
tra el quart classificat en l’inici 
de la segona volta de Primera 
Catalana. El partit es presen-
tava complicat per les aspira-
cions dels locals, que malgrat 
tot van ser capaços de plantar 
cara a un rival superior i mi-
llorar el nivell de joc amb què 
van acabar l’any. En el primer 
set l’Igualada va dominar du-
rant molta estona el marcador, 
però el CV Estructures Olot va 
capgirar-lo cap al final del par-
cial. El segon i tercer sets van 
ser molt semblants. Tots dos 
equips van arribar als punts 
decisiu amb el resultat equi-
librat, però finalment els visi-
tants van acabar imposant la 
seva qualitat.
L’equip es troba ara a cinc 
punts de la salvació i buscarà 
puntuar en els propers partits, 
els quals haurà de disputar 
contra rivals de la part alta de 
la classificació.

Altres resultats
El sènior B també va perdre 
per 3 sets a 0, en aquest cas 
contra el líder de la seva cate-
goria, el CV Roquetes B. Els 
jugadors del filial van arribar 
a la població tarragonina des-
prés d’un llarg desplaçament i 
sense recanvis, amb els juga-
dors justos. L’equip va jugar el 
partit sense gaire aspiracions, 
però amb la clara premissa 
de jugar millorar l’actitud de la 
jornada anterior i no cometre 
errades fruit de la precipitació 
i els nervis.

En el primer set el Roquetes 
va ser netament superior i la 
diferència es va plasmar al 
marcador. Tot i això, els igua-
ladins van acabar-lo satisfets 
i convençuts de poder millorar 
durant el partit. L’equip va se-
guir concentrat i preocupant-se 
de no cometre errades. Gràci-
es a aquesta actitud el segon 
i tercer sets van ser molt més 
igualats, tant en nivell de joc 
com en el resultat.
L’únic equip que va obtenir la 
victòria aquesta jornada va ser 
el sènior femení. L’equip va 
guanyar a la pista del cuer, el 
CV Cunit, per 0 sets a 3. Tot i 
el resultat, el partit va ser més 
molt igualat per culpa de les 
errades de les jugadores igua-
ladines, que no van mostrar 
la seva millor versió. L’Iguala-
da segueix en quarta posició i 
amb aspiracions de disputar la 
fase d’ascens a Segona Cata-
lana. El filial femení, en can-
vi, va perdre a casa contra el 
Vòlei Sant Martí per 1 set a 3. 
Les igualadines van començar 
el partit molt fortes i amb con-
vicció. Van jugar un primer set 
sense errades i el van guanyar 
amb claredat. Els següents dos 
sets van ser tot el contrari. Els 
errors es van anar sumant i les 
jugadores visitants van remun-
tar el resultat sense esforç. Tot 
i la millora en el quart set, les 
locals no van ser capaces de 
forçar el ‘tie break’.

L’AVI goleja l’Horta (3-0)
FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Tarda de patacs, camp entollat, 
pilota molt ràpida i reafirmació 
positiva del bon joc dels igua-
ladins. Resten dos partits per 
acabar la primera volta i tal 
com rodolen els afers, la sego-
na, promet bones vibracions.
Bon plantejament de l’entrena-
dor Ramonet, tenint en compte 
l’absència del central Canals, 
que els seus companys varen 
suplir a la perfecció. Esplèndid 
encontre al centre del camp, 
amb Ivan, Corbella,  Ricart, 
Txema, Biscarri, Segura, X. 
Moyes, Segura, Alfred, Roger i 
Ureña, que varen anular total-
ment l’equip barceloní. 
Al primer minut de joc, Txema 
estavellà un córner directa-
ment al primer pal. Quatre mi-
nuts després, Ricart recuperà 
la pilota i jugà cap a Sevilla, 

que rematà, també, al pal. Els 
atacs forans foren anul·lats per 
Domènech, Farré, Robert, Pa-
dró i Calsina, que deixaren el 
seu marcador a zero. Cap a la 
mitja hora, Biscarri passà a Se-
villa que d’un fort xut obligà el 
meta a cedir córner. El mateix 
Biscarri el tragué i  quasi fou un 
gol olímpic, ja que sota pals, el 
central desvià a gol (1-0). 
El segon temps també fou de 
clar domini local. Al minut 2, 
Segura xutà al travesser i el 
rebot el recollí Sevilla, sempre 
lluitador solitari front la defensa 
contraria, i en boca gol, rema-
tà sota pals (2-0). Al minut 35, 
quedà tancat el partit. Roger 
xutà amb decisió, el porter re-
butjà i Alfred no desaprofità 
l’ocasió, marcant de xut ras (3-
0). El proper partit es jugarà al 
camp de l’històric Sants.   

El Club Frontennis Igualada, 
campió de Catalunya
FRONTENNIS / REDACCIÓ

El passat dissabte 18 de gener 
al matí es va jugar la final de 
2a categoria del Campionat de 
Catalunya per Clubs als fron-
tons de Bac de Roda de Bar-
celona.
El Club Frontennis Igualada va 
jugar contra el Santa Coloma 
de Gramenet guanyant per 2 
a 1. Cal remarcar que el San-
ta Coloma sortia com a favorit 
amb uns bon jugadors, com 
diu el seu historial, un dels mi-
llors de Catalunya.
Amb aquesta victòria els igua-
ladins, la propera temporada, 
jugaran la 1a categoria, que 
està composta pels 8 millors 
clubs.
La primera partida la van ju-
gar Marc Esteve i Juan Pedro 
Moreno, guanyant per 15 a 6 i 
15 a 2, demostrant el seu bon 
nivell de forma actual, i no do-
nant opció en cap moment als 
contraris.
La segona partida la van jugar 
Jaume Estapé i Antoni Font, 
guanyant per 15 a 13 i 15 a 5, 

en una partida on el principi va 
costar però que poc a poc els 
igualadins amb un gran Jau-
me, van portar la partida cap al 
seu costat.
La tercera partida la van jugar 
Raul Romero i José Fernández 
, perdent per 9 a 15 i 10 a 15, 
en una partida sens història ja 
que la final estava guanyada.
Felicitar als jugadors pel seu 
gran comportament esportiu i 
competiu que han tingut durant 
tot aquest campionat, i també 
donar les gràcies als segui-

dors, més dels que ens pen-
sàvem, que van venir a donar 
suport als igualadins.
Recordar que comença la Pri-
mera Jornada del Campionat 
de parelles de Catalunya i la 
primera Jornada es juga a 
casa al Molí Nou, el dissabte 
al matí a les 12 contra el Club 
Frontennis Igualada A contra el 
Club Frontennis Cerdanyola.
Diumenge al matí a les 11 el 
Club Frontennis Igualada B 
contra el Sant Fost. 
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Aquest diumenge a les 6 de la 
tarda tindrà lloc, el concert be-
nèfic que cada any organitza 
el Rotary Club. Aquest any el 
concert anirà a càrrec de Joan 
Chamorro Quartet & Sant An-
dreu Jazz Band.
Com cada any el Rotary Club 
destina els diners d’aquest 
concert a un projecte social 
o una entitat i enguany, cons-
cients de la realitat i difícil si-
tuació econòmica que estem 
vivint i que cada dia augmenta 
la llista de famílies i persones 
en situació de vulnerabilitat 
alimentària, destinarà els di-
ners que es recaptin al Banc 
de Queviures d’Igualada.

MÚSICA / LA VEU

Aquest proper diumenge dia 
26 a les 12 del migdia, el ter-
cet vocal format per la sopra-
no Marta Areny, el baix Arnald 
Montañà i la contralt Marisa 
Pugès, oferirà un concert a 
l’església de Santa Maria de la 
Tossa de Montbui, en el marc 
del recorregut pel Romànic de 
Catalunya, amb música del re-
naixement.
Des del passat mes de se-
tembre, aquesta aposta ha 
tingut com a escenari distintes 
esglésies romàniques; i per 
a aquesta ocasió el repertori 
consta de música dels segles 
XV i XVI i cançons tradicionals 
d’arreu del mon.
Tresquartsdetres és un pro-
jecte musical que s’ha ma-
terialitzat després d‘un llarg 
recorregut musical, amb un 
origen coral comú. Tots tres 
components tenen la música 
com la més preuada passió, 
lluny d’aquell  academicisme 
oficial, que han suplert amb 
una elevada devoció,  que els 
fa sentir prou satisfets.
Ofereixen un repertori eclèc-
tic, que va des de música 
medieval fins a havaneres i 

tangos. I els agrada comptar 
amb peces de música tradicio-
nal d’arreu, que amplien cons-
tantment; podent avui saludar 
cantant en diferents idiomes.
En aquests moments estan 
fent tastos de sonoritat en er-
mites i esglésies romàniques, 
amb música del Renaixement. 
I és per això que gaudeixen 
amb la vivència dels diferents 

Diumenge, concert benèfic del 
Rotary Club

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a la Sala Pa-
per de Música de Capellades 
es podrà escoltar i veure una 
sessió de flamenc amb l’es-
pectacle “Juan de Gloria”.
El concert serà interpretat per 
Joaquín “El Puchero”, gui-
tarra, José “De la Miguela”, 
cante, Mónica “La Chicuela”, 
cantaora, José “El Tóbalo”, 

percussió, Juan Mateo i Gloria 
Palos, baile.
Aquest espectacle està dirigit 
per un matrimoni de bailaores, 
gran artistes, amb molta ex-
periència, tant en els millors 
tablaos d’Espanya com en el 
millors teatres del món.
L’espectacle serà a les 7 de la 
tarda.

Dissabte, sessió de flamenc a 
la sala Paper de Música

Concert de música del Renaixement 
a la Tossa de Montbui, amb el tercet 
Tresquartsdetres

retorns de veu que fan les pa-
rets centenàries; alhora que 
els agrada sentir-se embolca-
llats per l’acústica dels interi-
ors del romànic i per l’escolta 
del públic, un auditori que els 
lliura la torna més bella dels 
sons. El cant davant d’un au-
ditori, que es vol deixar seduir 
per l’espai i la música, és infi-
nitament molt més embellidor. 

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 13 d’Abril 2014 Viatge - Espectacle

Carmina Burana l'obra més famosa de Carl Or�, és un cant a la vida, l'amor, el ball, la beguda i l'hedonisme - però sempre amb un ull posat en els designis 
del destío. Basat en 24 poemes llatins mitjavals amb esperit despreocupat contrasta vivament amb els conceptes tradicionals de la vida i la mort a l'Edat 
Mitja, aquesta cantata radical i potent per a cor a gran escala, orquestra i solistes va ser un gran èxit en l'estrena el 1937. La popularitat a tot el món des 
d'aleshores l'ha convertit en una ferma favorita entre cantants i públic per igual. Anirà acompanyada de la 9a Simfonia de Beethoven amb l'immortal 
Himne de l'Alegria.

L'Orquestra Simfònica Estatal Ucrainesa consagrada com a un dels organismes orquestrals més destacats del seu país, ha desenvolupat  al llarg dels anys 
una intensa activitat local i internacional, actuant en les principals sales d'Espanya i Europa, interpretant un repertori vast i divers.

El Coro de la Filarmónica de Saratov compta amb més de 400 composicions de vàries èpoques, estils i gèneres, amb especial preferència per la música 
folklòrica del seu país, a l'hora que és un excel·lent intèrpret del repertori clàssic coral i simfònico-coral de tots els temps.
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 21 febrer de 2014

Acomiadat de la seva banda, Dino es converteix en guardaespatlles de Mario. Però Mario és en realitat María usurpant la identitat del seu 
germà mort, assassinat pel seu promès Sebastián…  Dino apro�ta l’oportunitat de treballar també al mateix temps per a Sebastián. Però 
amb la �nalitat d’evitar ser descobert haurà de mantenir als seus dos “jefes” lluny l’un de l’altre….. Sencill, no?

Aquesta nova versió s’ha convertit en un dels èxits mes clamorosos del National Theatre des de la seva estrena al setembre de 2011. Donat 
aquest èxit, l’obra es va traspassar al West End on segueix representant-se actualment. A partir del gener, arriba al Teatre Victòria per ser el 
plat fort de la temporada del 2014.L’obra s’ambienta en els anys seixanta. Un jeta, dos jefes reprensenta la comèdia en la seva màxima 
expressió, amb actors que es cauen per les escales, cops de porta, malentesos, i la permanent complicitat amb el públic. Els embolics de 
la trama són interminables i l’obra evoluciona entre els més excelsos exemples de la Comèdia de l’Art, vodevil, sàtira, música, cançons i 
improvisació. Una ambiciosa proposta amb dotze actors i quatre músics. Una festa per al teatre!
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 10 febrer de 2014

Dia 1 de març de 2014      Viatge – EspectacleUN JETA, DOS JEFES
al Teatre Victoria

CARMINA BURANA
al Palau de la Música
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A Només Ricard l’actor calafí 
es posa en la pell de Ricard 
III, l’actor més malvat de Sha-
kespeare, en un excel·lent 
treball interpretatiu. L’obra 
del més universal dels dra-
maturgs és omnipresent en 
el currículum de Xavier Tor-
ra, amb qui parlem sobre 
aquest personatge deforme 
i maquiavèl·lic, sobre el seu 
treball i sobre l’obra de Willi-
am Shakespeare.
Què veuran els especta-
dors que vinguin al Teatre 
de l’Aurora a veure Només 
Ricard?
Veuran sobretot un joc; una 
manera diferent d’entendre 
un clàssic, una barreja de 
dansa i teatre, un exercici 
d’interpretació múltiple. No-
més Ricard és una petita 
pluralitat en cinc metres qua-
drats. Això sí, cal avisar a tot 
aquell que vulgui venir, que 
ho ha de fer amb moltes ga-
nes d’entrar al món que pro-
posem. Només Ricard és un 
espectacle que requereix un 
espectador actiu, que deixi 
volar la imaginació; si ho fa, 
no quedarà decebut!
Ricard III és, possiblement, 
el personatge més malvat 
creat per Shakespeare? Per 
què et vas fixar i escollir 
aquest personatge? Expli-
ca’ns com és aquest perso-
natge i què en vols mostrar 
a l’escenari, quins trets?
Ricard és, probablement, 
l’amor secret de la majoria 
d’actors d’aquest món. És 
un personatge tan complex, 
tan carismàtic, tan particular, 
que es fa irresistible per a tot 
aquell que aspiri a interpreta-
cions intenses. Jo sempre he 
pensat que les personalitats 
malvades, tots aquells perso-
natges dolents, que anem ve-
ient durant la nostra vida, són 
les que ens atrauen més. Són 
els “villans” els que criden 
ràpidament l’atenció dels in-
tèrprets; amb una infinitat de 
possibilitats, amb un ventall 

d’opcions inacabable, i Ricard 
és, sense cap mena de dubte, 
el malvat més atraient de tots. 
Així que quan ens vam ajuntar 
amb el Pedro per decidir què 
fèiem, ens va costar ben poc 
de triar. Ricard és un home 
terriblement llest i terriblement 
aïllat. Li toca viure, de sobte, 
en un món que no està prepa-
rat per acollir-lo, es sent des-
plaçat, es sent com un “trasto” 
que no serveix per a res; així 
doncs què fer si el món que li 

toca viure no li és grat? Molt 
senzill: canviar-lo. Ricard modi-
ficarà la situació de tot un país 
perquè s’ajusti al què ell vol. Si 
la manera d’aconseguir-ho és 
matant a bona part de la seva 
família, fent entrar novament 
el país en una guerra i deixant 
Anglaterra devastada i dividi-
da, ho farà sense cap mena de 
problema. Com he dit, Ricard 
és intel·ligent com poques per-
sones, i el què és més impor-
tant, té molt clars quins són els 
seus objectius i quina és la ma-
nera d’aconseguir-los. Coneix 
la maquinària del poder perfec-
tament, sap quins passos ha 
de fer per ascendir ràpidament 
cap a la corona, i simplement 
ho fa. Ricard és un personatge 
que no s’atura davant de res. 
Hipòcrita, mentider, adulador i 
despietat. Fins aquí veiem que 
té molts trets que ben bé po-

drien tenir molts dels “dolents” 
de les obres de teatre, però Ri-
card posseeix una característi-
ca que el fa especial: la seva 
deformitat. Si sumem a tota 
l’ànsia de poder que té, el gran 
sentiment d’inferioritat que li ha 
proporcionat la seva minusva-
lia, el còctel és explosiu. Ricard 
ha estat maltractat pel món, 
ara ha arribat l’hora de cobrar-
se el seu deute!
Shakespeare és un dels 
noms que apareix amb més 

freqüència al teu currículum. 
Per què?
Molt simple: estic enamorat de 
Shakespeare. No em fa gens 
de por arremangar-me i en-
trar dintre les seves pàgines, 
al contrari, gaudeixo com un 
nen petit al fer-ho. Moltes ve-
gades he sentit comentaris de 
la mena de: s’ha d’estar molt 
preparat per fer Shakespeare; 
a Shakespeare se li ha de te-
nir molt de respecte, etc. Pen-
so que la gent que pensa això 
s’equivoca de mig a mig. Sha-
kespeare s’ha de gaudir, s’ha 
de respirar, s’ha de provar, s’ha 
d’explorar, s’ha de jugar. El seu 
llenguatge no té per què ser 
feixuc, al contrari, un cop l’has 
agafat, ell mateix et guia per a 
on has d’anar. D’altra banda 
els personatges de Shakes-
peare no tenen cap mena de 
doble fons. El que diuen és el 

que pensen, el que fan és el 
que realment fan. Tot això em 
ve de veure una versió de l’Os-
termeier al teatre Lliure, tot just 
començar la carrera a d’Insti-
tut. Aquells alemanys recitaven 
Shakespeare amb “una mà al 
ous” (perdó per l’expressió). 
No tenien cap mena de com-
plex, cridaven, cantaven, el de-
ien de totes les maneres possi-
bles... i vaig pensar: “Clar! És 
això! Shakespeare és això!”. 
i així he intentat que sigui la 

meva relació amb l’autor an-
glès, totalment lliure i despre-
ocupada. Jugo amb ell i m’ho 
passo d’allò més bé fent-ho.
Només Ricard és un treball, 
sense escenografia ni altres 
elements externs a l’actor (o 
reduïts a la mínima expres-
sió) en què destaca la feina 
actoral, gestual. Com és la 
posada en escena?
Quan amb el Pedro Galiza, el 
director, havíem de triar què fè-
iem com a projecte, de segui-
da vam tenir dues coses molt 
clares: volíem fer Shakespeare 
i volíem que només estigués 
jo sobre l’escenari. I així vam 
treballar. Un actor i un públic, 
un espai buit per omplir acto-
ralment, el retorn a l’essència 
del teatre. Per fer això, però, 
ens calia que la meva actua-
ció fos completa i continuada, 
no deixar un segon de respira-

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora presenta 
aquest cap de setmana, dins 
la seva Programació Gener/
Maig 2014, l’obra de teatre 
Només Ricard, en què l’actor 
calafí Xavier Torra interpre-
ta brillantment el personatge 
més malvat de l’obra de Willi-
am Shakespeare, l’esguerrat 

i maquiavèl·lic Ricard III, rei 
d’Anglaterra.
Només Ricard, basada en 
La tragèdia del Rei Ricard III 
de Shakespeare, transporta 
l’espectador a l’Anglaterra de 
finals del XV, en un període 
de pau sota el benèvol regnat 
d’Eduard IV. Aquesta tranquil-
litat es trencarà quan el ger-
mà petit del rei, el deforme i 

El personatge més malvat de Shakespeare visita l’Aurora
esguerrat Duc de Glouster, 
trama una despietada carrera 
per la corona, que revifarà les 
flames de la guerra i convertirà 
Anglaterra en un escorxador. 
Delerós de regnar, l’infame 
duc teixeix una maquiavèl-
lica teranyina de jocs polítics, 
martingales i assassinats fins 
aconseguir el tron. El públic 
assisteix a l’ascenció cap al 

ció al públic. I perquè aquest 
no es disparés un tret al cap 
després dels deu primers mi-
nuts d’espectacle, no podíem 
fer-ho tan sols amb text, la 
corporalitat havia de ser un 
factor imprescindible. A part la 
posada en escena que propo-
sem és molt particular: un ac-
tor fent tots els personatges, 
la majoria dels quals parlen 
sense paraules... si no és cor-
poralment no se m’acut cap 
més manera d’aconseguir-ho. 
El problema va esdevenir en 
el fet que jo físicament... bé, 
diríem que no sóc ballarí de 
professió. Per sort he comp-
tat amb un equip de direcció 
excepcional. Tant el Pedro, en 
tots els aspectes de l’actuació 
com la Giselle amb tot el que 
ha sigut la corporalitat han 
fet autèntics miracles. Quan 
vam començar a assajar no 
hagués dit mai a la vida que 
podria acabar fent el que faig, 
però ells van confiar més en 
mi que jo mateix, i Només 
Ricard n’ha estat el resultat. 
Una coreografia física meticu-
losa amb un text excepcional 
i unes llums (en aquest es-
pectacle són el segon actor, 
no es pot concebre sense el 
disseny que en va fer l’Oriol) 
que marquen els límits de la 
realitat.
La proximitat entre l’actor 
i el públic que ofereix una 
sala com el Teatre de l’Au-
rora, és un valor afegit?
Més que un valor afegit, jo 
diria que és un valor indis-
pensable. Només Ricard no 
està concebut per a grans 
escenaris on els espectadors 
no tinguin una relació directa 
amb l’actor. Ens hem de veu-
re les cares mútuament, hem 
d’estar connectats. Per això el 
Teatre de l’Aurora és idoni per 
a la representació de l’espec-
tacle, proper, íntim i directe; 
aquells que vinguin gaudiran 
d’una funció feta a mida. Així 
que us hi esperem a tots.

cel d’un dimoni, Ricard III, 
però també serà testimoni de 
la seva estrepitosa caiguda 
cap al més abismal dels in-
ferns.

Funcions
Les funcions de Només Ricard 
es faran el divendres 24 i dis-
sabte 25 de gener a les 22h 
i el diumenge 26 de gener a 

les 19 h. Les entrades (15€ i 
12€ amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

“Shakespeare és un autor que parla de les passions més profundes 
de l’ésser humà; de fet és per això que és tan universal i actual”

Xavier Torres, actor de "Només Ricard"



Aquesta sevillana de naixement (28 de febrer de 
1821) era filla del Cònsol de Prússia a Espanya, Fe-
derico Grund, i de la també sevillana Trinidad Cerero 
Arroyal. Un ambient familiar modest va fer que el seu 
pare, resolgués de deixar el consolat i acceptés una 
bona oferta de treball a la Fundació Metal.lúrgica de 
San Andrés de Adra. Aquest pas va determinar una 
nova residència a la ciutat de Màlaga i una primera 
incorporació a la vida social malaguenya; un context 
que a més de propiciar una bona formació per a les 
filles de la parella, també va conduir-les inequívoca-
ment a formalitzar una estreta relació amb els dos fills 
del director de l’empresa minera, Manuel Agustín He-
redia; uns llaços que van portar a la Trinidad i la Julia 
Grund al matrimoni, amb el Manuel, el primogènit, i el 
Tomàs Heredia, respectivament. 
El seu casament amb el Manuel Heredia Livermore, 
de fet, li va oferir poc temps de felicitat, atesos uns 
reiterats trastorns psicològics que van menar-lo a un 
irremeiable suïcidi en el transcurs d’una cacera. Se-
guidament, el destí va convidar-la irònicament a viure 
un terrible tràngol a propòsit de la mort d’un fill al de-
curs d’una intervenció quirúrgica. Amb un dol que ja li 
feia difícil de tirar endavant, amb motiu dels actes de 
la Feria de Sevilla, va animar-se a realitzar una tra-
vessia amb barca, amb les seves dues filles i altres 
parents, per l’Estret de Gibraltar. Tot i la serenor de les 
aigües, un descuit del timoner va provocar una col.
lisió amb una altra embarcació, fins el punt de pro-
duir-se un esvoranc en el vaixell i el seu posterior –i  

CARMEL·LA PLANELL

Trinidad Grund Cerero de Campos. Una vida entregada a causes humanitàries.

inevitable- enfonsament. Aquí, amb la impotència més 
gran del món, abraçada a les seves filles, va veure com 
un violent remolí les arrossegava mar endins; tot se-
guit, amb el vaixell camí del naufragi, i atordida pel fatal 
desenllaç, va acabar –se suposa- empesa per l’oneig 
apareixent mig morta en mans dels qui van salvar-la 
juntament amb altres nàufrags. 
Una pèrdua tan colpidora va abocar-la a un profund 
estat de dolor que va decantar-la per entregar els 
sentiments més elevats del seu esperit al refugi de la 
voluntat divina; alhora que va decidir-se a conservar 
com a una relíquia les robes amb què va sorprendre 
el naufragi  i, segons ella, van salvar-la de les aigües. 
Si bé, d’aleshores ençà la seva indumentària fins a la 
seva mort va ser un mantell i vestits negres, lluny de 
significar i dramatitzar el seu dolor, va acceptar l’avenir 
amb un total despreniment de les alegries i els plaers 
del món, tot entregant la seva copiosa fortuna, i el seu 
gest del tot voluntariós, al servei de les persones més 
desafavorides tant econòmicament com en els estadis 
de desemparança. Amb tot, la destinació caritativa amb 
què se sentia més realitzada era l’atenció als malalts; 
una causa humana que va ser el pilar de la fundació del 
Asilo de San Manuel i posar-lo a càrrec de les Filles de 
la Caritat de Sant Vicenç de Paul, per a socórrer a per-
sones impedides. Paral.lelament, la seva tasca va ser 
fonamental a l’hora d’assistir als malaguenys assolats 
amb les greus epidèmies de còlera i de tifus, circum-
stància per la qual va ser condecorada per part  de la 
mateixa Isabel II amb la banda de les Damas Nobles 

de la Orden de María 
Luisa, una distinció a la 
qual va renunciar, en un 
gest d’humilitat.
Tanmateix, al costat de 
les bones obres també 
va passar per un episodi, 
en aquell temps, del tot 
sorprenent que consistia 
a recuperar un espai pro-
digiós, com La Cueva de 
Ardales, en plena Serra-
nía de Ronda, i  condicionar-lo per a convertir-lo -per 
allà el 1860- en un fantàstic Museu de la Prehistòria; 
altrament aquesta empresa venia ser un complement 
del seu negoci termal, de caràcter curatiu i reparador, 
instal.lat a la veïna Carratraca. Aquesta acció empre-
nedora va conformar que, en un temps amb comptats 
espais per a les dones empresàries, ella esdevingués 
una de les impulsores del mercat turístic i de la salut 
termal a l’Estat espanyol. 
Una total fortalesa va acompanyar-la fins al final dels 
seus dies, i molt especialment a l’època  de la I Re-
pública, ocasió en què va intervenir públicament en 
la defensa i protecció dels convents de religioses de 
la capital. Més endavant, a l’edat de 75 anys, va morir 
malalta de càncer, el 31 d’agost de 1896. En aquest 
sentit, no és d’estranyar que el seu enterrament fos un 
dels actes més multitudinaris de la història de Màlaga; 
una ciutat que mai no ha deixat d’honorar-la, a la ve-
gada que li ha fet homenatge amb dos carrers.

Entre nosaltres

CULTURA / LA VEU

Sons Exquisits va presentar el 
recital “debachallach” dilluns 
passat a l’AUGA. El duet igua-
ladí va fer un viatge musical 
eclèctic, interpretant diverses 
cançons amb violincel, piano i 
veu, des del compositor John 
Sebastian Bach fins al cantau-
tor Lluís Llach. Una hora de 
concert que va combinar can-
çons clàssiques amb moder-
nes i va emocionar el públic, 
que pràcticament va omplir el 
Teatre Municipal l’Ateneu.
Èdmon Bosch va obrir la ses-
sió en solitari, interpretant al 
violoncel dues suites de J. S. 
Bach, abans de la incorpora-
ció d’Albert Gàmez al piano i 
a la veu. I el trajecte va resul-
tat un passeig molt agradable: 
Paul Anka, Leonard Cohen 
amb la seva Hallelujah, Frank 
Sinatra, un Bailar Pegados 
on el públic va començar a 
acompanyar amb la veu als 
músics... Fins arribar al Em 
dónes força de Sergio Dalma 
i, sobretot Paraules d’amor de 
Serrat, que el públic ja va can-
tar ben afinadament.
El protagonista final va ser 
Lluís Llach, amb tres adapta-
cions ben interpretades per 
cloure la tarda en un to de me-
langia i dolçor. El bis, obligat 
pels aplaudiments, va posar 

el llistó molt alt: El Cant dels 
Ocells de Pau Casals, que el 
violoncel·lista va interpretar 
amb l’acompanyament del pi-
ano per tancar el concert.

Com fem parlar a les màqui-
nes?
Les tecnologies de la parla 
han avançat molt en qualitat i 
la seva aplicació ha arribat en 
molts àmbits. És el cas del re-
coneixement de la veu i la con-

versió de text a veu, com ex-
plicarà dilluns vinent a l’AUGA 
Maria Asunción Moreno, en 
una nova sessió titulada “Com 
fem parlar a les màquines”. 
La doctora en Enginyeria de 
Telecomunicació i catedràtica 
de la UPC mostrarà els princi-
pis generals i les perspectives 
d’evolució d’aquestes tecnolo-
gies. Per a més informació es 
pot consultar el programa tri-
mestral al web www.auga.cat.

Sons Exquisits emociona els alumnes de 
l’AUGA amb ‘debachallach’

CULTURA / LA VEU

El programa Cultura en Famí-
lia proposa diumenge vinent 
l’activitat “Una agenda origi-
nal”, un taller creatiu on me-
nuts i no tan menuts podran 
personalitzar les tapes de la 
seva llibreta, l’agenda o l’àl-
bum de fotografies amb un tre-
ball creatiu i divertit. Qualsevol 
bloc de paper que tingui tapes 
pot servir per posar a prova la 
creativitat i donar-li un toc per-
sonal i diferent.
A base de petits trossos de pa-
pers de seda, de coloraines, 
de sanefes i de vernís fixa-
dor s’aconsegueix reconvertir 
el cartró llis d’un simple bloc 
en una tapa acolorida i diver-
tida. A més, s’hi poden afegir 
petits detalls tèxtils, botons o 
cintes per decorar-la al gust. 
En resum, un tipus de collage 
d’amalgama basat en la su-

perposició de papers estripats 
que es fixen amb l’ajut d’un 
pinzell amb vernís escolar, de 
tècnica molt senzilla i, per tant, 
a l’abast de tothom i molt adi-
ent per als més petits.
L’activitat està adreçada a in-
fants a partir de 6 anys i se ce-
lebrarà al Museu de la Pell el 
proper diumenge, 26 de gener, 
a les 12h. Només cal portar el 
material personal, vell o per 
estrenar, i ganes de passar 
una bona estona. El programa 
Cultura en Família, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), inclou tallers, visites, 
contacontes i un llarg etcète-
ra, de manera conjunta amb 
el Museu de la Pell i la Xarxa 
d’Igualada, entre altres. Es pot 
demanar més informació con-
tactant amb el Museu, al telè-
fon 93 804 67 52.

Cultura en Família proposa 
diumenge el taller Una agenda 
original al Museu de la Pell

Nou concert al Hot Blues
El dijous 30 de gener a les 
22’30h Juan de Diego Trio 
actuarà al Hot Blues. El trom-
petista Juan de Diego ens ofe-
rirar les seves composicions 

acompanyat per Dani Perez a 
la guitarra i Joe Smith a la ba-
teria. Tres músics de primera 
fila a Igualada.
Entrada 3€
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TEATRE / CARLES MUNTANER

Dissabte passat se celebrà el 
sopar i entrega dels premis del 
XXXVII Concurs de teatre de la 
vila de Piera. L’acte es va cele-
brar, per primera vegada des-
prés de 37 anys, al restaurant 
“La Cantina” de Piera, presidit 
per l’Il·lustre Sr. Jaume Salva-
dor Guixà i Soteres  (batlle de 
Piera), acompanyat pel regidor 
de Cultura, la comissió orga-
nitzadora, el jurat qualificador i 
altres convidats. 
La conducció de l’acte va anar 
a càrrec dels presentadors, 
Sra. Mª Angels Isart i el Sr. Joan 
valles. Després del parlament 
del regidor de Cultura que do-
nava inici a l’acte, es va servir el 
sopar, i un cop acabat va arribar 
a l’hora dels cafès, el moment 
més esperat per part dels grups 
participants: la lectura de l’acta 
del jurat qualificador  i l’entrega 
de premis. Els nominats a les 
diferents categories van ser 
molts però els finalistes a les 
diferents categories varen ser 
3, tot seguit però desvetllarem 
els primers classificats en cada 
una de les categories, que són:
 
Votació Popular 
Amb 4,50 punts: Grup de teatre 
Filagarsa del Foment de Molins 
de Rei”, amb la representació 
de Menage a trois.

Presentació escènica 
Amb 57 punts: Premi memorial 
Paco Villares: Atrezzo Grup de 

teatre de Vilafranca del Pene-
dès, amb la representació de A 
les fosques.
 
Millor Actor de Repartiment 
Amb 180 punts: Enric Miró del 
grup de teatre Punt i Seguit Te-
atre de Terrassa, interpretant el 
paper de Sr. Gisbert en l’obra 
25 de gener. 

Millor Actriu de Repartiment 
Amb 175 punts: Maria Rodri-
guez, del grup de teatre Punt i 
Seguit Teatre de Terrassa, inter-
pretant el paper de Dolores en 
l’obra 25 de gener.

Millors Actors 
Amb 218 punts: Carles Gutés 
del grup de teatre Punt i Seguit 
Teatre de Terrassa, interpretant 
el paper d’Amadeu en l’obra 25 
de gener. 
Amb 218 punts: Francesc Fal-
guera del grup de teatre Punt 
i Seguit Teatre de Terrassa, in-
terpretant el paper d’Esteve, en 
l’obra 25 de gener. 

Millors Actrius
Amb 209 punts: Estel Tort del 
grup de teatre Filagarsa del Fo-
ment de Molins de Rei, interpre-
tant el paper de Berta en l’obra 
Menage a trois.
Amb 209 punts: Laura Miquel 
del grup de teatre Filagarsa del 
Foment de Molins de Rei, in-
terpretant el paper de Nora en 
l’obra Menage a trois.
Amb 209 punts: Mercè Àlvarez 

del grup de teatre Filagarsa del 
Foment de Molins de Rei, inter-
pretant el paper de Joana amb 
la representació de Menage a 
trois.

Millor Direcció
Amb 159 punts: Premi Memo-
rial Joan Quintana: Marc de la 

El grup Filagarsa de Molins de Rei, guanyador 
del XXXVII Concurs de Teatre de Piera

Torre i Eloi Falguera del grup de 
teatre Punt i Seguit Teatre de 
Terrassa, per la direcció de 25 
de gener. 
Millor Grup 
Amb 158 punts: Grup de teatre 
Filagarsa del Foment de Molins 
de Rei, amb la representació de 
Menage a trois.

EXPOSICIONS / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada comença a respirar la 
primavera gràcies a la nova 
exposició que des d’ara i fins 
al 15 de març es pot veure al 
Punt dels lectors, a la tercera 
planta. Amb el títol de «Flors... 
dues visions, dos formats» 
la igualadina Rosa Moncunill 
Claramunt mostra una se-
lecció d’olis amb flors de tots 
colors com a protagonistes. 
Flors al carrer, en torretes, en 
parades, als balcons, a les fi-
nestres... Flors per tot arreu, 
que ens acompanyen i ens fan 
la vida més agradable.
Aquesta usuària de la Bibliote-
ca va començar a pintar a l’oli 
l’any 2003 i des d ‘aleshores 
no ha parat: «els colors m’han 
meravellat sempre, i les flors 
són colors en estat pur», expli-
ca. De fet, de petita ja s’havia 
sentit fascinada pel dibuix i la 
pintura, al taller del seu pare. 
Així ho explica al seu llibre de 
memòries, «Aquell temps del 
pa amb vi i sucre»: «de ben 
petita em fascinava la perícia 
d’embellir objectes maltrac-
tats pel temps, peces velles 
que es tornaven boniques o 
d’altres que s’envellien i gua-

nyaven en elegància amb pà-
tines i tractaments diversos... 
Quedava encantada mirant 
com apareixien motius de flors 
als armaris i capçals de llit, de 
mans dels artistes del taller del 
pare, i m’encisava veure dau-
rar marcs i cornucòpies, amb 
aquell pa delicadíssim d’or fi. I 
com gaudia quan podia caçar 
un pinzell i sucar per aquí i per 
allà, en un bosc de pots , mig 
plens-mig buits, de pintura de 
tots colors».
El Punt dels lectors de la Bibli-

Rosa Moncunill pinta de colors el Punt 
dels lectors

oteca es va crear fa deu anys, 
el 2004, amb la complicitat 
dels usuaris amb inquietuds 
artístiques que les volien com-
partir amb la gent. Des d’ales-
hores s’hi han pogut veure 
escultures, pintures, fotografi-
es, dibuixos, poemes, retrats 
o peces de roba. Aquest petit 
espai, a la planta 3ª, continua 
obert a la imaginació i creativi-
tat de tots els lectors i per ex-
posar-hi només cal contactar 
amb la Biblioteca, de l’Institut 
Municipal de Cultura.

FOTOESTUDI ROSELL

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.

MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge, a les 6 de 
la tarda tindrà lloc el segon 
dels concerts del cicle de 
Música Sacra Ànima. 
Per aquesta ocasió es podrà 
escoltar el Concerti Eclesi-
asti & Sonate varie. L’herèn-
cia de Monteverdi, compost 
per un seguir d’obres d’au-
tors del cercle de San Marco 
de Venècia: Marini, Rossi, 
Rovetta, Castello, Uccellini, 
Zanetti i Fontana.
El concert anirà a càrrec 
de Daniel Vilarrúbias, violí; 
Joan cervera, violí; Nuno 
Mendes, violí i viola; Mari-
on Peyrol, violoncel; David 
Murgadas, tiorba i guitarra i 
Mireia Ruiz, orgue.
Els primers anys del se-
gle XVII la Capella de San 
Marco vivia tota una revo-
lució musical i una mostra 
d’aquest moment artístic pri-
vilegiat és el repertori que es 
presenta en aquest concert, 
coronat per la nova forma de 
la sonata barroca, que tant 
servia a l’església com als 
escenaris profans.
El concert serà a l’església 
dels Pares Caputxins.

Diumenge, segon 
concert del Cicle de 
Música Sacra Ànima
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Un aire de família. Produc-
ció: Teatre Romea i Intent 
Produccions. Autors: Agnès 
Jaoui i Jean-Pierre Bacri. Tra-
ducció: Alejandra Herranz i 
Pau Durà. Direcció: Pau Durà. 
Amb: Cristina Genebat, Jacob 
Torres, Francesc Orella, Maife 
Gil, Ramon Madaula i Sílvia 
Bel. Teatre Municipal l’Ateneu. 
Dissabte, 18 de gener.

   El teatre no ha de desembo-
car sempre en reflexions pro-
fundes i colpidores o desflorar 
enrevessades trames, a vega-
des té la humil i irreprotxable 
intenció de fer passar al pú-
blic una bona estona. Així de 
senzill i difícil alhora. Un aire 
de família és un bon exem-
ple d’aquest tipus d’especta-
cles dels quals se surt satisfet 
d’haver-los vist. Bona història, 
bons actors i bona posada en 
escena.
   Després d’aixecar el teló de 
la nova temporada del Romea 
i estar-hi en cartellera fins a fi-
nals d’any, el muntatge ha sor-
tit del niu iniciant una gira ar-
reu de Catalunya amb primer 
bolo a Igualada. A més a més 
del canvi d’escenari amb tot el 
què comporta, la troupe s’ha 
hagut d’adaptar a la substitu-
ció d’Àgata Roca (que en breu 
tornarà al Romea amb les 
seves T de Teatre) per Sílvia 
Bel. Un ajustament que no al-
tera ni un gram el repartiment 
“de luxe” integrat per Ramon 
Madaula, Francesc Orella, 
Cristina Genebat, Maife Gil, el 

NÚRIA CAÑAMARES

Una bona estona

pierenc Jacob Torres i la ja es-
mentada Sílvia Bel. Completa 
l’elenc mediàtic Pau Durà, actor 
que en aquesta ocasió debuta 
en la direcció escènica i que ha 
participat també en la traducció 
del text.
   Un aire de família transcor-
re en un bar i mostra el declivi 
d’una reunió familiar setmanal 
arran de diversos fets i situaci-
ons: una esposa que deixa el 
marit i no assisteix a la trobada, 
una mare que només té ulls per 
un dels seus fills, un fill que no-
més es preocupa pel que pen-
saran els altres, un altre fill can-
sat de ser “l’inútil”, una filla que 
parla clar i fuig de la hipocresia, 
una esposa submisa i força 
bleda... Els conflictes familiars i 
de parella sortiran a la llum sal-
tant-se totes les convencions i 
cordialitats mantingudes fins 
aleshores.
   L’obra, d’Agnès Jaoui i Jean-
Pierre Bacri, és molt popular a 

França –fins i tot s’ha dut a la 
gran pantalla– i ha rebut nom-
brosos premis, entre els quals 
el Molière al millor espectacle 
còmic l’any 1995. Té tot el 
que ha de tenir una comèdia 
dramàtica: un argument que, 
sense fer-ne sang, destapa 
de mica en mica les misèries 
dels personatges; entrades i 
sortides d’escena que, junta-
ment amb uns diàlegs àvids, 
frescos i divertits, aporten rit-
me a l’acció; un repartiment 
coral i estereotipat que con-
necta amb l’espectador, etc. 
I la companyia hi posa tot el 
que cal per passar amb èxit 
del paper a l’escenari: entesa 
entre els intèrprets, una es-
cenografia realista que cuida 
fins el darrer detall –admirable 
l’ambientació del bar!–, vestu-
ari, il·luminació i espai sonor 
adients, etc. En definitiva, una 
molt bona proposta que com-
plaurà el públic.

Notes de teatre

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 25 de gener 
tindrà lloc el concert de cloen-
da de la trobada de percussi-
onistes que organitza l’Escola 
Municipal de Música d’Iguala-
da. 
Hi participaran alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 

d’Igualada, del Conservatori 
de Cervera, de l’Escola Muni-
cipal de Música de Sant Guim 
de Freixenet i de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Bellpuig.
El concert és a les 5 de la tar-
da a l’Auditori de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada. 
L’entrada és lliure.

Concert final de la Trobada de 
percussionistes de l’Escola 
Municipal de Música

EXPOSICIONS / LA VEU

Dijous passat, dia 16, es va 
inaugurar a la sala d’exposici-
ons de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps l’exposició 
de fotografies “La màgia de 
l’espectacle”. L’autor, Carles 
Morreres, que es dedica de 
fa anys a la fotografia, va pre-
sentar un conjunt de 13 imat-
ges de gran format sobre el 
món de l’espectacle, de diver-
sos conjunts musicals i d’ar-
tistes dalt l’escenari copsades 
en plena actuació. S’hi poden 
veure des de Bruce Springste-
en fins a Pastora, els Gossos, 
la Beth, els Manel, Teràpia de 
shock, Mazoni, Obrint pas, 
The Mamzelles, els Catarres o 
els Mishima.
Són fotografies en les quals 
Morreres ha volgut transmetre 
sobretot l’expressió i el gest 

dels cantants, aconseguint 
a més plasmar, amb bon co-
neixement de la tècnica, tota 
l’atmosfera plàstica de llums i 
colors que s’originen dalt d’un 
escenari. Ambient que Mor-
reres també ha volgut traslla-
dar a l’espai expositiu, amb el 
muntatge in situ d’un escenari 
i d’una il·luminació d’acord 
amb les fotografies que s’hi 
mostren.
En la inauguració, presenta-
da per la directora M. Goretti 
Bartrolí, l’artista va expressar 
la seva satisfacció de mos-
trar els seus treballs a l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, en una mostra en què 
conflueixen feliçment la seva 
afició – la fotografia- amb la 
seva passió – la música-. L’ex-
posició es podrà visitar fins al 
dia 13 de febrer.

“La màgia de l’espectacle”, a 
càrrec de Carles Morreres, a 
l’EMA Gaspar Camps

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest divendres 24 de febrer, 
s’inaugura a la sala d’exposici-
ons municipal “LA SALA”, a les 
8 del vespre, l’exposició “Lon-
dres: excessos del totxo futu-
rista”. 
Quatre igualadins Josep Bal-
cells, Toni Malet, Josep Piqué 
i Ramon Mascaró, ens volen 
mostrar les seves visions par-
ticulars de la nova arquitectura 
de la capital del Regne Unit. Els 
quatre autors, són quatre amics 
amants de la fotografia, que els 
encanta viatjar i amb l’excusa 
de la fotografia han trobat un 
motiu que els uneix i de tant en 
tant fan una escapada per po-
der gaudir de la seva passió. 
Aquest darrer viatge, s’han ani-
mat a mostrar part de les seves 
imatges i esperonar als visitants 
a fer el mateix, viatjar fent foto-
grafia.

S’inaugura l’exposició, “Londres: 
excessos del totxo futurista”
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De fa setmanes, al centre de Kíev, especialment a la Mai-
dan Nezaléjnosti (Plaça de la Independència), la societat ci-
vil ucraïnesa conduïda pel Comitè de Resistència Nacional 
s’enfronta al Govern del president Víktor Ianukóvitx, i al seu 
gir pro rus; plantant cara a les forces de seguretat amb tem-
peratures sota zero. D’un primer aixecament popular con-
tra el fracàs de les negociacions per a un acord amb la Unió 
Europea, avui Ucraïna ha passat a viure una guerra oberta 
–amb morts- a un pas de l’estat d’excepció.
Ucraïna, al sud-oest de Rússia, amb la seva capital Kiev, és 
un estat europeu de l’Europa de l’Est que constitueix una 
frontera ben definida entre el continent asiàtic –a través la 
majestuosa carena dels Urals- i aquella vasta planura que es 
perllonga cap a Europa. Aquests límits li han servit de sem-
pre, malgrat vells i tendenciosos interessos polítics, al costat 
de la influència del cristianisme ortodox, per a conformar 
l’actual territori natural d’un dels nous països europeus de 
més superfície i de més recursos.
Es tracta d’una república de les que va reemplaçar a l’antiga 
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, amb una po-
blació autòctona d’uns cinquanta milions d’habitants majo-
ritàriament ucrainians, i amb minories armènies, georgianes,  
bielorusses, moldaves, hongareses, búlgares, poloneses i tàr-
tares disperses per un vast territori d’una economia basada 
preferentment en la indústria de l’explotació de les miners 
de la Conca dels Donets, així com en l’elevada productivitat 
de la seva agricultura. I, en aquests escenaris, lluny del segell 
de les seves tradicions i de la seva pròpia cultura, el volum 
del poder es manté en una complexa disjuntiva entre les 
manifestacions pro europees i el pes de la presència russa 
sobre un poble que veu concentrada la immensa majoria 
dels seus habitants en el marc de les grans àrees urbanes..
Kiev o Kiiv, la capital, se n’orgulleix de ser la ciutat més po-
blada (amb més de dos milions i mig d’habitants) i amb un 
coherent ideari polític i social, cada cop més proper als paï-
sos europeus. En aquest sentit, a una respectable distància 

amb la vella federació soviètica, des que el rus ha 
deixat de ser llengua oficial, Kiev i tot el poble ucra-
inià -rescatant històrics posicionaments nacionalis-
tes- ha resolt de retornar a l’ús de l’ucraïnès com a 
llengua autòctona i oficial i també recuperar el seu 
nom inicial: el topònim “kiiv”. Més enllà de la seva 
denominació, aquesta identitat troba la seva autèn-
tica expressió en el moment en què la ciutat de kiiv 
va ser fundada a mitjan segle V per a esdevenir una 
parada obligada de les rutes comercials entre Bi-
zanci i els Països Nòrdics. Tanmateix, havien de pas-
sar prop de  vint centúries per a què, incorporada 

a la gran Unió Soviètica, en menys de cinquanta 
anys, després d’haver estat capital de la República 
Socialista Soviètica d’Ucraïna, es convertís en la 
capital d’un nou estat independent, el 1991.
D’aleshores, el creixement econòmic ha estat 
continu, si més no s’han fet habituals les tensions 
econòmiques amb Rússia a propòsit de la Guerra 
del Gas; un conflicte que ha conduït de més en 
més a la tendència pro occidental dels ucraïne-
sos, encapçalada per l’antic president Víktor Iúix-
txenko.

Kiev o Kiiv,  un veïnatge que vol ser europeu. 1a. Part

MÚSICA / LA VEU

Divendres passat dia 17 al 
vespre, dintre de les festes 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada la nostra Coral ofe-
rí un concert a la sala d’actes 
del Museu Comarcal de l’Ano-
ia.
Sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
al piano de Maite Torrents 

s’oferí un repertori de tretze 
cançons. El presentador ex-
plicà que s’havia escollit un 
programa molt variat, en el 
que hi tindria especial atenció 
la cançó catalana i convidà al 
públic a afegir-se a la cantada. 
L’audiència va correspondre a 
la invitació i premià encomiàs-
ticament els cantaires. Si bé 
tot el programa mereixé una 
càlida acollida, cal destacar: 

Ulls verds, Canto a Múrcia, 
Sense vent, La Puntaire, Cors 
de Nabucco, És la Moreneta i 
Cant a la senyera, d’entre les 
més aplaudides. 

Comença el Cicle de poetes-
cantaires
Dijous de la setmana vinent 
dia 30, a les 7 de la tarda a 
l’auditori de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada començarà la 
primera sessió del Cicle de 
Poetes-Cantaires de la Coral 
de Santa Maria, que estarà 
dedicada a Montserrat Segu-
és Susanna (Igualada, 1928-
2010). L’acte es configurarà 
en tres parts: Primerament la 
Coral interpretarà tres can-
çons. Després hi haurà el prò-
piament dit homenatge, amb 
la lectura per part dels matei-
xos cantaires, de poemes de 
Montserrat Segués. Tancarà 
la vetllada un breu concert 
instrumental de piano a quatre 
mans a càrrec de Teresa Roig 
i Maite Torrents. 
L’entrada és lliure.

La Coral de Santa Maria oferí el 
Concert dels Traginers

MÚSICA / LA VEU

Després  de la bona acollida 
dels darrers Audiciona’t, pro-
jecte amb la finalitat que l’es-
colta de la música sigui més 
entesa, activa i viscuda, s’es-
tà preparant la quarta audició 
que s’esdevindrà el proper 
dimarts 28 de gener a 1/4 de 
10 del vespre a la sala d’actes 
de l’Escola de Música de Ca-
pellades
En aquesta ocasió serà sobre 
les nou variacions de L.V. Be-
ethoven en la major sobre el 

tema de l’opera La Molinara 
de Paisiello, interpretades per 
alumnes de l’Escola i comen-
tades per Xavier Cassanyes
Pianistes: Joana Armstrong, 
Maria Borras, David Burrieza, 
Núria Caceres, Daniel Fer-
nández, Anna Navarro, Marta 
Sabater, Gemma Solanellas i 
Desirée Valls
L’entrada és lliure i com sem-
pre al final de cada Audiciona’t 
hi haurà un petit refrigeri a la 
sala d’actes de l’Escola de 
Música.

Dimarts, nou Audiciona’t a 
l’Escola de Música de Capellades

El semblant d’una ciutat que vol ser europea.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

FOTO: Joan Talavera



DIVENDRES 24

PAPERS DE CINEMA
- Igualada 
Nova sessió de Papers de Ci-
nema amb la projecció del film 
“Una família de Tokio” com a 
homenatge a Contes de Tòquio 
de Yasujiro Ozu i celebració del 
cinquanta aniversari de Yama-
da com a director.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municiopal l’Ateneu.

TEATRE. “NOMÉS RICARD”
- Igualada 
Un actor, un escenari buit, un 
gran text i el públic. L’actor Xavi-
er Torra ha adaptat La Tragèdia 
el Rei Ricard III per oferir-nos 
un brillant exercici de moviment 
escènic i interpretatiu.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

PLANETA I NEPTÚ, UN ESPEC-
TACLE ESPACIAL
- Piera 
Segon espectacle d’en Peyu, 
amb una dosi de surrealisme. 
Peyu presenta un espectacle 
purament teatral, amb una po-
sada en escena atrevida i un 
contingut explosiu.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment.

DISSABTE 25

TALLER FAMILIAR. DIBUIX 
MANGA: PERSONATGES DE 
CONTE
- Igualada 
Taller a càrrec de M. Rosa 
Cañadell per aprendre a dibui-
xar els personatges de conte a 
l’estil manga.

Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text 
filosòfic, en aquesta ocasió “La 
consciència de Zeno” d’Italo 
Svevo.
Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “NOMÉS RICARD”
- Igualada 
Un actor, un escenari buit, un 
gran text i el públic. L’actor Xavi-
er Torra ha adaptat La Tragèdia 
el Rei Ricard III per oferir-nos 
un brillant exercici de moviment 
escènic i interpretatiu.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. TROBADA DE PER-
CUSSIONISTES
- Igualada 
Concert de cloenda de la troba-
da de percussionistes.
Dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’auditori de l’Escola Munici-
pal de Música.

CONCERT DE FLAMENC 
- Capellades 
Concert de Flamenc amb l’es-
pectacle “Juan de Gloria”.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Paper de Música.

DIUMENGE 26

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Taller familiar: una agenda 
original. Taller per crear una 
agenda personalitzada.

Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA 
ÀNIMA
- Igualada 
“Concerti Esclesiasti i Sonate 
Varie”. L’herència de Montever-
di. Segon concert del cicle
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església dels Pares Caputxins.

CONCERT SOLIDARI ROTARY
- Igualada 
Concert solidari a càrrec de  
Joan Chamorro i la Sant An-
dreu Jazz Band.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “NOMÉS RICARD”
- Igualada 
Un actor, un escenari buit, un 
gran text i el públic. L’actor Xavi-
er Torra ha adaptat La Tragèdia 
el Rei Ricard III per oferir-nos 
un brillant exercici de moviment 
escènic i interpretatiu.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “LA SIRENETA”
- Capellades 
Xarxa Capellades presenta el 
conte de “La sireneta” a càrrec 
de la companyia Festuc Teatre.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

ELS PASTORETS 
- Calaf 
Darrera sessió de dels Pasto-
rets de Calaf d’aquest any
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

DILLUNS 27

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Com fer parlar les màquines”. 
Conferència a càrrec de M. 
Asunción Moreno. Conferència 
organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 28

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Visibilit-
zar o marcar: repensar el gène-
re en la llengua catalana” de M. 
Carme Junyent.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

AUDICIONA’T
- Capellades 
Nova edició de l’Audiciona’t 
que oferiran “Les nou varia-
cions de L.V. Beethoven en la 
major sobre el tema de l’opera 
La Molinara de Paisiello”.
Dimarts a 1/4 de 10 del vespre 
a l’Escola de Música de Cape-
llades.

RUSQUICONTES. “CONTES 
AMB BUFANDA”
- Piera 
Sessió de l’hora del conte en 
petit format.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
“Els contes de la tortuga Colo-
raines” a càrrec de La mama i 
la padrina.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

DIMECRES 29

CONFERÈNCIA. “PRINCIPIS 
BÀSICS D’OSTEOPATIA”
- Piera 
L’osteòpata Cristina Colen par-
la d’aquesta disciplina terapèu-
tica.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 30

TALLER. DESCOBREIX LA BI-
BLIOTECA VIRTUAL
- Igualada 
Taller per descobrir els recur-
sos del web de la Xarxa de Bi-
blioteques
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

POESIA I MÚSICA
- Igualada 
Cicle de poetes i cantaires 
d’Igualada: Montserrat Segués 
i Susanna (1928-2010). La Co-
ral de Santa Maria commemora 
els seus 75 anys.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Juan Di-
ego Trio. El trompetista Juan 
de Diego ens oferirà les seves 
composicions acompanyat per 
Dani Perez a la guitarra i Joe 
Smith a la bateria.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

PEDRA, PAPER, MEMÒ-
RIA
Exposició de Xavier Jansana 
Del 26 d’octubre fins al gener 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

DE LA NATURA AL PA-
PER I DEL PAPER A LA 
NATURA
Exposició de la FAD. 
Del 21 de desembre al 9 de 
febrer al Museu Molí Paperer.

ISAAC ASIMOV
Si pensem en literatura de ci-
ència ficció és impossible no 
pensar en Isaac Asimov. La 
seva visió de futur, les seves 
consideracions sobre els ro-
bots i la robòtica han deixat 
una forta empremta. 
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

BEST SELLERS PER DES-

COBRIR
El best seller literari és un llibre 
que gràcies a l’acceptació del 
públic i al nombre d’exemplars 
venuts passen a ser superven-
des. En coneixes algun d’infan-
til? El diari de Greg, Gerónimo 
Stilton, Manolito Gafotas... 
Del 2 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

COMPOSICIONS ONÍ-
RIQUES
La major part dels collages que 
trobareu a l’exposició evoquen 
imatges oníriques o plenes de 
fantasia, surrealistes i abstrac-
tes, peces i obres fetes amb 
creativitat que s’acompanyen 
de moltes fotografies per triar. 
Del 3 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

ELS ANIMALS I LA NA-
TURA
La Paula presenta una expo-
sició de dibuixos dels animals 
que més li agraden. L’entorn on 

viuen i la natura que els envol-
ta.
Del 3 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

15 NENES DE CONTE
M. Rosa Cañadell
Les protagonistes dels contes 
clàssics interpretades a l’estil 
manga. 
Del 10 al 31 de gener al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PRÀCTIQUES DE VIDA
Ana Pàrraga
Exposició de pintures. 
Del 10 de gener al 10 de febrer 
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

LA MÀGIA DE L’ESPEC-
TACLE
Carles Morreres
Exposició de fotografies sobre 
el món de l’espectacle. 
Del 16 de gener al 13 de febrer 
a la sala de l’Escola Gaspar 
Camps.

PIQUES BAPTISMALS DE 
L’ANOIA
Mostra d’una peça excepcional 
procedent del Museu Episcopal 
de Vic, una pica baptismal de 
Sta Maria datada del 1598. 
Del 16 de gener al 16 de febrer 
al Museu de la pell d’Igualada.

CARROS
Pascual Heredia Alarcón
Carros, calesses, carrosses 
i diligències fetes artesanal-
ment. 
Del 12 al 26 de gener a la sala 
d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

LONDRES: EXCESSOS 
DEL TOTXO FUTURISTA
Josep Balcells, Toni Malet, Ra-
mon Mascaró i Josep Piqué
Quatre ulls igualadins despu-
llen els nous cims habitables. 
Visions de l’arquitectura més 
innovadora a al capital londi-
nenca. 

Del 24 de gener al 9 de febrer 
a la Sal Municipal d’Exposici-
ons.

FOTOGRAFIES
L’Hospital Sagrat Cor de Ger-
manes Hospitalàries presenta 
una exposició itinerant de fo-
tografies amb motiu del 50è 
aniversari de l’Entitat. 
Fins al 31 de gener a l’Espai 
Cívic Centre.

FLORS... DUES VISIONS, 
DOS FORMATS
Rosa Moncunill
Una selecció d’olis amb flors 
de tots colors com a protago-
nistes. 
Fins al 15 de març al Punt de 
Lectors de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.
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RAMON ROBERT.-

   Dijous de la setmana pas-
sada, el dia 17 de gener de 
2014, el cinema Kursal va 
projectar la seva ultima ses-
sió. Responent a la crida feta 
mitjançant distintes xarxes 
socials, hi van concórrer un 
bon grapat d’igualadins, jo-
ves en majoria. Parlant amb 
alguns i escoltant les seves 
converses, els assistents 
eren  conscients que amb el 
cessament de projeccions del 
Kursal, Igualada feia un pas 
enrere. Igualada tornava a fer 
un gran pas enrere. I és que 
per veure les noves estrenes 
cinematogràfiques, a partir 
d’ara mateix caldrà agafar el 
cotxe i desplaçar-se. El qui 
vulgui veure la continuació 
d’El Hobbit (una de les tres 
peŀlícules que es van passar 
aquella nit), haurà d’anar a 
Manresa, Abrera o Barcelona. 
I qui vulgui portar els seus fills 
a veure la propera peŀlícula 
de la Disney, si vol o si pot, 
podrà agafar el cotxe, el carri-
let o el bus, i fer una excursió 
amb tota la família. Una bar-
baritat !, en ser l’única opció 

El racó del Cineclub •  Una família de Tokio, de Yoji Yamada

RAMON ROBERT.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
japonesa de 2013 Una fami-
lia de Tokio, dirigida per Yoji 
Yamada.
Sukichi Hirayama i la seva 
esposa Tomiko són dos an-
cians que viuen en una illa. 
No els agrada la ciutat però 

possible. En majoria, els qui 
van concórrer dijous a crida de 
les xarxes, van optar per anar 
a veure una magnifica peŀlícu-
la catalana, Tots volem el millor 
per a ella, en la que destaca 
el treball interpretatiu de Nora 
Navas. Al menys, d’aquesta 
darrera sessió, en quedarà un 
bon record.
   Consumada la pèrdua del 
Kursal (com successivament 
s’han anat perdent l’Astoria, el 
Mercantil, el Rex, el Mundial, el 
Tarragona i el Saló Rosa, o els 
molt propers cinema Avenida, 
Nou i Rovy Cinema), els igua-
ladins haurem de decidir si ens 
desplacem o no, o si esperem 
que aquella peŀlícula o l’altre 
surti en format domèstic o la 
programin per la tele qualsevol 
nit. Igualada, capital de comar-
ca i denominada ciutat, s’ha 
quedat sense cinema comer-
cial. Les raons, són variades. 
Que si la crisi, que si el preu de 
les entrades, que si l’IVA mas-
sa alt, que si el Kursal no s’ha 
modernitzat...  Ara, amb la gran 
inversió que caldria fer per 
substituir les ja antigues màqui-
nes de cinema pels nous pro-
jectors digitals i les butaques 
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velles per unes de noves i més 
confortables, potser trobem la 
raó definitiva que ha portat al 
tancament dels cinemes Kur-
sal. És trist que això succeeixi, 
però ha succeït i sembla que 
ningú sap com posar-hi remei. 
Quelcom semblant va pas-
sar fa uns anys a Vilanova i la 
Geltrú amb l’únic cinema que 
hi havia dins de la ciutat, el ci-
nema Bosc. Per sort, la veu de 
molts ciutadans va fer-se sentir 
i llavors hi va intervenir l’ajun-
tament. Ara mateix, el Bosc 
gaudeix de molt bona salut, 
fent una programació variada i 
equilibrada, en la que per igual 
hi té cabuda el cinema comer-
cial com les sessions infantils i 
les sessions en versió original.  
Pel que fa al Kursal, amb tanta 
crisi i amb les arques públiques 
buides (visca els anys d’opor-
tunisme i malbaratament!), es 
fa difícil de dir quina manera 
o com podria encarrilar-se la 
possible participació municipal. 
El possible salvament del Kur-
sal potser també podria venir 
de la mà d’alguna important 
cadena d’exhibició, d’aques-
tes que tenen cinemes per tot 
arreu. Però, és clar, sembla 

que ara tampoc no és el millor 
moment econòmic per aques-
tes empreses. Esperem, però, 
que algú hi vegi negoci a fer 
(a l’Anoia hi viuen més de cent 
mil persones !) o bé que algú hi 
posi sentit comú, social i cultu-
ral. Que per una vegada el ci-
nema no sigui el germà pobre 
i oblidat de la cultura, que és 
com habitualment l’han tractat 
els qui han manat i manen a la 
Generalitat i el Ministerio, apli-
cant gairebé sempre polítiques 
equivocades o molt nefastes.  
   Així doncs, la nit del dijous 
de la setmana passada, el Kur-
sal va projectar la seva darrera 
sessió de cinema. El Kursal no 
ha arribat a fer 43 anys. Es va 
inaugurar l’estiu de 1970, amb 
la projecció de la  superproduc-
ció  Al este de Java, una peŀ-
lícula d’aventures centrada en 
l’esclat del volcà Krakatoa. Pro-
jectada en 70 mil·límetres i en 
una pantalla molt gran, el Kur-
sal feia goig i oferia projeccions 
espectaculars. Llavors tenia un 
aforament de 1.300 butaques, 
en una sala molt gran, que 
feia una mica de pendent. En 
aquell moment va ser un dels 
millors cinemes de Catalunya, 

un orgull per a Igualada i 
pels igualadins, atraient a 
moltíssims espectadors de 
tota la comarca. Amb aque-
lla primera peŀlícula, i amb 
altres que s’anirien estrenant 
al llarg de les dècades dels 
anys 70 i 80, el Kursal va ser 
un dels indubtables atractius 
de la ciutat d’Igualada. Gai-
rebé s’omplia tots els dissab-
tes, diumenges i festius. Una 
peŀlícula d’èxit podia atreure 
a milers d’espectadors, cas 
d’E.T., que per cert va arribar 
a Igualada amb un any de 
retard, però que tot hi així va 
superar les deu mil entrades 
venudes. A l’any 1989, aque-
lla gran sala va ser remode-
lada, dividint-se en dues, i tot 
seguit s’hi va afegir un pis 
amb una tercera sala. L’as-
sistència va anar minvant, 
però de tant en tant encara 
s’estrenaria alguna peŀlícula 
de moltíssim atractiu comer-
cial, cas de La vida es bella 
o Titànic, ambdues de l’any 
1997. El Kursal ha fet un llarg 
recorregut I ara, a l’any 2014, 
ha finalitzat les seves projec-
cions. Esperem que no sigui 
definitivament.  

Kursal, última sessió

decideixen viatjar a Tòquio 
per passar uns dies amb els 
seus fills, que viuen i treba-
llen a la capital (el gran, di-
rigeix un hospital, la mitjana 
un saló de bellesa i el petit 
fa teatre). 
La serenor de la vida del ma-
trimoni Hirayama contrasta 
amb el neguit de la ciutat. 
Experimenten la contradicció 

entre allò que és permanent 
i allò que és immediat i fu-
gaç. Tot i que els fills volen 
que s’ho passin bé en la seva 
estada a la capital, no poden 
dedicar-los gaire temps i els 
ancians s’adonen que fan 
una mica de nosa; el món del 
seus fills ja no és el seu món, 
el present ja no els pertany 
i només queden els records.

El veterà realitzador Yoji Ya-
mada s’atreveix a fer un re-
make ambientat als nostres 
dies de la mítica Cuentos de 
Tokio (1953), obra mestra de 
Yasujiro Ozu considerada en-
tre les deu millors pel·lícules 
de la història del cinema. 
Amb lleus variacions, entre 
les quals la referència al de-
vastador tsunami de 2011, el 

resultat no és en absolut gra-
tuït. El film de Yamada, d’una 
sensibilitat extraordinària i 
una exquisidesa heretada de 
qui va ser el seu mestre, té 
entitat pròpia i demostra que 
el drama d’aquest grup fami-
liar és un argument totalment 
vigent en l’actualitat. Per fer-
nos gaudir i pensar alhora.

Històries de Tòkio

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

EL POSTRE DE LA ALEGRIA
França. Comèdia dramatica. De Jérôme Enrico. Amb Bernadette Lafont, 
Carmen Maura i Dominique Lavanant. Paulette, una vídua fastiguejada 
del món i una mica racista, viu en un barri on el tràfic de drogues i 
els robatoris són habituals. Un dia, mentre la policia persegueix uns 
brètols, Paulette ensopega amb un paquet d´haixix. Així és com aquesta 
desgraciada dona, amb problemes per subsistir, s´inicia en el món del 
tràfic de drogues. ESTRENA

DE TAL PADRE TAL HIJO
apó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Masaharu Fukuyama i Yôko Maki.
Ryoata, un arquitecte obsessionat per l´èxit professional, viu feliçment 
amb la seva dona i el seu fill de sis anys, però el seu món s´ensorra quan 
els responsables de l´hospital on va néixer el seu fill li comuniquen que, a 
causa d’una confusió, el nen va ser canviat per un altre. ESTRENA

UNA FAMILIA DE TOKIO
Japó. Drama. De Yoji Yamada. Amb Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki i 
Tomoko Nakajima. El vell Shukichi Hirayama i la seva dona Tomiko viuen 
en una petita illa. Encara que no els agrada la vida urbana, van a Tòquio 
passar uns dies amb els seus fills. El fill gran dirigeix   un hospital, la mitjana 
és propietària d’un saló de bellesa i el petit ( Satoshi treballa en el teatre. 
ESTRENA

HERCULES, EL ORIGEN DE LA LEYENDA
Estats Units. Aventures mitològiques. De Renny Harlin. Amb Kellan Lutz, 
Liam McIntyre i Scott Adkins. En un intent desesperat per alliberar el seu 
poble de l´opressió del seu venjatiu marit, la reina Alcmena dirigeix   les 
seves súpliques cap als déus. Fruit de les seves pregàries neix Hèrcules, 
engendrat per Zeus, pare dels déus i els homes. Aliè a la seva veritable 
identitat, Hèrcules pateix el menyspreu del rei Amfitrió, que afavoreix 
sempre al seu fill legítim Ificles. ESTRENA***

EL LOBO DE WALL STREET
Estats Units. Cronica dramàtica. De Martin Scorsese. Amb Leonardo 
DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey i Jean Dujardin. Un corredor 
de borsa de Nova York es nega a cooperar en un cas important de frau 
de valors, en el qual estan implicats molt agents de Wall Street, les grans 
corporacions bancàries i la màfia. Basada en l’autobiografia de Jordan 
Belfort. ESTRENA

TRES BODAS DE MAS
Espanya. Comèdia. De Javier Ruiz Caldera. Amb Inma Cuesta, Rossy de 
Palma, Quim Gutiérrez i María
Botto. Ruth, una jove investigadora, no aconsegueix trobar la seva mitja 
taronja, però accepta assistir als  successius casaments dels seus ex. Un 
al·lèrgic al compromís, un surfista passat de rosca i un transsexual. Un 
còctel explosiu per Ruth , que haurà d’enfrontar al seu passat i decidir 
amb qui vol compartir el seu futur. ***

LA LADRONA DE LIBROS
Estats Units. Drama. De Brian Percival. Amb  Geoffrey Rush, Emily Watson, 
Sophie Nélisse, Nico Liersch. Mentre viu de primera mà els horrors de la 
Segona Guerra Mundial a Alemanya, la petita Liesel troba consol robant 
llibres i compartint-los amb altres. La mateixa Mort és la narradora de 
l’història de la Lladre de Llibres i gràcies al seu humor negre i cinisme 
descobrirem el destí de Liesel i la seva família. ***

EL UNICO SUPERVIVIENTE
Estats Units. Bèl·lica. De Peter Berg. Amb Mark Wahlberg, Taylor Kitsch i 
Ben Foster. Adaptació cinematogràfica d´un llibre de memòries de Marcus 
Luttrell, en el qual relata les seves experiències a l’Afganistan durant el 
2005 . En plena guerra, a ell i a altres marines els va ser encomanada la 
missió de liquidar un líder terrorista. Però la situació es va complicar quan 
els talibans els van parar una emboscada. ***

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres a 2/4 d’11
UNA FAMILIA DE TOKIO

KURSAL 
Campanya “Recuperem el 
Kursal”
PORTA 1 SETMANA TANCAT

1/ SAMURAI (7 anys)
Dg: 11:40
1/ CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Ds. i Dg.: 16:00
1/ EL LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv a Dg.: 18:00/21:30
Dll. a Dj.: 20:30
1/ BLUE JASMIN (7 anys)
Dll a Dj.: 18:30

2/HERCULES (7 anys) 
Dv.: 20:30/22:40
Ds.: 18:20/20:30/22:40
Dg.: 12:00/16:10/18:20/20:30
Dll a Dj.: 17:30/19:40
2/ HERCULES 3D (7 anys)
Dv: 18:20
Ds.: 16:10
Dg.: 22:40
Dll. a Dj.: 21:50

3/FROZEN (apta) 
Dv: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 12:10/15:30/17:40
3/ AGOSTO (16 anys) en català
Dv. a Dg.: 19:50
Dll. a Dj.: 18:00
3/WALTER MITTY (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj.: 20:30

4/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)  
Dv: 17:50
Ds.: 15:40/17:50
Dg.: 11:50/15:40/17:50
4/ MANDELA (12 anys) 
Dv.a Dg.: 19:50
Dll. a Dj.: 18:10
4/ GRAVITY (12 anys) 
Dv.a Dg.: 22:50

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
DE TAL PADRE TAL HIJO  (7 
anys) Premi del Jurat al festival 
de Cannes
Diumenge: 18:00
EL POSTRE DE LA ALEGRIA (7 
anys) (Estrena)
Diumenge: 19:55

Dll. a Dj.: 21:20

5/EL LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv.: 19:30
Ds.: 17:00/20:40
Dg.: 11:30/17:00/20:40
Dll. a Dj: 19:00

6/CAPITAN PHILLIPS
Dg.: 11:40
6/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 
Dv.: 19:10/22:10
Ds. i Dg.: 16:20/19:10/22:10
Dll. a Dj: 18:10/21:10

7/EL UNICO SUPERVIVIENTE (16 
anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:40
Dg.: 11:50/15:40/18:00/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 18:30/21:30

8/ FUTBOLIN (apta)
Dg.: 11:50
8/ 3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dv.: 17:30/22:30
Ds. i Dg.: 16:50
8/ MEDICO (12 anys)
Dv.: 19:30
Ds. i Dg: 19:00/22:00
Dll. a Dj.: 18:00/21:00

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com

INSCRIPCIÓ 
OBERTA

Entra en la nostra pàgina WEB

· C.A.E.
· F.C.E.
· K.E.T. Schools
· P.E.T. Schools

EXÀMENS DE CAMBRIDGE DE MARÇ 2014

T. 93 804 45 54 
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA
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ROMÀ CASANOVA
Bisbe de Vic

Victoriano Closa i Balcells
El dia 9 de gener va fer 15 anys que ens va deixar. 

15è. Aniversari de

Igualada, gener de 2014

Francisca Valls Vilalta
El teu record, dels qui sempre tant et van estimar, estarà 

sempre present en la nostra memòria.

1r aniversari de

Igualada, gener de 2014

Maria Marí Carbonell

Vídua de Joan Gomà Llorens

Morí cristianament el dia 16 de gener a l’edat de 89 anys.
Els teus familiars, cuidadores i amics et tindrem sempre present en el 

nostre record.

Igualada, gener de 2014

Gràcies a tots per la vostra 
assistència als actes que han 
donat per acabada la meva 
estada en aquest món.
Gràcies sobretot, a les persones 
que m’han ajudat a bé morir.
He conegut penes i alegries, he 
estat petita i he estat gran, he 
passat pels camins de la vida com 
vosaltres.
Tot això em servia d’entrenament 
per la vida que ara he començat. 
Feu tot el bé que pogueu al voltant 
vostre. Recordeu que les vostres 
oracions encara poden ajudar-me...

Pare nostre...

El papa Francesc, en la clau-
sura de l’Any de la Fe, va 
lliurar a tota l’Església l’ex-
hortació apostòlica Evangelii 
gaudium. Ha estat després de 
la XIII Assemblea General Or-
dinària del Sínode dels Bisbes 
sobre el tema de la nova evan-
gelització per a la transmissió
de la fe cristiana, quan el Sant 
Pare ens ha ofert les seves 
reflexions sobre el gran repte 
de l’Església en aquests mo-
ments, l’evangelització en un 
món que sembla allunyar-se 
cada dia més de la fe cristia-
na.
Les primeres paraules que 
donen el títol al document, ja 
ens situen en una de les claus 
de la nova evangelització: «La 
joia de l’evangeli omple el cor i
la vida sencera dels qui es 
troben amb Jesús. Els qui es 
deixen salvar per ell són alli-
berats del pecat, de la tristesa, 
del buit interior, de l’aïllament. 
Amb Jesucrist sempre neix 
i reneix la joia.» La manca 
d’alegria és un dels trets signi-

ficatius del nostre món del be-
nestar materialista i hedonista.
La set de joia profunda, que 
neix i reneix contínuament en 
el cor, no pot ser ofegada mai 
del tot.
El nostre desig de felicitat, 
d’alegria, és una de les pet-
jades de Déu en el cor de 
l’home. Però el nostre món, 
massa sovint, ens ofereix suc-
cedanis de la joia veritable. 
Són els paranys del consum, 
del tenir més i més i viure més 
i més experiències. Com si la 
vida trobés el seu sentit pro-
fund en el que és exterior al 
cor de l’home. Ens diuen que 
cal fer callar el cor, o com a 
mínim fer molt de soroll, viure 
intensament fora d’ell, per no 
sentir la seva set de joia au-
tèntica.
Davant aquesta realitat, els 
cristians, els qui hem tingut la 
sort de descobrir la font de la 
joia que mai no mor —la tro-
bada amb Jesús, en la fe i en 
l’amor—, no podem restar im-
passible, sense fer res.

El bé es difon per ell mateix. El 
qui de veritat s’ha trobat amb 
Jesucrist no pot fer res més 
que comunicar-lo als seus 
germans. El desig d’anunciar 
Crist als qui trobem en el camí 
de la nostra vida és senyal 
cert de la trobada autèntica 
amb Jesús.
Com podrem evangelitzar? 
Com podrem anunciar de nou 
l’evangeli de Jesús en una 
societat que sembla que hagi 
apostatat de la seva fe cristi-
ana? És aquest el gran repte, 
com ja hem dit, que tenim da-
vant nostre.
Un repte que neix de la fe 

en Crist i de la caritat envers 
els germans que, no conei-
xent Crist, no tenen la joia de 
l’evangeli, l’única alegria que 
mai no mor.
El Sant Pare ens diu: «En 
aquesta exhortació vull adre-
çar-me als fidels cristians per 
invitar-los a una etapa evan-
gelitzadora marcada per la 
joia de l’evangeli, i indicar ca-
mins per a la marxa de l’Es-
glésia en els pròxims anys» 
(núm. 1). Per això farem bé 
de llegir i estudiar l’Evangelii 
gaudium. Tots els agents pas-
torals de la diòcesi l’hem de 
tenir com a text de referència 

La joia de l’Evangeli

per a acollir les iniciatives i els 
camins nous que Francesc 
ens ofereix a tots, per a sortir 
a evangelitzar. El seu desig és
que sorgeixi «en tota l’Esglé-
sia una nova etapa evangelit-
zadora, plena de fervor i dina-
misme» (núm.17).

El nostre desig de 
felicitat, d’alegria, és 
una de les petjades 
de Déu en el cor de 
l’home



   

              

de Marta Caralt
Entrenadora Personal

icona73@gmail.com

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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93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

Consells Consells 

PRE I POS-PART
El Mètode Hipopressiu és 
una bona opció per realit-
zar els exercicis en el  pre 
i post-part, si una noia té in-
tenció de ser mare és molt 
beneficiós realitzar aques-
tes tècniques i; és el millor 
recuperador de l’abdomen 
(separació recte abdominal) 
i el que respectarà més la 
fisiologia femenina i ajudarà 
a retornar a la normalitat de 
la zona del sòl pelvià...

El treball de la cavitat torà-
cica del mètode Hipopres-
siu és molt important per 
a la preparació pre -part: 
augmenta la capacitat de 
mobilitat i relaxació del dia-
fragma; augmenta la capil.
larització en el sòl pelvià, 
millorant tota la funcionalitat 
d’aquesta zona. En el mo-
ment del part això ens serà 
molt d’ajuda.  El diafragma 
estarà més relaxat i la dila-
tació serà més òptima. Tot 
plegat facilitarà el treball 
d’expulsió del nadó a través 
de  les contraccions...

El part és hipopressiu... si 
heu anat mai a Egipte en les 
parets d’algun temple estan 
dibuixades imatges i/o sim-
bologies on hi ha la dona 
donant a llum dempeus amb 
les cames separades i els 
genolls flexionats i amb  els 
braços aixecats com si em-
penyessin el sostre; la posi-
ció del cos és hipopressiva, 
les mans estan enlairades 
decoaptant, separant escà-
pules, per  activar serrator i 
relaxar diafragma, facilitant 
tot el procés de les con-
traccions responsables de 
l’expulsió del nounat.

A l’hora del part seria ideal 
que el cos seguís el seu 
propi procés... Però a ve-
gades no és així... És una 
sort poder comptar amb el 
suport de les llevadores i 
l’equip mèdic que ens aju-
daran en tot moment.
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Contactes

Orientales
Jovenes y
guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Copa Gratis

Igualada
658 361 130

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 632 145 494

 

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA
 

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES
Máxima discreción



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

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74
Fax 93 803 39 12

 E-mail:netexol@interbook.net
08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

El gourmet
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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

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

La recepta de 
Ingredients
 
5 o 6 peres que no siguin massa madures
1/2 litre de vi negre 
1 branca de canyella
80g de sucre
1 làmina de pasta fullada
Ametlla trencada o laminada per decorar

Tatin de Peres al vi
Preparació:

Retirem la pell de les peres, les llavors i les tallem a meitats.
Les col·loquem en una paella fonda que després pugui anar al forn. Afegim 
el sucre, la canyella i el vi. Cuinem les peres a foc lent �ns que es vegin 
toves i es formi un almívar dens.
Deixem temperar una mica i a continuació cobrim les peres amb la pasta 
fullada. Procurem que les vores de la masa quedin dins la paella.
Fiquem al forn preescalfat a 180ª i fornegem �ns que la massa es vegi 
daurada.
Deixem atemperar una estona més dins de la paella i a continuació 
desmotllem sobre un plat, donant-li la volta al tatin, quedant la pasta sota 
i les peres a sobre. Afegim els trossos d’ametlla.
Podem servir atemperat o fred, i podem acompanyar-ho de nata muntada.

:

1- Retiramos a las peras la piel, las semillas y los pedúnculos y las cortamos en 

6- Dejamos templar unos minutos dentro de la sartén y a continuación desmolda-
mos sobre un plato de presentación, dándole la vuelta al tatín, con lo que la masa 
quedará en la parte de abajo y las peras encima.

7- Servimos templado o completamente frío acompañado de nata montada. 
Espectacular sabor y ya veis que muy sencilla elaboración!!!

�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

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

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

RestaurantRestaurant 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
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Josep Maria Calafell és un 
jove -ell diu que no tant- mont-
buienc que fa curses de mun-
tanya. És un esportista d’elit 
que corre per afecció i no amb 
ganes de fer-se famós. Malgrat 
la seva discreció, formant equip 
amb un altre atleta montbuienc, 
en Jose Cobacho, s’han clasi-
ficat en desena posició a la 
Transalpina, competint amb els 
millors atletes de tot el món.
Dissenyador de professió, en 
Josep Maria Calafell es prepara 
per donar una nova orientació a 
la seva vida professional, obrint 
una botiga de roba d’infants al 
carrer del Born d’Igualada. 
Per què fa curses de munta-
nya?.
M’hi vaig afeccionar fa un  
parell d’anys i és una cosa 
que m’omple molt. Com que 
faig bons resultats m’animo a 
seguir. Cada vegada hi ha més 
gent que es passa a les curses 
de muntanya.
Si fes curses en asfalt o pista 
el veuria més gent.
És que sempre m’ha agra-
dat molt la muntanya. Pots 
fer maratons o pots córrer en 
pista, però no veuràs els pai-
satges meravellosos que et 
dóna la natura.
On s’entrena?
Visc a Montbui poble i cada dia 

pujo i baixo corrent la Tossa.
Ara, quan surti de treballar, em 
posaré les bambes i pujaré i 
baixaré de la Tossa.
Quin temps fas?
Vint-i-cinc minuts i quaranta 
segons entre pujar i baixar...  
són sis quilòmetres.
Amb en Jose Cobacho vàreu 
travessar els Alps. És com 
un Dakar a peu?
Gairebé. Són vuit curses de 
quaranta-dos quilòmetres en 
vuit dies. Vàrem estar lluitant 
contra equips professionals 
i fórem els primers indepen-
dents i els primers catalans de 
la prova. 
Què faria falta per professio-
nalitzar-se?
De moment no entra als meus 
plans. Per edat estic en un 
moment professional que 
requereix molta atenció. De 
tota manera tenim al darrere 
l’equip Tuba que ens dóna la 
roba de competició. Estic molt 
content amb aquesta empresa 
perquè, sense conèixer-me de 
res, va confiar en mi. Hi estic 
molt còmode.
Com corre més còmode, sol 
o en equip?
En equip tens l’avantatge que, 
si un dia flaqueges, el com-
pany et pot ajudar i també a la 
inversa. Quan corres individu-
alment i veus que vas avançant 

competidors, també t’animes. 
Quan no és bo és quan tens un 
mal dia.
La seva professió és dise-
nyador, però l’empresa on 
treballava va fer un ERO. 
Com es planteja el futur pro-
fessional?
Sempre he estat una persona 
estalviadora i previsora. En ser 
acomiadat vaig poder comprar 
un local comercial al carrer del 
Born d’Igualada -on hi havia 
una botiga de discos- i ara 
estic a punt d’obrir una botiga 
on oferir la meva feina de dis-
senyador i personalització de 
roba infantil.
A qui es dirigeix la botiga?
Als infants de 0 a setze anys. 

Les autoritats haurien de vigi-
lar certes activitats que provo-
quen inquietud. Com la d’una 
‘empresa’ que deixa un paper 
imprès que amb lletres grans diu 
“Avís de Pas” i  que s’ofereixen a 
revisar gratuïtament les humi-
tats de les cases i inclús deixen 
un telèfon de la línia 900 per 
sol·licitar que vinguin aquests 
‘tècnics’ que es presenten ‘acre-
ditats’ per l’empresa. Però ningú 
sap si és real o no. El cert és que 
s’han donat casos en que dues 
persones s’han presentat a la 
casa i mentre una entretenia als 
de la casa, l’altra es dedicava a 
‘netejar tot el que trobava’. Si 
s’obre la porta a un desconegut i 
se’l deixa entrar, els ‘descuits’ són 
més senzills. 
Dins la casa les actuacions 
d’aquests delinqüents són molt 
‘discretes’. En alguns casos l’ama-
bilitat dels visitants ha fet que el 
robatori no s’hagi detectat fins 
dies després d’haver-se comés. 
Per això caldria que les visites 
a les cases fossin regulades per 
l’Ajuntament. I més quan la gent 
ja no sap els qui vénen a fer el 
servei són reals o d’aquests que 
sempre estan atents a viure de 
les ‘distraccions’ dels altres. 
Especialment si són grans i 
encara van de bona fe.

A la planta de baix hi haurà 
peces i a la de dalt farem el 
treball de personalització i 
disseny, tant en serigrafia 
com en brodat. També hi 
haurà roba escolar, d’esplais 
o personalització de peces.
Quan obrirà?
A partir del dia trenta-u. Es 
diu simplement Born, perquè 
es troba al carrer del Born i 
perquè en anglès Born vol dir 
néixer.
L’administració ajuda a 
obrir nous negocis?
No. La veritat és que en 
parlen molt però és una farsa. 
Puc donar gràcies a l’ajunta-
ment perquè no ha complicat 
els tràmits però penso que es 
passen molt amb les taxes. 
M’ha costat més el permís 
per al rètol que el rètol mateix.
Quin és el teu millor resul-
tat esportiu?
Haver quedat desè a nivell 
mundial a la Transalpine i 
contra els millor equips del 
món.
I quin t’agradaria assolir?
Aquest any em dedicaré al 
cent per cent a la botiga, 
però més endavant vull par-
ticipar en una prova que es 
diu Cavalls del Vent i quedar 
entre els deu primers. Però 
no serà aquest any. Ara toca 
treballar al Born.

4 paraules amb... Josep Maria Calafell


