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Provocador 
vídeo del tèxtil 
Made in IGD

Juntament amb una 
aplicació per a mòbils

Un dels rètols que els joves que ocupen l’antic Casal Interparroquial d’Igualada, al bell mig del Passeig Verdaguer, van penjar en els primers dies de l’ocupació.

Veïns amb Veu: "Teo Romero no 
és el salvador de Montbui"

P21

Diumenge, Fira 
de la Candelera 
a la Pobla de 
Claramunt

La igualadina Laura Orgué, la nostra 
esperança olímpica a Sotxi'14

Piera va 
celebrar la 
festa dels Tres 
Tombs

XXXI ANY

El Casal d’Igualada, per a tots

El Bisbat vol fer una remodelació del Casal i lliurar-lo a les entitats, 
també als joves de l’Espai pels Somnis que ocupen el recinte

Neguit que joves antisistema vulguin endurir el conflicte, que dura des de l’estiu
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P43

Laura Orgué, abans de marxar cap a Sotxi, amb els alcaldes de la Seu d’Urgell, on resideix, i d’Igualada.
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Sembla que el conflicte generat a l’entorn 
de l’Espai pels Somnis a Igualada podria 
entrar en la seva recta final. Afortunada-
ment, les parts han sabut asseure’s en una 
taula i seguir el fil per trobar-ne una solució. 
Aquest és el camí que condueix a l’objec-
tiu final, que és reconduir les coses amb 
l’aportació del bo i millor de cadascú. Ara 
sabem públicament que el Bisbat de Vic, 
propietari del Casal Interparroquial, havia 
iniciat l’elaboració d’un projecte de remo-
delació integral de tot aquell espai, per a la 
futura utilització lliure i comuna per part de 
la societat civil d’Igualada. Un projecte que, 
precisament per la seva naturalesa i per la 
seva raó de ser, s’hauria d’haver anunciat 
fa temps. Probablement ara es veu que va 
ser un error no explicar-ho, però rectificar 
és de savis, i aquesta premissa val per tot-
hom, també pels qui van ocupar un indret 
argumentant el seu “abandonament”, quan 
aquest, de fet, no existia com a tal.

El Casal ha de ser de tots, i per a tots. 
Aquesta frase resumeix clarament quin ha 
de ser el futur d’aquell recinte, ubicat en ple 
centre de la ciutat d’Igualada, d’un enor-
me valor social i històric i que, òbviament, 
hauria de deixar de ser amb el temps una 
fàbrica de somnis, per esdevenir de debò 
un forjador de realitats. I aquí hi entren ple-
nament els joves, però també gent de totes 
les edats i les seves idees i iŀlusions...
Afortunadament, la propietat entén que té 
la responsabilitat de  dur a terme una remo-
delació digna del Casal, que garanteixi la 
seguretat de les persones, i que esperem 
arribi quan més aviat millor. El Bisbat ha 
agafat un compromís públic i ha ofert part 
dels locals parroquials de la ciutat a dispo-
sició del coŀlectiu de joves. És un molt bon 
pas endavant, difícil de rebatre. Hauria ara 
d’imperar la lògica, deixar treballar a les 
màquines, i esperar un temps per poder 
retornar després al nou Casal, exactament 
com han fet durant molts anys moltes enti-
tats i grups de la ciutat que ha acollit entre 
les seves parets. 
Entenem que el projecte de l’Espai pels 
Somnis, certament engrescador i innova-
dor, té cabuda també en aquest nou esce-
nari que es proposa. L’anunci del Bisbat, la 
predisposició del departament de Joventut 
de l’Ajuntament al diàleg, i la voluntat dels 
joves d’asseure’s i parlar, hauria de ser mo-
tiu més que suficient per evitar no només el 
desallotjament, sinó també la manifestació 
prevista pel 8 de febrer. 
No cal cridar quan es parla.

Pel bon 
camí

La Llar d’Infants “La Ginesta”
El nostre personatge de la setmana no és de fet, una persona 
física, però sí vol ser un homenatge a un espai estimat per molts 
igualadins, la Llar d’Infants “la Ginesta” d’Igualada, que el proper 
mes de juny, segons que ha anunciat ara l’Ajuntament, tancarà 
les seves portes després de 34 anys de servei a la ciutat i es tras-
lladarà a “l’Espígol”, ubicada al Molí Nou. Se’n va tot un referent 
de l’educació infantil d’Igualada, que s’havia guanyat l’estima de 
molta gent pel seu exceŀlent equip de professionals.

María Jesús Mejuto, exconsellera de Sanitat socialis-
ta d’Extremadura ha aconseguit una plaça per oposició 
pública en un concurs que ella mateixa havia convocat, 
estant de president del tribunal un càrrec de confiança 
de quan ella era consellera. L’examen va ser “molt di-
fícil” i ella va treure un 9,33 (la millor nota). Més val no 
comentar.

Pere Navarro, primer secretari del PSC,  va defensar 
el dret a decidir davant la cúpula del PSOE, poc des-
prés que una part dels seus diputats el desobeïssin i 
votessin a favor de la consulta al Parlament. I el comitè 
federal socialista, màxim òrgan del partit entre congres-
sos, ha donat suport a un referèndum d’autodetermina-
ció, sempre que sigui “legal i acordat”. D’això se’n diu 
fer brindis al sol. 

La comissió de garanties -encarregada de vigilar el 
compliment dels estatuts, el codi ètic i els reglaments 
del partit- ha decidir suspendre “cautelarment” la per-
tinença de Marina Geli, Joan Ignasi Elena, Núria 
Ventura i Fabian Mohedano a la direcció i el consell 
nacional del PSC i han posat els seus diputats a la dar-
rera fila i no els deixen ni defensar les seves ponències. 

Marc Mur, alcalde socialista de Flix, secretari de l’exe-
cutiva nacional i primer secretari a la Ribera d’Ebre, la-
mentant que la comissió de garanties no hagi esperat 
ni a sentir els afectats, “que és un dret bàsic que qual-
sevol delinqüent té” i ha acusat el nucli dur del partit de 
“gestionar la crisi tan malament com sap, amb el risc de 
portar el PSC a un carreró sense sortida”.

María Dolores de Cospedal, va liderar la convenció 
del PP català va dir “Junts Sumem” i ha avisat que “no 
es pot jugar amb la identitat espanyola, que pertany a 
tots els espanyols,  ja que l’única veritat immutable és 
que Catalunya és part fonamental d’Espanya des de 
sempre”. I els seus acompanyants no van ser menys.

Cristòbal Montoro, ministre d’Hisenda, ja ha trobat la 
solució a tots els problemes. En lloc de parlar de balan-
ces fiscals que no surten bé, s’inventa uns “comptes re-
gionals” que permeten explicar el que “reben” els ciuta-
dans. I això de rebre se’n molt per aquestes contrades.

El PP i el PSOE exhibeixen el seu rebuig conjunt a la 
celebració d’un referèndum a Catalunya. Elena Valen-
ciano, vicesecretària general dels socialistes, ha asse-
gurat que el seu partit recolzarà el Govern central i el 

PP “per dir un ‘no’ com una casa a la independència de 
Catalunya”. I María Dolores de Cospedal, secretària 
general del PP, es va afanyar a dir que era una “bona 
notícia que el principal partit de l’oposició tingui les co-
ses tan clares en defensa d’Espanya”. I això que diuen 
que España som tots.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministre de Justícia, va apro-
fitar l’acte d’imposició de la Gran Creu Raimon de Pe-
nyafort a sis expresidents del Tribunal Constitucional 
(TC) per advertir als independentistes que “Espanya 
disposa dels instruments necessaris per defensar –des 
del més estricte respecte a la Constitució i als drets que 
reconeix– la sobirania nacional, que resideix en el con-
junt dels seus ciutadans. Espanya és una gran nació 
on val la pena viure i estimar, i per la qual paga la pena 
lluitar.”

A més ha lloat la tasca del Tribunal Constitucional 
com a element amb capacitat “d’expulsar de l’ordena-
ment jurídic tot precepte que contravingui la Carta Mag-
na, que és un text que va ser fruit de la generositat i el 
consens entre espanyols de molt diverses procedèn-
cies ideològiques i que regeix la nostra convivència.” 

Jordi Cañas, diputat i portaveu de Ciutadans (C’s) al 
Parlament, assegura que és innocent del presumpte 
frau fiscal pel qual el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) l’està investigant. “Jo no he comès 
cap delicte” i ha demanat que s’acceleri la investigació 
perquè pugui actuar amb responsabilitat, si se l’acaba 
acusant. Ha reconegut que aquesta investigació fa dos 
anys que dura. Potser ara es recordarà del que deia 
d’altres polítics que van passar per les mateixes cir-
cumstàncies. 

Raül Romeva, eurodiputat d’ICV, ha renunciat a tornar 
a ser candidat per la formació catalana i concorrerà a 
les properes eleccions europees per la circumscripció 
electoral francesa del sud-est, com cap de llista d’Euro-
pe Ecologie-els Verts, juntament amb el cèlebre activis-
ta i ja eurodiputat francès José Bové. 

Sandro Rossell, ha deixat de ser president del Barça. 
El ressò mediàtic ha estat enorme. Sembla mentida 
que amb els problemes que té un país com el nostre 
ens entretinguem encara per temes així.

Entenem que el projecte de l’Espai 
pels Somnis, certament engrescador i 
innovador, té cabuda també en aquest 
nou escenari que es proposa
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M’agrada la política. He participat com a militant en 
dos projectes polítics. Un de caire social i una altre 
de caire nacional. Sempre en contra de l’establish-
ment i, em temo, que sempre he acabat perdent. La 
política també ha format part de la meva professió 
periodística i m’ha donat ocasió de conèixer polítics 
que són homes d’estat i polítics que són únicament 
homes de partit. Molt sovint. Massa sovint, són pre-
cisament els homes de partit els que han acabat 
per surar a base d’acabar amb els homes d’estat. I 
és que en aquest país es tendeix a confondre polí-
tica amb interessos de partit.  
   Estem vivint un moment en què la situació institu-
cional del país -incloc en el concepte tant a Catalu-
nya com a Espanya- requereix el concurs de molts 
homes d’estat, però són precisament els homes de 
partit, els més grisos homes de partit, els que estan 
portant el comandament de les institucions.
   Els dos grans partits estatals s’estan dessagnant. 
En Pere Navarro ha segrestat la voluntat de la ma-
joria de militants i en un moment en què caldria 
estar lluitant pels interessos socials dels catalans i 
pels drets nacionals de Catalunya, el PSC entra en 
contradicció amb ell mateix, amb l’única voluntat de 
no desentonar amb el PSOE de qui depèn orgàni-
cament. El PP, per la seva banda, està patint la fui-
ta dels seus militants més ultramuntans, perquè la 
direcció intenta taponar la fuita de vots cap a altres 
forces encara més dretanes.
   I tot això es fa embrutant els mitjans de comuni-
cació que estan perdent audiència i credibilitat en-
tre els ciutadans, al mateix ritme que el perden els 
partits. Els partits s’han posat incondicionalment al 
servei de l’establishment, a canvi de formar part ells 
mateixos -alguns dels quals no tenen ni estudis uni-
versitaris- del que es coneix com “la casta”.
   Tot plegat fa que el ciutadà se senti fastiguejat 
de la política, quan del que hauríem d’estar fasti-
guejats és de les maniobres dels partits que con-
dicionen l’acció institucional dels òrgans de l’Estat i 
porten al país a fer fallida.
   Ara seria l’hora dels polítics amb majúscula. Dels 
homes d’estat. Dels que saben mirar més enllà de 
la propera campanya electoral i busquen respostes 
als reptes de la societat.
   És normal que el PSC es miri el melic quan l’atur 
a Catalunya supera el 24%? És normal que dos di-
putats del Parlament de Catalunya no responguin 
davant del mateix Parlament que els paga el sou? 
És normal que tots els presidents d’alguna institució 
diguin que “España mejora” només perquè d’aquí 
a quatre mesos hi ha eleccions al Parlament Eu-
ropeu? És normal que tots els ajuntaments tinguin 
un regidor de Promoció Econòmica i que enlloc es 
creïn llocs de treball o noves empreses?
   Deu ser normal perquè nosaltres, tots nosaltres, 
permetem que tot això sigui normal i ho acceptem.
Sovint em sento com Diògenes, buscant amb un 
llum, un polític de debò.

Falten polítics

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La cigala i la formiga. A l’estiu tota 
cuca viu. I la cigala cantava i cantava mentre el sol 
lluïa i les flors desprenien la seva aroma embria-
gadora. El futur no li preocupava gens ni mica. El 
cel era blau i la llum tan intensa que tot convida-
va a l’alegria. I la cigala no entenia que les formi-
gues no gaudissin d’aquell espectacle i seguissin 
treballant i treballant. Però va agafar por, quan el 
temps va anar canviant. Fresquejava i les fulles 
dels arbres s’anaven engroguint. Sovintejava la 
pluja gelada, el cel era gris i la rosada es tornava 
una boira permanent. 
   “Què serà de mi? –deia ara la cigala - Aquest 
hivern cruel durarà molt de temps i em moriré de 
gana i de fred”. I va demanar ajut a les formigues 
que durant l’estiu havien estat emmagatzemant 
provisions.  Però aquestes, tancades al niu, li 
digueren que no la podien ajudar i repetien que 
hauria d’haver estat més previsora, en lloc de pas-
sar-se el dia cantant. Ella apel·lava a la solidaritat 
i els demanava compassió, perquè si no rebia ajut 
es moriria. Però ni cas. I la desafortunada ciga-
la, sense cap refugi ni menjar, va expirar. Aquesta 
faula, atribuïda a Isop i recreada per La Fontaine i 
Samaniego, explica que no tots els moments de la 
vida seran favorables i s’ha de ser previsor. Però 
la por de no tenir prou, fa que hi hagi qui no pari 
d’acumular béns.  
   Hi va haver un temps que la gran majoria tenia 
uns ingressos semblants i ser previsor era una as-
segurança. El que malbaratava el que guanyava, 
sabia que tindria problemes tard o d’hora. La so-
lidaritat es feia entre la gent propera, que sempre 
ajudava quan es produïa una desgràcia. Però ara 
l’ajut personal s’ha substituït per l’instituciona-
litzat. Es paga amb impostos i el distribueix qui 
mana. En alguns països -generalment petits- no 
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es perd el control de qui està al poder i el sistema 
de protecció al desvalgut ha funcionat força bé. En 
altres -generalment grans on no es controla sufi-
cientment el poder- s’ha creat corrupció. Aquella 
que fan aquells que s’han afiliat a un partit o a 
un sindicat, no per afany de servei, sinó per tenir 
oportunitats per aprofitar-se del poder que tenen 
a l’abast. 
    Són massa el que voldrien treballar i no poden. 
Els que estarien molt contents d’arribar a casa 
cansats després d’haver fet una llarga jornada. I 
en canvi es passen el dia pensant a quina porta 
anar a trucar. O desesperats després d’haver estat 
provant mil i una sortida i sols haver aconseguit 
un treball eventual, curt i mal pagat. És com si un 
monstre exterior, anomenat crisi, els trinxés el niu. 
I no els queda on aixoplugar-se. I a més, encara 
han de sentir a qui els diu que la culpa és seva.
   Perquè, sigui pel que sigui, sempre són els ciuta-
dans els que han de resoldre els seus problemes 
i els de la societat en la que viuen. Els que han 
de trobar les solucions per sortir de l’atzucac on 
s’ha caigut. I intentar fer-ho amb honradesa. Amb 
generositat i companyonia. Ajudant els que no po-
den arribar. I no deixant-se portar per la ira quan 
hi hagi algú que se’n riu o que els exigeixi el que 
no poden donar. Ara són temps en què, els que 
canten, cobren per fer-ho. I els que treballen tam-
bé. I només s’ha de vigilar que les remuneracions 
d’uns i altres siguin justes. I corregir els desequi-
libris. Perquè tothom vol transparència en el què 
es fa i justificar honestament per què es prenen 
les decisions. I caldria que els que manen fossin 
més previsors. No poden ignorar els canvis socials 
de fons que s’apropen. No sempre lluirà el sol. El 
fred es va acostant i els que governen no poden 
passar-se tot el dia cantant. 

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

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

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 25/01/2014

14-15-17-28-40-48
Complementari: 36
Reintegrament: 0

· Dimecres 29/01/2014
4-10-26-35-41-46
Complementari: 2
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 23                  641  
· Divendres 24          433
· Dissabte 25     143
· Diumenge 26          279
· Dilluns 27               342
· Dimarts 28       912
· Dimecres 29      942

ONCE
· Dijous 23              98260
· Divendres 24       50405
· Dissabte 25    58964
· Diumenge 26       57578
· Dilluns 27             18184
· Dimarts 28    01584
· Dimecres 29    81484

· Dijous 23   5-24-34-45-47-49   C: 14  R: 0
· Dissabte 25   3-6-7-21-34-49  C: 35   R: 1

· Diumenge 26   34-39-41-43-54  Núm. clau: 8 

· Dimarts 28   18-20-23-42-48  Estrellas: 2/9

GENER
31: Joan Bosco; Marcel·la . 
1: Cecili; Brígida d’Escòcia
2: La Candelera, Corneli
3: Blai; Anscari; Claudina Thévenet.  
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert 
5: Àgata; Calamanda
6: Pau Miki; Dorotea; Amand

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.

Carta d’agraïment en nom 
de la nostra mare (Isabel 
Albiol i Costa)
•• LARA PEDRO I ALBIOL

El passat dilluns 13 estàvem amb la 
mare a la sala d’oncologia de l’hospital 
fent una transfusió i la mami em va dir 
que quan es posés bona volia escriu-
re una carta d’agraïment. Al cap d’una 
setmana la mama ens va deixar.
Sé el que la mare volia escriure… Vo-
lia agrair el tracte carinyós, personal i 
humà que vàreu regalar gratuïtament 
no només a ella sinó a tots els que 
l’acompanyàvem en uns moments tan 
difícils. Volia agrair el vostres somriu-
res, abraçades, paraules...  Mai obli-
daré com vàreu aconseguir que una 
persona que estava patint molts dolors 
pogués riure, estar feliç, sentir-se esti-
mada i gaudir de la vida.
Gràcies Fermí Capdevila, Esperança, 
Blanca, Casi i auxiliars de la Unitat 
d’Oncologia.
Gràcies Marisa i Sílvia Martínez, infer-
meres de la planta de Cirurgia.
Gràcies Marc Castells, Jordi Pont, Ma. 
Angels Chacon…
Gràcies a tots els familiars i amics.
Al Ton per haver nascut just avui.
I en especial GRÀCIES a la Sílvia 
Martínez (un altre cop) i a la meva tieta 
Isabel Pedro per haver sigut els nos-
tres pilars en aquests moments tan di-
fícils. L’amor que ens heu entregat és 
una de les coses més boniques que 
hem viscut.

Desallotjament o privatit-
zació dels somnis?
•• JORDI CASAJUANA 

Bon dia, sóc Jordi Casajuana, Igua-
ladí de 26 anys, treballador i cursant 
estudis de nivell superior, de família de 
classe mitjana (que no pot escatimar 
diners en cap luxe però alhora no pa-
teix, de moment i per sort, per posar el 

plat a taula). Dit tot això vull mostrar 
el meu profund suport a l’ espai pels 
somnis i a la defensa vers el seu desa-
llotjament dictat pels jutjats. 
Mai he estat d’ acord amb l’ ocupa-
ció d’ espais sense motiu i pel simple 
fet de disposar d’ un sostre on viure 
quan altres s’ han trencat les banyes 
en aconseguir comprar i mantenir el 
seu habitatge, ara bé, sí que crec en 
l’ opció de l’ocupació sempre i que si-
gui per fomentar la cooperació, volun-
tariat, generar un espai per a debats i 
iniciatives i oferir a la ciutadania una 
alternativa on discutir les realitats ac-
tuals que passen en el dia a dia a la 
ciutat. 
Crec fermament que el jovent que ha 
optat per ocupar les antigues piscines 
del Casal ho ha fet amb una ferma 
idea d’ obrir l’ espai a tota la ciutat, un 
espai que, si bé no és seu, tampoc 
podríem afirmar al 100% que era del 
Bisbat de Vic, ja que ha estat molts 
anys en desús i amb un projecte d’ 
enderrocament que no s’ ha dut mai 
a terme. És doncs legítim que un grup 
de joves ocupi un espai per a fer-hi un 
centre social? No, ara bé, És legítim 
doncs que el Bisbat de Vic tingui en 
propietat un gran espai al centre de la 
ciutat d’ Igualada i on es podrien allot-
jar vàries entitats culturals igualadines/
activitats i o espais que puguin oferir 
una alternativa de diàleg? En la meva 
mentalitat tampoc hi té cabuda. 
Amb les preguntes anteriors no intento 
que la gent es posicioni ni en un bàn-
dol ni en un altre però realment creuen 
que uns joves que van demanar un 
espai a l’ Ajuntament per incentivar el 
diàleg de la realitat on vivim i on obrir 
un espai per a la participació de tota la 
ciutadania Igualadina en assemblees, 
projectes, debats i moltes altres acti-
vitats es mereixen un desallotjament? 
Perdonin però no. 
Dit tot això també he de confessar que 
per horaris, feina i altres coses que no 

vénen al cas no he pogut assistir a cap 
acte dels que s’ han dut a terme fins 
ara a les antigues piscines del Casal, 
cosa que no m’ ha fet desinteressar-
me pel tema en tenir coneguts, veure 
publicacions del tema i tenir una curio-
sitat profunda en voler saber del tema. 
Espero doncs haver esborrat la estra-
nya tendència que té la gent en gene-
ralitzar quan parla de l’ espai pels som-
nis, no sols el recolza qui hi pot anar i 
participar en el dia a dia de les instal-
lacions i, si finalment es porta a terme 
el desallotjament, espero que els Igua-
ladins siguem conscients de l’ espai 
que estem perdent i que l’ Ajuntament 
variï el seu discurs vers a aquests jo-
ves oferint-los diàleg, mediació i un 
espai alternatiu on dur a terme totes 
les activitats que de ben segur voldran 
i tindran la intenció de compartir amb 
tots nosaltres. Qui no prefereix un es-
pai viu on generar alternatives de dià-
leg i noves idees vers un espai aban-
donat i oblidat? 
Per totes les raons que comento espe-
ro que en les manifestacions i actes en 
contra del desallotjament del Casal i, 
malgrat que no puc assistir a la majo-
ria d’ aquests actes, ja que actualment 
visc i treballo fora de la ciutat, hi sumin 
un participant moral més.

Josep Benet i Valls, 
exemple de bons treballs
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ 

Nascut als Hostalets de Pierola en una 
família de vuit germans, dita família es 
traslladà a Masquefa doncs els seus 
pares varen tenir l’oportunitat, com a 
pagesos molt treballadors que a banda 
de cuidar vinyes i horts varen instal·lar 
una vaqueria,  ja que per la quantitat 
d’habitants tenia possibilitats d’abas-
tir de bona llet i amb ferma voluntat 
es varen anar guanyant, pas a pas, la 
confiança del poble ja que la qualitat 

de dita llet, elaborada com Déu mana, 
feia que gent dels voltants anés a com-
prar-ne. 
En Josep als onze anys es va veure 
afectat amb el virus de la poliomielitis 
que malauradament en aquells temps 
afectava a algunes persones, dit virus 
li provocà immobilitat a les cames i llui-
tant sempre contra aquesta mancança 
i amb l’ajuda de la seva família instal-
laren un local per botiga en el qual, 
a part de ser un manetes arranjant 
ràdios, una feina buscada en aquells 
temps doncs estalviava de comprar-
ne un de nou, en tenia a la venda de 
nous, objectes de regal, electrodomès-
tics, televisors, etc. donant moltes faci-
litats en el pagament i feu seva aque-
lla dita  que “lo barato surt car” i que 
només s’ha de pagar una vegada si el 
producte és bo. 
Reforçant sempre les ganes de lluitar 
es va arranjar un cotxe per poder-lo 
conduir malgrat les seves mancances, 
crec que el primer viatge va ser una 
visita a la Fassina dels Hostalets, allà 
on havia nascut, és d’admirar aques-
tes persones que donat les seves ca-
rències lluiten sempre per no sentir-se 
immòbils i en Josep va donar tot un 
exemple d’honradesa com a persona i 
com a botiguer ja que comprar amb en 
Josep era comprar bo i amb garantia. 
Els anys no perdonen i en Josep ha 
estat cridat en el lloc on es mereixen 
tots els herois, gràcies Josep.

Dia 31: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 1: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 2: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 3: BAUSILI./ Born, 23
Dia 4: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 5: PILAR./ Av. Mestre Muntaner, 26
Dia 6: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director
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a domicili o al quiosc més proper.

Sortejos: Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Tarjeta del subscriptor: Amb la tarjeta 
podràs identificar-te i disfrutar de molts
descomptes a comerços i promocions 
especials.

Truca’ns al 93 804 24 51
i demana informació.

o entra a  
www.veuanoia.cat 
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   He seguit, més d’obser-
vador que no pas d’actor, 
les primeres passes de l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC), des del procés cons-
tituent a la seva implantació 
regional i territorial. Recor-
do que un 30 d’abril d’un no 
massa llunyà 2011 assistia a 
la Conferència Nacional per 
l’Estat Propi que es va dur a 
terme a l’Auditori del Palau 
de Congressos de Montju-
ïc. Aquell esplèndid jorn, sol 
i pel meu compte sense cap 
mena de pressió ni altre man-
dat que la meva consciència 
moral i nacional vaig baixar 
a Barcelona per assistir a un 
congrés que posaria la pri-
mera pedra del que en diríem 
l’Assemblea Nacional Catala-
na. Vam ser 1.500 els assis-
tents fundacionals: els que havíem pagat. Sí, ens 
vam costejar de la nostra butxaca les despeses 
d’organització, lloguer, material i serveis. Allà ma-
teix es va triar al grup de valents, perfils i pràctics 
en tota mena d’oficis, arts i ideologies, que van 
presentar candidatura per encapçalar i escampar 
un veritable front patriòtic de base social fent con-
vergir en una única plataforma i al marge de partits 
tota aquella gent sensible i sensibilitzada decidida 
a dir prou a l’estat espanyol. L’ANC empeny i em-
plaça al món polític, als representants del poble, a 
fer front al robatori fiscal, a l’insult i al menyspreu 
que pateix Catalunya i la resta del país, vexats i 
colonitzats per una Espanya de tall funcionarial, 
impròpia mísera ignorant i inculte que ni ens es-
tima, ni ens deixa anar i només ens vol per apro-
fitar-se’n del nostre talent, capacitat productiva, 
esforç col·lectiu i extrema generositat.
   Fruit d’aquell primer congrés, mesos més tard, 
un 10 de març del 2012 els membres de l’ANC 
fèiem llargues cues per assistir a l’Assemblea Ge-
neral de l’ANC al Palau Sant Jordi de la capital. Fe 
del prest creixement d’un moviment composat per 
un ventall humà de tota edat i condició social. Gent 
política i no política, voluntaris d’associacions i del 
veïnat, de la plaça i el terrat, d’estrena i de rebai-
xa, d’espardenya i de sabata. Tot i considerar-me 
membre passiu i a l’ombra, la força del moviment i 
l’empenta de la gent del meu voltant, en particular 
d’una insistent carmetana, darrerament m’ha fet 
ser una mica més actiu i participatiu. Una mica. I a 
causa d’aquesta participació he de prestar alerta, 
atenció i educació als comentaris que se’m fan. Fa 
uns dies un conegut d’Igualada, que sap que sóc 
de coc, dels que ajudem a fer bullir l’olla, em plan-
tejava qüestions de malfiança i generadores de ru-
mors sense fonament sobre aquesta organització 
d’arrel popular. Fàcilment comprensible si de qui 
fora estant en allò que no s’hi creu o no s’hi vol 
entrar es prefereix veure fantasmes on hi ha cor i 
ànima, il·lusió i ganes. Qui paga l’Assemblea?, qui 
la finança? D’on treu el moviment els diners per 
comprar material, propaganda? Qui hi ha realment 
darrere? ... es demanava el meu interlocutor tot 
donant-me a entendre que per força i imperativa-
ment rebríem fons provinents de vés a saber quin 
grup polític lobby independentista entitat financera 
o institució governamental autonòmica o fundació 
catalanista. Doncs, simplement autofinançament. 
En aquesta Arca de Noé -no pas iot de Nóos- hi 

Que qui paga l’ANC?
MANEL RAMONEDA ·    

entra qui rema com qui no rema ni rima. Tingui 
flauta per bufar o arpa per tocar. És oberta a tot 
ciutadà amb domicili social i fiscal a Catalunya 
que estigui d’acord amb els objectius pels quals 
ha estat creada. Pagui o no pagui quota. Que qui 
paga l’ANC? El dubte ofèn. La carta de pagament 
honora a qui vol ser independent.
   Hem interioritzat com a normal que al regne d’Es-
panya sempre hi ha partides pressupostàries d’un 
o altre ministeri, gruixuts sobres i fons reservats 
per a qualsevol menester, feina o matèria bruta 
d’aquelles que de fa anys s’acumulen per manca 
de neteja a les comunes de l’Estat. Tenim clar que 
tan el servei d’espionatge de l’altiplà peninsular 
com la xarxa primària i vulgar d’ultradreta formada 
per l’integrisme militaritzat de les fundacions fran-
quistes i les d’intoxicació i divisió social, com ho 
són la FAES del PP i la FPI del PSOE: 1) directa 
o indirectament es financen amb diner públic 2) 
presenten en general un nivell de raonament bàsic 
i ras. Res a veure, ni comparable, amb la mane-
ra en que els catalans blasmem i ens defensem 
ferma, cívica i pacíficament dels constants atacs 
contra la nostra nació, víctimes com hem estat de 
genocidi, magnicidi i historicidi. Autofinancem amb 
rendes del treball i temps personal un procés que 
malda per aturar l’intent d’anorreament nacional i 
compensem com podem les salvatges retallades 
en drets i benestar. Per noliejar l’arca calen vo-
luntaris i diners i com si d’una marató de TV3 es 
tractés. Ja són milers les persones que signen un 
vot per acompanyar-nos en aquest apassionant 
i democràtic viatge. En campanya apel·lem a la 
solidaritat -encara més!- i demanem col·laboració 
econòmica en forma de donatiu. Sí que un pèl 
avergonyits, per pidolar -dol demanar al germà- 
però infinitament agraïts quan a voluntat hi ha qui 
posa a la guardiola de l’ANC uns cèntims, un euro 
o cent. Diner noble i net, ni públic, ni mafiós, ni 
de préstec bancari, ni del botí o quartos espoliats 
per aquells que graten, raten i corquen l’envejat 
massís productiu català que encara que no en 
perfecta societat i alguna que altre ovella negre, 
sí de ciutadania majoritàriament modèlica, orgullo-
sa de si mateixa. Volem marxar d’Espanya; i que 
quedi clar: votant. Que qui paga l’ANC? Escèptics 
dormiu tranquils, no tots som iguals: Estatuts de 
l’ANC: Capítol XI. El règim econòmic; art.32 i 33. 
http://assemblea.cat/.

   “Res de nou sota el sol”. És una frase que ja 
apareix a la Bíblia per indicar que tot segueix 
igual, sense novetats. És la impressió que n’he 
tret de la convenció del Partit Popular a Barce-
lona el passat cap de setmana. Res que no sa-
béssim. L’única diferència ha estat el to, ara més 
agressiu, potser per intentar infondre por a la so-
cietat catalana, d’altra banda ja acostumada a 
aquesta mena d’atzagaiades. Però sembla que 
ha estat picar en ferro fred, perquè les reaccions 
han estat  de total indiferència.
   Vist en perspectiva, l’acció del PP a Catalu-
nya ha sigut sempre un fracàs. Des de la famosa 
escridassada a Aznar a la Universitat de Lleida 
el 1994 –que va obligar a suspendre l’acte- fins 
avui, les coses han canviat poc. Hi ha hagut in-
tents de tota mena: des de les invectives del se-
nyor Vidal-Quadras fins a l’afegitó de la “C” de 
Catalunya a les sigles del Partit, no hi ha hagut 
un discurs capaç d’il·lusionar els catalans i po-
der-los fer seus. El PP ha estat sempre un partit 
d’arrels forànies,  nascut del franquisme --no ha 
volgut condemnar mai la dictadura-- ple de per-
sonatges curiosos, prepotents i –com dirien ells- 
“pijos”. Mai ha estat i mai serà un partit popular a 
Catalunya, sembla mentida que no se n’adonin.
   I mira que no hi han estalviat esforços, especi-
alment ara que tenen la majoria absoluta al Con-
grés de Madrid. En els llocs dels Països Cata-
lans on han tingut ocasió de manar, en el camp 
cultural el seu govern ha fet una política de tro-
glodites: la llei Wert és més pròpia dels temps 
de Napoleó –o de Felip V- que del segle XXI. En 
una societat marcada per la globalitat de les co-
municacions, han tancat TV3 i Catalunya Ràdio, 
han reduït a mínims les línies d’ensenyament en 
català... En el camp econòmic no és que hagin 
estat esquitxats per escàndols; han quedat xops 
de corrupció i malbaratament de recursos.
   Aquests senyors han de venir a casa nostra 
a acusar-nos de voler dividir la societat “a cops 
de matxet”, com ha dit la senyora Cospedal? En 
quin món viuen? Tan gran és la seva ceguesa 
–o la seva mala fe- que gosen negar allò que és 
evident? Si fins ara la societat catalana ha supe-
rat durant segles tots els embats per enfonsar-
la, ¿creuen que amb amenaces podran canviar 
la voluntat d’un poble? Només per la força  ho 
aconseguirien, però fins i tot en aquest cas, els 
catalans continuaríem la nostra lluita. Ens esti-
mem massa aquesta terra per deixar-la en mans 
de quatre desaprensius. 
   El gran error del govern de Rajoy és no adonar-
se que el projecte independentista ha tingut una 
resposta massiva perquè la gent ja n’està farta. 
Ells continuen pensant que és cosa de quatre 
polítics nacionalistes i no veuen que és tot un 
poble el que clama perquè vol ser definitivament 
una terra lliure de lladres i prepotents. Davant 
les amenaces amb què ens volen atemorir, la 
nostra gran força és mantenir-nos ferms. No ce-
dir ni un pam. I una manera de fer-ho és actuar 
com si ja fóssim lliures, com si ja visquéssim en 
un estat en què les lleis imposades contra la vo-
luntat del poble no tenen valor. Hi ha unes raons 
històriques i identitàries, evidentment, però per 
als que dubten, n’hi ha una altra d’incontrover-
tible: poder viure dignament del nostre treball, 
el pa que hem guanyat amb la suor del nostre 
front. La impressió que n’haurien de treure els 
que intenten adoctrinar-nos és, com diu el re-
frany, que “Ja pots xiular si l’ase no vol beure”. 
Per alguna cosa l’ase és també una de les ico-
nes de Catalunya.

Res de nou

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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El poder dels governs sobre el poble s’ha vist al-
terat per les noves tecnologies. Els rumors, que 
abans corrien de boca a orella, s’escampen a gran 
velocitat per les xarxes. Aquest procés viral avui 
no té aturador. Els estats no en tenen prou amb 
controlar la premsa, la radio i la televisió. Els ciu-
tadans han trobat en les noves tecnologies unes 
eines informatives per comunicar-se i organitzar-
se. Però tampoc són els que controlen el que cir-
cula. En alguns casos els rumors són interessats, 
d’origen obscur i neixen per crear estats d’ànims 
que provoquin reaccions previsibles que permetin 
les actuacions governamentals. 
   Es parla de transparència. Però la realitat és que 
tothom té moltes coses que mantenir en l’àmbit 
privat. No només les que abans corresponien a 
l’àmbit de la pròpia intimitat. Però les tradicionals 
tanques de l’opacitat, que hom coŀloca per prote-
gir els seus secrets, s’han vist vulnerades. Siguin 
estats, empreses o particulars. A vegades per qui 
disposa de mitjans molt poderosos, però altres per 
la simple abundor i facilitat de transmissió del que 
algú pot considerar rellevant. Cada dia és més 
senzill atacar els contrincants. Ho han demostrat  
Wikileaks i Snowden publicant milers de secrets 
dels estats. O publicar les aventures del president 
francès amb la seva nova amant. O les fortunes 
que amaguen en paradisos fiscals les famílies de 
la jerarquia comunista xinesa. O els correus del 

L’efecte de les noves tecnologies
PERE ESCOLÀ ·    

duc de Palma. O les contrasenyes de milers de 
comptes.
   Avui no és comparable aquell debat parlamentari 
que es feia amb els “cien años de honradez” i la 
primera onada de corrupció - “váyase señor Gon-
zález”- amb el que es fa a les xarxes amb la trama 
del Gürtel, i els moviments de personatges com 
Bárcenas, Camps o els membres de la reialesa. 
Ara a ningú sorprèn que a un règim tan tancat com 
el xinès, se li escapi el control de la informació 
del patrimoni dels seus jerarques. O que s’arribin 
a conèixer els detalls confidencials del contracte 
de Neymar amb el Barcelona. Tot es mou amb 
la rapidesa digital. Surt un tema. Es volen donar 
explicacions. I es neguen els fets. Però al poc, 
aquells castells aixecats a l’aire, amb aparença 
de versemblança, acaben caient estrepitosament 
a causa de les evidències que arriben de ves a 
saber d’on. 
   Ara tothom està exposat a l’aparador. Siguin in-
dividus, entitats o governs. Alguns estats poden 
bloquejar els webs i limitar els accessos dels in-
ternautes. Però cada vegada els serà més difícil 
aturar la formidable revolució de la comunicació 
que no coneix fronteres. La corrupció, l’engany i 
les trampes que s’amagaven -millor en les dicta-
dures que en les democràcies- tindran sempre el 
risc de ser descoberta. Quan algú posa damunt la 
taula i el que s’amaga en els ordinadors o en el 

Arnold Schönberg (1874-1951) va ser un músic 
austríac que va revolucionar la música culta de 
principis del XX, començant amb la atonalitat, més 
tard amb el dodecafonisme per desembocar en el 
serialisme. Va trencar tots els motlles possibles i 
va fer enfadar les societats musicals més conser-
vadores de Centreuropa, que encara flotaven amb 
els valsos d’Strauss. Un dia, va enviar a la Soci-
etat Filharmònica de Viena una nova composició, 
realment agosarada en termes d’harmonia. Li van 
contestar molestos dient-li que allò era “impossi-
ble”, que estava ple d’acords que “no existien”. 
Schönberg els contestà recomanant-los calma: 
“com es podien enrabiar per una cosa inexistent”?
   A Espanya, al Partit Popular li està passant el 
mateix. Fins ara, es mofaven dels catalans que es-
tem a favor del dret a decidir. En to burleta, deien 
per activa i per passiva que el plebiscit no era fac-
tible, que demanàvem una cosa que no es podia 
demanar, que no era possible... que no existia en 
el marc de la llei (la seva llei). El gran Schömberg 
els hauria dit que no valia la pena amoïnar-se per 
coses que no existeixen, però...
   Però ara, de sobte, aquests catalans estranys 

que desitgem coses inexistents, i a més en un idio-
ma que no és el del imperio, veiem com els del PP 
-els del altiplà i fins i tot els d’aquí- toquen a some-
tent i es mobilitzen perquè s’han adonat que va de 
veres, que no és una passa, que, com ha succeït a 
totes les revolucions de veritat, la força ve de baix, 
que empeny per sota i que quan el poble -en el 
sentit clàssic de la Revolució Francesa- es belluga 

JOSEP M. RIBAUDÍ • Membre de l’ANC

Estan acollonits
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núvol i ho escampi mitjançant internet. Tot pot ser 
detectat i descobert. A la xarxa -ordinadors, tablets 
i telèfons- hi hem deixat les nostres fotos, les nos-
tres relacions, el que ens interessa i el que ens ve 
més de gust. També contenen els arcans secrets 
dels governs. I els que no vulguin estar exposats, 
hauran d’exiliar-se fora del món en el que ens mo-
vem. Tornar al paper i a la comunicació oral, per-
sonal i directa, sense cap mena d’aquests aparells 
digitals pel mig. I els paradisos fiscals hauran de 
recórrer a velles tradicions manuals, evitant trans-
accions electròniques, si volen protegir els secrets 
dels seus clients. 
   Les conseqüències de la globalització i de les 
noves tecnologies ens portaran a una revolució 
social i política sense precedents. Segurament 
sabrem més de tot, però potser no viurem més 
segurs, ni més lliures. Serem, o podrem ser, més 
manipulats. La intimitat serà un privilegi d’anaco-
retes solitaris. S’ha entrat en una nova era. Aque-
lla en la que qualsevol fet, que en aparença és 
insignificant i intranscendent, es pot convertir en 
un enorme malson de conseqüències imprevisi-
bles. Cada dia serà més difícil mantenir els espais 
on recollir-se i estar segurs. Hem iniciat el període 
on les oportunitats i pors -tant personals com col-
lectives- es fan i es desfan a ritme de vertigen i 
circulen per les xarxes sense aturador. 

i avança colze amb colze és imparable.
   I, aleshores, tota aquesta patuleia de parlamen-
taris i ministres, imputats i per imputar, corruptes i 
per corrompre -si és que encara en queda algun- 
empleats o acomiadats en diferit s’esvaloten i es 
diuen que han de fer quelcom, i se’ls acut comprar 
bitllets d’AVE i venir a fer una trobada a Barcelona, 
un míting que escoltaran ells mateixos i aplaudiran 
ells mateixos.
   Quina gran idea! La meva àvia deia “per aquest 
viatge no ens calien alforges”. I és ben cert. Es 
podien haver quedat a Madrid, masturbar-se els 
uns als altres i fer-se els mateixos discursos sense 
moure’s de casa. Haurien estalviat diners, esfor-
ços i emissions de CO² i s’haurien estalviat de fer 
el ridícul.
   Jo estic content, no perquè facin el ridícul, que 
ja hi estic acostumat i no em fa ni gràcia, estic 
content perquè els veig molt espantats, tensos, 
descol·locats, com si algú invisible els hagués fo-
tut un clatellot que, a més de fer mal, humilia, i hu-
milia perquè fins ara han dit “no res, bajanades...”, 
i de sobte s’han adonat que ja no hi són a temps.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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El Bisbat de Vic vol remodelar el Casal Interparroquial 
per oferir-lo als joves i a les entitats d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS.-
El Vicari General del Bisbat 
de Vic, el tousenc Mn. Da-
vid Compte, i l’Arxipreste de 
l’Anoia i la Segarra, Mn. Jo-
sep Massana, han explicat 
aquesta setmana a La Veu 
el seu punt de vista respecte 
el procés de conflicte que es 
viu a l’antic edifici del Casal 
Interparroquial des de la seva 
ocupació l’estiu passat. És la 
primera vegada que l’Església 
dóna la seva opinió pública-
ment.

“El Casal no s’ha 
abandonat mai”
En general, es desconeixia 
que el Bisbat de Vic, i especi-
alment Mn. Massana, havien 
endegat un projecte prou am-
biciós per a remodelar l’antic 
Casal Interparroquial. Des del 
coŀlectiu de joves que ocupen 
el recinte de l’Espai pels Som-
nis des de l’estiu passat s’ha 
parlat en reiterades ocasions 
que havien entrat en un indret 
“abandonat des de fa 10 anys”, 
i això, pel que ens diuen des 
del Bisbat, no és així. “El Ca-
sal es va tancar el 2008 per-
què hi havia unes deficiències 
estructurals que feien que fos 
molt perillós que es mantingu-
és obert. Es va tancar per mo-
tius de seguretat i perquè, de 
la manera que estava, hagu-
és incomplert les normatives 
d’espais de pública concurrèn-
cia. Ens vam veure obligats a 
tancar-ho, però de seguida un 
equip de gent va sentir la res-
ponsabilitat de tirar endavant 
una remodelació”, expliquen 
Compte i Massana. “No s’ha 
abandonat mai, aquell edifici”, 
diuen de forma taxativa.  “Des 
del mateix moment que es va 
tancar, ens vam posar a treba-
llar per a tornar-lo a obrir”. 
Des d’aquell moment, el re-

L’Església obre les 
portes al diàleg i dóna 
suport al projecte de 
l’Espai pels Somnis, 
però demana poder 
acabar un projecte 
de remodelació que 
ja es treballava des 
del 2008
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Mn. David Compte, Vicari General del Bisbat de Vic, i Mn. Josep Massana, Arxiprest de l’Anoia-Segarra. Foto: JP

cinte de l’antic Casal Inter-
parroquial ha viscut fins a tres 
projectes diferents, adaptats 
cadascun d’ells a la situació 
econòmica que vivim, i per 
fer-ne les modificacions ne-
cessàries per garantir-ne un 
millor ús. Aquests projectes 
han comptat amb l’aportació 
d’idees de diferents persones 
d’Igualada, i els diversos orga-
nismes interns del Bisbat de 
Vic. “El primer que s’havia de 
fer és l’eliminació de perills per 
a l’entorn, fins i tot vam finalit-
zar un acord amb l’Ajuntament 
per a l’ús d’un local que feien 
servir els Moixiganguers, pre-
cisament per poder enderro-
car-lo i solucionar problemes 
estructurals que hi havia”. Ac-
tualment, el procés es troba 
en un tercer projecte que con-
templa “la utilització de l’espai 
de forma pública recuperant 
el seu esperit original, lògi-
cament sense les piscines”, 
apunten els dos interlocutors 
del Bisbat de Vic. “La intenció, 
de moment, és recuperar la 
primera planta del Casal, ar-
reglant les teulades”. Els dos 
primers projectes, un esbós 
dels quals ha pogut veure La 
Veu de l’Anoia, són del 2010 
i del 2011, el segon moderant 
les despeses previstes en el 
primer. “L’arquitecte va fer una 
visita al Casal per poder fer el 
seu informe, just la setmana 

abans de la seva ocupació”, 
diuen. Aquests projectes han 
estat enviats al jutge que ins-
trueix aquesta causa. “En cer-
ta manera, els joves que van 
ocupar l’espai, sense mala fe i 
sense adonar-se’n, van aturar 
un projecte que estava a punt 
de convertir-se en realitat”. 

Clima positiu d’entesa
Lluny d’esdevenir un conflicte 
més gran, l’Església vol par-
lar i entendre’s amb els joves. 
“Volem ser positius”, insis-
teixen. “Creiem que podem 
arribar a una bona sortida i 
podrem estar contents, per-
què immediatament el Casal 
podrà tornar a estar al servei 
de les persones i entitats que 
vulguin”. Mn. Compte i Mn. 
Massana volen deixar molt 
clar que “tal i com està ara, 
l’espai no pot ser utilitzat legal-
ment per ningú”, i aclareixen 
que “mai hem denunciat a cap 

persona en concret en aquest 
tema”. Efectivament, el procés 
penal que instrueix el jutjat 
d’Igualada –que ha donat de 
marge fins el 13 de febrer per 
a que es desallotgi l’Espai pels 
Somnis- té el seu origen en 
una denúncia realitzada pels 
Mossos d’Esquadra, a qui el 
Bisbat de Vic es va adreçar 
per comunicar que el recinte 
havia estat ocupat. “Nosaltres 
l’únic que vàrem dir a la poli-
cia és que aquell edifici estava 
tancat amb un cadenat, i que 
a l’interior hi havia unes perso-
nes, i que no volíem tenir cap 
mena de responsabilitat civil 
si algú allí dins es feina mal, 
res més”. Mn. Josep Massana 
va declarar el 16 de setembre 
davant el jutjat “que l’únic que 
volíem és que l’espai es desa-
llotgés, però que en cap cas 
volíem denunciar ni culpabilit-
zar ningú. Simplement que es 
tornés a l’estat que era”. 

El Bisbat ofereix els locals 
parroquials als joves
Els joves han mantingut ja 
alguna trobada amb repre-
sentants del Bisbat, i les con-
verses van per bon camí. “Hi 

ha dos projectes, i tots dos 
són molt bonics”, afirmen Mn. 
Compte i Mn. Massana. “Ve-
iem que hi ha un coŀlectiu ju-
venil que s’ha mobilitzat amb 
la intenció d’aportar elements 
de dinamització social que 
s’han de tenir en compte, i hi 
donem suport.  I també hi ha 
un projecte endegat, amb mol-
tes hores de treball al darrere, 
que és important que conti-
nuï. El nostre esforç actual 
és veure com podem compa-
ginar aquests dos projectes, 
engrescadors i atractius per a 
Igualada. No volem fer-los xo-
car, sinó fer-los compatibles”, 
expliquen. “Ens agradaria que 
aquests joves utilitzessin els 
espais del Casal, de la matei-
xa manera que sempre ho han 
fet moltes persones i entitats”. 
Mentre això no sigui possible 
per les obres, el Bisbat ha 
ofert als joves els locals par-
roquials de la ciutat. S’ha fet 
un estudi d’horaris i grups de 
manera que hi hagi prou ca-
pacitat per a que els projectes 
de l’Espai pels Somnis puguin 
continuar endavant. Bàsica-
ment, s’ofereixen els locals de 
la parròquia de la Soledat, els 
divendres al vespre, i dissab-
tes i diumenges per les tardes 
i els vespres, amb tres sales, 
una d’elles amb capacitat fins 
a 70 persones, i  locals per a 
guardar-hi material. La parrò-
quia de la Sagrada Família ha 
ofert també els seus espais, 
però són més petits. “No vo-
lem anar contra ningú, volem 
sumar voluntats i projectes”. A 
més, les parròquies de la ciu-
tat ara també es veuen neces-
sitades d’espais oberts i sales 
grans per a més de 80 perso-
nes, per això “el projecte de la 
reforma del Casal és urgent”.

El Bisbat i els joves 
han iniciat converses 
per trobar una sortida 
a l’ocupació del Casal

Detalls dels projectes de remodelació que es tenien en marxa al Casal Interparroquial, dels anys 2010 i 2011.



“Si les dues parts no 
cedeixen una mica en 
les seves respectives 
posicions actuals, 
el desallotjament 
esdevindrà 
inevitable”, diu el 
regidor Requesens

Els joves de l’Espai pels 
Somnis han demanat aques-
ta setmana al jutjat la sus-
pensió de l’ordre de desallot-
jament, prevista d’executar a 
partir del 13 de febrer. Alho-
ra, han convocat una mani-
festació per al 8 de febrer, la 
setmana vinent, a les 7 de la 
tarda davant el Casal. 
El comunicat dels joves diu el 
següent:
“Ara fa sis mesos que el jo-
vent de la ciutat vam dema-
nar la cessió d’un espai muni-
cipal en desús a l’Ajuntament 
d’Igualada i anhelàvem dis-
posar d’un espai autogesti-
onat per a nosaltres matei-
xes. Un espai que permetés 
el treball de les entitats i les 
associacions de la comarca, 
on tenir espais per ser crea-
tives, per intercanviar conei-
xements, per tirar endavant 
els nostres projectes, per tei-
xir una xarxa d’ajuda mútua i 
per ser partícips dels nostres 
propis somnis. 
I els nostres somnis s’han fet 
realitat: al casal hi ha xerra-
des, tallers, reunions d’en-
titats, assajos de música, 
projectes socials, assemble-
es setmanals... i ens emocio-
nem quan veiem que la xarxa 
de suport mutu és real: cada 
dia que passa son més les 
persones que s’adhereixen 
al casal, les entitats que ens 
donen suport, els articles de 
recolzament que apareixen 
als diaris... cada cop som 
més, més lliures i més fortes.
És per això que volem que 
aquest projecte segueixi en-
davant amb tota l’embranzi-
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Els joves demanen la suspensió 
del desallotjament i convoquen 
una manifestació pel 8 de febrer

da que està agafant i amb la 
companyia de totes les per-
sones i col•lectius que ens 
estan donant suport. Així, 
esperem poder establir un 
clima adequat perquè la nos-
tra voluntat de seguir amb les 
negociacions amb el bisbat 
de Vic i l’Ajuntament d’Igua-
lada sigui possible. 
Entenem, doncs, que per-
què aquest diàleg pugui ser 
fructífer, cal que totes les 
parts implicades es posici-
onin com a iguals, per tant, 
demanem que es suspengui 
el desallotjament de l’espai 
pels somnis programat pel 
13 de febrer. D’aquesta ma-
nera, i coherents amb l’ideari 
del nostre projecte, podrem 
mantenir un diàleg i cercar 
solucions davant d’aquest 
conflicte d’acord amb els 
temps que necessita el nos-
tre sistema d’organització, 
l’assemblearisme. Necessi-
tem parlar, raonar, i somniar 
col•lectivament i això reque-
reix temps. 
Apostem per un diàleg, però 
aquest ha de ser clar i sin-
cer, sense amenaces ni amb 
la por d’un desallotjament a 
la cantonada. Defensarem 
l’espai pels somnis, i sabem 
que no estarem soles, que hi 
ha moltíssima gent que ens 
dona suport i que seguirem 
somniant cada cop més, jun-
tes i despertes! 
Hem après que només 
s’aprèn caminant, i que cami-
nar ja és vèncer.
Gràcies a totes les que cami-
neu amb nosaltres.
El Casal és d’Igualada”

Desmarcant-se de l’opinió ex-
pressada per l’alcalde Marc 
Castells, que demanava a les 
pàgines de La Veu i també 
en el darrer ple un desallotja-
ment  immediat abans d’iniciar 
qualsevol diàleg amb els jo-
ves, ERC a Igualada, soci de 
govern a l’Ajuntament i titular 
de la cartera de Joventut, ha 
elaborat aquesta setmana un 
comunicat en el que demana 
“valentia” a totes les parts i “di-
àleg” per a evitar precisament 
que es produeixi un desallotja-
ment forçós, en teoria previst 
a partir del 13 de febrer.
Esquerra manifesta que consi-
dera “important” que els joves 
que ocupen el Casal des del 
passat estiu “puguin arribar a 
un acord amb l’església per 
evitar un desallotjament”, co-
neixedor de les primeres pre-
ses de contacte entre repre-
sentants del Bisbat i alguns 
dels joves que són a l’Espai 
pels Somnis.
És curiós que, dies després 
del darrer ple, en el que l’alcal-
de va rebre crítiques per part 
dels joves, situats entre el pú-
blic present a la sala, perquè 
entenien que es negava a par-
lar -alguns d’ells li va dir que 
seria culpable d’un desallot-
jament forçós- ara surti ERC 
dient que “el regidor Joan Re-
quesens, s’ha reunit tant amb 
els ocupants de l’antic casal 
parroquial com amb l’església 
en diferents trobades infor-
mals i formals” amb l’objectiu 
“sempre de buscar una solu-
ció a través del diàleg”. Afortu-
nadament, alguns han vist que 
el millor camí per trobar una 
sortida a aquest “conflicte” és 
per les bones, però tot plegat 
deixa entreveure un certa poli-
tització que és precisament el 
que es vol evitar... Si els joves 
s’havien reunit amb el regidor 
de Joventut, delegat per l’al-
calde, per què acusen l’alcal-
de enmig d’un ple de no voler 
parlar? En qualsevol cas, en 
determinats àmbits hi ha cert 
neguit que alguns, propers a 
una força política sense repre-
sentació municipal però amb 
forta ascendència entre els jo-
ves, tinguin la temptació d’uti-
litzar aquest cas políticament.   
ERC recorda que Joan Re-
quesens ja va rebre els joves 
en una reunió celebrada el 22 
de febrer de 2013 a l’equipa-
ment juvenil de la Kaserna. La 
reunió es produí després de 
que el 31 de gener els joves 
fessin arribar al Departament 
de Joventut una proposta de 
projecte de dinamització. El 
28 de febrer, el regidor els hi 
traslladà a través d’una carta 
que “el Departament de Jo-

ERC es desmarca de Castells i demana 
diàleg i valentia per evitar el desallotjament

ventut, valorem positivament 
la proposta i la qualitat del 
projecte i entenem que pot ser 
una aportació essencial pel 
jovent de la ciutat”. Justament 
en aquesta carta se’ls oferí di-
versos espais per desenvolu-
par les activitats que els joves 
van rebutjar per “insuficients”. 
La carta del departament de 
Joventut afirmava que “posem 
a la vostra disposició l’equi-
pament juvenil “La Kaserna” 
per poder-hi desenvolupar el 
vostre projecte, coordinant-
nos amb les activitats que ac-
tualment s’hi desenvolupen i 
compartint amb altres entitats 
i joves, en el marc de l’horari 
de l’equipament. D’altra banda 
i per complementar els horaris 
que l’equipament juvenil La 
Kaserna estigui tancat posem 
a la vostra disposició l’espai 
de “La Galleda”. La carta aca-
bava afirmant que “restem a la 
vostra disposició per qualse-
vol altre tema, esperant que 
puguem col·laborar per tal de 
fer possible els vostres projec-
tes”. 
El diàleg iniciat pel regidor no 
va tenir continuïtat per part 
dels joves, que van considerar 

“insuficients” la proposta del 
Departament. 

“Convé resoldre el litigi a 
través del diàleg”
El regidor de Joventut lamenta 
que “actualment ens trobem 
en un litigi que convé resol-
dre a través del diàleg i que 
necessita la valentia de les 
dues parts”. Continua afirmant 
que “és important per una ciu-
tat tenir joves compromesos i 
crítics ja que això ens fa una 
societat més forta”. D’altra 
banda, Requesens entén que 
“l’ocupació d’espais privats 
que històricament han tingut 
un ús públic pels ciutadans, es 
pot considerar, en el moment 
actual, una via comprensible 
de reivindicació i d’expressió 
d’unes idees polítiques. Però 
també és obvi que la propietat 
té dret a tenir l’espai del qual 
són propietaris per decidir fer-
ne el que més els convingui”. 
Finalment, Requesens creu 
que “l’objectiu dels joves és 
realitzar activitats obertes a 
la ciutat i això és bo i cal tre-
ballar perquè sigui possible, 
en aquest o en d’altres lo-
cals. Hi ha alternatives d’ús 
de locals municipals per a 
activitats, com de fet ja ho fan 
actualment altres col·lectius 
de joves. Respecte a aques-
ta ocupació d’espais privats, 
continuaré impulsant la medi-
ació fins l’últim dia, però si les 
dues parts no cedeixen una 
mica en les seves respectives 
posicions actuals, el desallot-
jament esdevindrà inevitable”.

Joan Requesens, regidor de Joventut per ERC.

C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)
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El que vol ser el ressorgiment 
del sector tèxtil d’Igualada, fill 
del que fou “la Igualada del 
gènere de punt” de genera-
cions anteriors, és ja present 
amb força a les xarxes soci-
als. Dilluns es presentava pú-
blicament un vídeo força pro-
vocatiu i una aplicació per a 
telèfons mòbils que pretén di-
vulgar als quatre vents les bo-
tigues de fàbrica, un dels trets 
referencials de la ciutat durant 
dècades. Alhora, aquesta set-
mana algunes de les marques 
igualadines tèxtils ja han des-
filat per la Passareŀla 080 de 
Barcelona. 
En una acció conjunta de 
l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Agrupació Tèxtil Fagepi, amb 
el suport institucional del Con-
sorci de Comerç, Artesania 
i Moda, l’Escola d’Arts i Ofi-
cis Gaspar Camps i el Gremi 
de Blanquers, aquest vídeo i 
l’App mòbil representen la pri-
mera constatació clara del Pla 
de Reindustrialització Tèxtil 
que va aprovar l’Ajuntament 
en la seva última sessió ple-
nària. Dilluns, l’alcalde Marc 
Castells, la titular de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
Àngels Chacón, el vicepresi-
dent de Fagepi Xavier Guasch 
i el president del Gremi de 
Blanquers, Xavier Badia, van 
donar el tret de sortida al pro-
jecte.

“Igualada et vesteix”
El vídeo, que de moment no-
més es pot veure a les xarxes 
socials i és fàcilment localit-

La “nova moda” d’Igualada es mostra en un vídeo 
provocatiu i una aplicació per a telèfons mòbils

Xavier Badia, Xavier Guasch, Marc Castells i Àngels Chacón, durant la presentació del vídeo.

zable a Youtube, ja ha tingut 
quasi 7.000 visites en poc més 
de tres dies. Sota el títol “Igua-
lada et vesteix”, es tracta d’un 
microcurt protagonitzat per 
una parella de joves que van 
vestits només amb peces de 
marques igualadines i que té 
un final sorprenent. L’objectiu 
del vídeo és que circuli per in-
ternet i que convidi als usuaris 
de les xarxes socials a descar-
regar-se l’aplicació per a telè-
fons mòbils IgualadaModa, un 
recorregut per a les botigues 
de fàbrica de la ciutat. 
Tots els que han participat en 

la producció del vídeo són 
igualadins; des dels actors, 
Marta Barbero i Carlos Simon 
fins a l’estilista Susana Maldo-
nado, passant per les empre-
ses Lidera Comunicació -que 
n’ha fet la part creativa- i Albert 
Burzón de Burzon*Comenge 
que ha dirigit la producció. 
L’APP ha estat desenvolupa-
da també per una empresa 
igualadina: Creagia. 

App mòbil, de moment 
només per a Android
L’aplicació mòbil, que de mo-
ment està només disponible 

per a telèfons del sistema An-
droid, compta amb una dese-
na de botigues, una xifra que 
s’anirà ampliant amb noves 
marques de moda i amb la in-
corporació d’establiments de 
restauració. La idea és que les 
persones que vénen a com-
prar passin el dia a Igualada 
i l’APP els informi de tots els 
serveis que tenen a l’abast. 
L’aplicació es pot trobar al Go-
ogle Play clicant “IgualadaMo-
da”.
L’alcalde Marc Castells ex-
plicava durant la presentació 
que “aquest és, sense dubte, 
un projecte de ciutat”, i afegia 
que “representa un exemple 
clar del què ha de fer l’Ajun-
tament: ajudar molt i molestar 
poc. Hem també d’ajudar un 
sector com el tèxtil, que ho ha 
passat molt malament. Amb 
el que presentem ara estem 
sembrant per després reco-
llir”. Castells recordava que 
“les inversions no vindran si 
no tenim res que oferir. Amb 
accions així donem múscul al 
sector, que tindrà més fortale-
sa a l’exterior”. L’alcalde insis-
tia que “Igualada ha deixat de 
cavar, i esperem que els ciuta-
dans ho notin aviat”.  

30 botigues de fàbrica
Durant la presentació, el por-
taveu de la patronal Fagepi, 
Xavier Guasch, explicava que 
la ciutat disposa encara de 
30 botigues de fàbrica, amb 
gairebé 4.000 metres qua-
drats de superfície destina-
da a la venda, amb marques 
com Punto Blanco, Sita Murt, 
Diktons, Naulover, Escorpión, 
Lumberton, Juper, Carlomag-
no, Messcalino, Yerse, Aldo 
Martin’s, o Linn. Les botigues 
generen una facturació anual 
de 18 milions d’euros i ocupen 
fins a un centenar de perso-
nes.
Segons un estudi de Fagepi, 
el 45% dels compradors vé-
nen de fora de la comarca. 
Les empreses fabricants han 
calculat que el 19% dels com-
pradors provenen de la ciutat 
de Barcelona, un 8% prove-
nen de comarques veïnes 
com el Penedès, el Garraf i 
el Baix Llobregat i la resta (un 
18,5%) vénen d’altres indrets 
de Catalunya. 
Des de Fagepi també s’ha fet 
un retrat del comprador habi-
tual de les botigues de fàbrica 
igualadines; el 29% compren 
sols, el 27% ho fan en família, 
un 18% vénen en grups i el 
26% ho fa en parella. En re-
sum, es tracta d’un turisme de 
botigues de fàbrica familiar i 
de grups d’amics amigues que 
vénen a passar el dia a Igua-
lada i a comprar. Els caps de 
setmana l’afluència a les boti-
gues és en el 60% de perso-
nes de fora de de l’Anoia.  

Igualada

El vídeo, que de 
moment només 
circularà per les 
xarxes socials, ja ha 
tingut quasi set mil 
visites a Youtube en 
només tres dies
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La Passareŀla 080 Barcelo-
na Fashion, que està fent-
se aquesta setmana al Born 
Centre Cultural de la capital 
catalana, ha tornat a tenir pro-
tagonisme igualadí. Les firmes 
Sita Murt, Aldomartins, Escor-
pion i Punto Blanco participen 
en aquesta edició del 080, 
que compta amb la presència 
d’una trentena de marques i 
dissenyadors amb les seves 
propostes per a la temporada 
tardor-hivern 2014-2015. 
Sita Murt, d’Esteve Aguilera 
SA, va desfilar dimarts a la 
tarda. La seva presència va 
ser motiu de comentari al Tele-
notícies de TV3, que va fer re-

Sita Murt, Aldomartins, Escorpion i Punto Blanco, a la Passarel·la 080
ferència a la delicada situació 
econòmica que ha travessat 
la companyia en els darrers 
mesos. 
Sota el títol “Pur”, Sita Murt 
va presentar la seva nova col-
lecció, que transmet la dedica-
ció pel punt i pels detalls en un 
minimalisme que és l’essència 
de la col·lecció. Els colors són 
protagonistes: la presència 
d’un perfecte blau prussian, 
del gris gel i el cru és cons-
tant, mentre que l’accent el 
posa el vital vermell Ponsètia. 
La constant presencia d’uns 
acabats impecables donen 
caràcter a les peces, sempre 
jugant amb la dualitat entre Un dels dissenys de Sita Murt.

simplicitat i sofisticació.
En punt, es combinen ango-
res i finíssimes llanes-alpaca, 
buscant un grafisme monocro-
màtic. 
Entre els assistents a la desfi-
lada de Sita Murt, es trobaven 
la campiona de natació sin-
cronitzada Ona Carbonell, les 
actrius Joana Vilapuig, Mar-
galida Grimalt, Marina Gatell 
i Anna Moliner i la periodista 
del món del motor Laia Ferrer. 
Qui tampoc va voler perdre’s 
detall de la col·lecció, va ser 
l’Helena Rakosnik, esposa del 
President de la Generalitat, 
Artur Mas.
Dimecres al migdia va ser el 

torn de l’empresa Aldomartins, 
que va presentar la seva coŀ-
lecció “Wild Side”, dissenyada 
per Núria Bisbal. Ahir dijous al 
migdia qui va aparèixer per la 
Passareŀla 080 va ser Escor-
pion. La històrica firma iguala-
dina va presentar la coŀlecció 
“Rhapsody”, amb una aŀlego-
ria molt musical. 
Finalment, Punto Blanco pre-
sentarà, avui divendres a les 
12 del migdia, la seva coŀlec-
ció d’underwear “Equilibrium”, 
que mostra públicament amb 
la coŀlaboració de la coopera-
tiva tèxtil Teixidors, de Terras-
sa. 
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El Saló de nuvis i celebracions 
ha acollit en dos dies prop de 
3.500 visitants que s’han pas-
sejat per la seixantena d’es-
tands de moda, fotografia, res-
tauració, joieria i detalls. Són 
gairebé 500 visitants més que 
l’edició passada, un fet que 
Fira d’Igualada valora molt po-
sitivament.
Després d’un intens cap de 
setmana el Saló ha tancat 
portes amb una valoració molt 
bona tant pels organitzadors 
com pels expositors que han 
qualificat amb un notable alt 

Una de les desfilades que van tenir lloc al Saló Nuvis 2014.

Un 20% dels 3.500 
visitants del certamen 
van venir a Igualada 
expressament per a 
veure el Saló Nuvis i 
de Celebracions

El Saló de Nuvis i Celebracions, amb més visitants

l’edició d’enguany. Uns expo-
sitors que principalment bus-
caven en aquesta fira promo-
cionar productes i presentar 
novetats així com contactar 
nous clients.
El president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech ha afir-

mat que “estem molt contents 
per aquestes xifres tan a nivell 
d’expositors com de públic. 
Aquestes xifres i el fet que els 
expositors estan contents ens 
ajuda a pensar en positiu de 
cara a la propera edició. Tenim 
ganes de seguir treballant per 
continuar sent una fira de re-
ferència, no només a la nostra 

ciutat i comarca sinó ser-ho a 
nivell de Catalunya”.
Tot i que la majoria de visi-
tants (70%) eren d’Igualada i 
comarca, cal remarcar el 20% 
de visitants que han acudit 
d’altres ciutats de la província 
de Barcelona i el 10% que ho 
han fet de les comarques de 
Lleida i Tarragona.

Destacar l’èxit aconseguit en 
les desfilades de moda, joieria 
i complements que han om-
plert amb escreix l’espai re-
servat a la passarel·la. Models 
de totes les edats han desfilat 
després d’assajar i treballar 
aquests darrers dies el cami-
nar i l’estil sota la instrucció de 
Susanna Maldonado.  

El Saló va comptar amb més d’una cinquantena d’expositors.

El govern espanyol limita els 
sous dels alcaldes i regidors
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de Ministres del go-
vern espanyol va aprovar di-
vendres passat la nova escala 
salarial dels polítics de tots els 
ajuntaments de l’Estat Espa-
nyol, és a dir, alcaldes i regi-
dors, i també consellers dels 
Consells Comarcals en el cas 
de Catalunya. La nova norma-
tiva estableix un sostre salarial 
de 40.000 euros per als treba-
lladors dels municipis d’entre 
1.000 i 5.000 habitants, que 
són la majoria dels 33 que 
té l’Anoia. Segons aquesta 
disposició, els alcaldes i regi-
dors de poblacions de menys 
de 1.000 habitants no podran 
dedicar-se a temps complert i, 
per tant, tindran sous inferiors 
que aniran de 15.000 a 30.000 
euros, en funció del temps que 
hi dediquin.
La Llei de Racionalització de 
l’Administració Local elabo-
rada pel ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques 
preveu el límit total màxim 
que poden percebre els inte-
grants de les corporacions lo-
cals com a alcaldes i regidors. 
Així, segons la nova escala de 
salaris, els membres de les 
corporacions locals de muni-
cipis d’entre 20.000 i 50.000 
habitants, el cas d’Igualada, 
podran cobrar un màxim de  
55.000 euros, 50.000 en el 
cas dels que tenen de 10.001 

a 20.000 habitants -Piera i 
Vilanova del Camí-, 45.000 
euros per a 5.001 a 10.000 
habitants- Santa Margarida 
de Montbui, Capellades i Mas-
quefa- Montbui- i 40.000 euros  
com a màxim per a la resta a 
partir d’un miler d’habitants, 
sempre citant quantitats “en 
brut”.
En els 18 municipis de l’Ano-
ia que tenen menys d’un mi-
ler d’habitants s’aplicarà una 
escala que variarà en funció 
de la dedicació i amb una 
dedicació màxima del 75 per 
cent. D’aquesta manera, els 
treballadors que hi dediquin el 
75 per cent de la jornada la-
boral podran cobrar un màxim 
de 30.000 euros. Una dedica-
ció del 50 per cent es retribu-
irà amb un màxim de 22.000 
euros i la dedicació parcial al 
25 per cent amb un màxim de 
15.000.  
És de preveure que els pro-
pers pressupostos generals 
de l’Estat -els del 2015- ja 
tinguin en compte aquesta 
nova escala salarial, que, en 
qualsevol cas, situa unes retri-
bucions força elevades tenint 
en compte la situació econò-
mica actual del país i els re-
queriments acadèmics que es 
demanen als representants 
públics per a desenvolupar les 
seves funcions: cap.

ANUNCI

S’exposa al públic a la Secretaria General de l’Ajuntament, el Plec de Clàusules particulars aprovat, pe Decret 
d’Alcaldia núm 2/2014 que regirà  el concurs per l’arrendament del servei del bar - local social “Bargençola”.

1.  Entitat adjudicadora.
  a) Organisme: Ajuntament de Argençola
  b) Dependència que tramita l’expedient: Alcaldia
2.  Objecte del contracte.
  a) Descripció de l’objecte: arrendament servei de bar local social “Bargençola”
  b) Lloc d’execució; Argençola
  c)            Durada del contracte: 2 anys
3.  Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
  a) Tramitació: Urgent
  b) Procediment: Obert
4.  Cànon contracte
                 Cànon anual: 1.300,00€
                 Quotes mensuals: 108,33€
5.  Obtenció de documentació i informació.
                  A les oficines municipals en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
6.  Requisits específics del contractista
  a) Classificació contractista:
                 No es requereix
                  Altres requisits: Els que s’indiquen al Plec de Clàusules Administratives particulars.
7.  Presentació d’ofertes o de les sol.licituds de participació
  a) Data límit de presentació: 13 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la darrera publicació                   
                 d’aquest anunci al B.O.P. , des de les 9 fins les 14 hores. En cas que sigui dissabte o festiu l’últim dia de    
                 presentació de proposicions, es considerarà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
  b) Documentació a presentar: La que es detalla en el plec de clàusules administratives particulars
  c) Lloc de Presentació:
                 1 Entitat: Ajuntament de Argençola
                 2 Domicili: Plaça de l’Església s/n
                 3 Localitat i codi postal: Argençola 08717
  d) Termini en el que el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins la signatura de l’adient    
                 contracte.
8.  Obertura de les ofertes.
  a) Entitat: Ajuntament de Argençola
                 Domicili: C/ Plaça de l’Església s/n
  b) Localitat: Argençola
  c) Data: L’obertura de la documentació administrativa es farà el primer divendres hàbil següent a la     
                 finalització del termini de presentació de les proposicions (acte  públic).
9. Altres informacions.
  a)            Les assenyalades en els plecs de condicions
10. Despeses d’anuncis.
  a)            Seran a compte de l’adjudicatari

Argençola a  24 de gener de 2014.
Toni Lloret Grau

Batlle d’Argençola

AJUNTAMENT D’ARGENÇOLA
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L’estació d’autobusos interur-
bans i de tren genera un alt 
volum de mobilitat de la que 
no se’n pot treure rendiment a 
l’autobus urbà. Amb l’objectiu 
de crear un bon nus de comu-
nicacions (un “hub”) a l’entorn 
d’aquest indret de la ciutat, a 
partir de dlluns es modifica 
la línia LC1 (Hospital-Fàtima) 
de manera que deixarà de 
passar pel carrer Mn Josep 
Forn, i passarà a fer-ho pel de 
Nicolau Tous. Així es crearà 
una nova parada davant ma-
teix de l’estació d’autobusos, i 
una altra al davant mateix de 
la sortida de l’estació de tren 
i de l’ambulatori CAP Anoia. 
D’aquí, el bus tornarà al seu 
recorregut fins ara habitual per 
l’avinguda Montserrat. La línia 
circular LC2 no pateix canvis, 
perquè en el sentit Fàtima-
Hospital ja hi ha una parada 
al davant de l’estació d’auto-
busos, i després el bus enfila 
cap al carrer Nicolau Tous.
Aquests canvis no vindran 
sols. El departament de Mo-
bilitat de l’Ajuntament, l’em-
presa concessionària de bus 
urbà, S.A. Masats Transports 
Generals, i la concessionària 
del manteniment de les mar-
quesines de les parades, Ges-
tió de Publicitat Urbana S.L., 
estan duent a terme el desple-
gament de diferents panells 
informatius que facilitaran als 
usuaris informació d’utilitat, 
com ara els horaris de pas 
previstos de cada expedició. 
Quelcom que ja és habitual en 
ciutats com Barcelona, o les 
principals del país. 
 
Set parades amb 
informació “online”
Aquests dies s’estan instal-
lant set punts d’informació en 
aquelles parades que, segons 

Una de les pantalles d’informació que oferiran el proper pas del bus urbà en temps real. A sota, canvis de la ruta LC1

A partir de dilluns 
també hi ha canvis 
en el recorregut de la 
línia Circular 1 (LC1), 
amb una nova parada 
davant de l’estació 
d’autobusos i de 
l’ambulatori

Els usuaris del bus urbà tindran informació del servei en 
temps real, amb més parades prop de l’estació d’autobusos

el regidor d’Urbanisme i Mobi-
litat, Jordi Pont, “o bé acostu-
men a concentrar una major 
quantitat d’usuaris, o bé són 
punts on una línia de bus urbà 
conflueix amb una altra de 
les mateixes característiques, 
amb un bus interurbà o amb el 
servei de tren”. Concretament, 
els nous panells s’ubicaran a 
l’Avinguda de Catalunya da-
vant l’Hospital d’Igualada, al 
passeig Verdaguer davant 
l’Hotel Ciutat d’Igualada, al 
mateix passeig davant l’antiga 
oficina de Correus, a l’Estació 
d’Autobusos, a l’Estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, a la Rambla 
Sant Isidre amb el carrer Sant 
Magí i a la Rambla General Vi-
ves entre els carrers de Sant 
Jordi i Òdena. 
Paral·lelament, l’empresa res-
ponsable del servei de bus ha 
dut a terme darrerament la 
instal·lació del Sistema d’Ajut 
a l’Explotació (SAE) en els 
seus vehicles, nou dispositius 
amb GPS que permeten fer 
un seguiment en temps real 
de cadascun d’ells a tota la 
Conca d’Òdena i, en conse-
qüència, traslladar la informa-
ció als nous panells de les pa-
rades. En aquestes pantalles, 
a banda del temps d’espera 
previst, s’informarà també de 
possibles avaries, incidències 
o informacions rellevants per 
al viatger. Jordi Pont desta-

ca “l’important esforç fet per 
l’empresa Masats, amb una 
inversió de 30.000 euros i un 
posterior manteniment men-
sual, que permetrà millorar de 
manera molt important el ser-
vei públic que oferim als ciu-
tadans”. El cost d’instal·lació 
dels panells informatius, su-
perior als 11.000 euros, ha es-
tat assumit per l’empresa que 
gestiona les marquesines pu-
blicitàries “sense cap cost pel 
consistori”. A les parades de 
l’estació d’autobusos i a la de 

Correus, el servei de Monbus 
Express.cat ja ofereix informa-
ció en temps real dels temps 
de pas dels busos en direcció 
a Barcelona.

En un futur, 
pel telèfon mòbil
En un futur, aquest tipus d’in-
formació en temps real també 
es podrà seguir a través dels 
telèfons mòbils. Pont explica 
que “amb el que fem ara sen-
tem les bases per a poder fer 
possible, com ja s’està fent 

actualment, que des d’un te-
lèfon mòbil es pugui saber el 
recorregut del transport públic, 
o fins i tot fer-ho fes de casa 
mateix amb l’ordinador”. El 
regidor afegia que “la mateixa 
empresa Masats ja està fent 
servir un sistema similar per 
tenir el seu control intern per 
conèixer l’ubicació dels seus 
autobusos. Per tant, no estem 
lluny de que poder fer consul-
tes des del telèfon sigui una 
realitat”. 

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

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

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30
C. Ramon Martí, 49. 08510 Roda de Ter.
Tel. 93 854 11 69 - Fax. 93 850 04 78
e-mail: girbau@girbauconsulting.com

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

www.girbauconsulting.com

Noves parades
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La històrica llar d’infants muni-
cipal de “La Ginesta” deixarà 
d’existir aquest proper mes 
de juny, quan acabi el curs. 
Es posarà així punt i final a 
un espai que, des de 1980, 
acollia els més petits de casa 
en un edifici al barri de Mont-
serrat que ha servit de model 
per molts altres centres simi-
lars. L’Ajuntament ha decidit 
traslladar l’activitat educativa 
a “L’Espígol”, la llar d’infants 
que va tancar per manca de 
demanda l’any passat, situada  
al Molí Nou, sota mateix del 
CEIP Emili Vallès.
La regidora d’Ensenyament i 
Universitats, Anna Bacardit,  
va explicar dimecres que la 
mesura es pren coincidint amb 
la finalització dels contractes 
de gestió de les tres escoles 
bressol i la propera convoca-
tòria de nous concursos. Es 
vol “continuar optimitzant el 
sistema i, per això, apostem 

“La Ginesta”, una llar d’infants amb molta història, deixarà d’acollir els més petits.

L’històric espai del 
barri de Montserrat 
continuarà tenint una 
funció social, però la 
llar d’infants es tras-
lladarà a “L’Espígol”, 
al Molí Nou, tancada 
l’any passat

“La Ginesta” deixarà de ser una llar d’infants

per cloure l’activitat en el cen-
tre més antic, més gran, més 
infraocupat i menys eficient 
energèticament i recuperar-la 
a la instal·lació més nova de 
què disposem”. 

La majoria dels usuaris, 
de fora del barri 
Avui dia, La Ginesta té 70 
alumnes, fet que suposa un 
61% d’ocupació, i la majoria 
dels usuaris són de fora del 
barri de Montserrat. L’Espígol 
té capacitat per acollir fins a 
74 infants i, tenint en compte 
les previsions demogràfiques 

per al proper curs, té la capa-
citat suficient per a garantir la 
demanda de places públiques 
a la capital de l’Anoia. La Gi-
nesta va ser construïda l’any 
1980 i L’Espígol data de l’any 
2009, fet que, tal com destaca 
la regidora, suposa “reactivar 
un edifici adaptat a la norma-
tiva vigent, amb equipaments 
moderns i amb una òptima efi-
ciència energètica”. 

Les altres llars d’infants muni-
cipals, La Rosella i La Lluna, 
s’acosten a la plena ocupació 
però les projeccions de l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) a Igualada no apun-
ten en cap cas a una recupe-
ració poblacional. Si el 2010 a 
Igualada hi havia 4.717 infants 
entre 0 i 2 anys, el 2015 es pre-
veu caure per sota dels 4.500 
i el 2021 es calcula situar-se 

al voltant dels 4.000 nens i 
nenes. La previsió d’ocupació 
en escoles bressol públiques, 
que avui encara tenen lliure un 
14% de les seves places a la 
ciutat, és que vagi progressi-
vament a la baixa. 
L’Ajuntament ja ha començat a 
comunicar la seva decisió als 
pares i mares dels alumnes 
que s’hi veurien afectats, 8 de 
P0 que el proper curs faran P1 
i 21 de P1 que passaran a cur-
sar P2. Si alguna d’aquestes 
famílies preferís obtenir una 
plaça a La Lluna o La Rosella 
tindrien prioritat davant noves 
incorporacions, sempre i quan 
aquests centres tinguessin 
disponibilitat de places.  
Pel que fa a l’edifici de “La Gi-
nesta”, aquest passarà a tenir 
un altre ús. La proximitat al 
Centre Cívic Montserrat -que 
gestiona la Generalitat- facilita 
que aquest espai continuï te-
nint una utilitat social, que pro-
bablement es destinarà a d’al-
tres col.lectius de més edat. 

La iniciativa “Càtedra A3” ja ha fet més de 8.000 actuacions
REDACCIÓ / LA VEU

La Càtedra A3 in Leather Inno-
vation, impulsada per l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Asociació 
Química Espanyola d’Indús-
tries de Cuir (AQEIC) amb el 
segell de qualitat UPC Barce-
lonaTech, ha treballat els dos 
darrers anys per transferir co-
neixement i impulsar el sector 
de la pell. Durant l’any 2013 
ha dut a terme un total de 
4.100 accions per empreses 
majoritàriament vinculades a 
la pell de qualitat i, en conjunt, 
des de la seva creació l’any 
2012, ha executat 8.400 acci-
ons directes per les empreses. 
Anna Bacardit, regidora d’En-
senyament i Universitats i di-
rectora de la càtedra, desta-
ca que “en aquests dos anys 
hem apostat per la innovació, 
la formació, la sostenibilitat 
ambiental i, sobretot, pel ser-
vei directe i a la mida de les 
empreses, i els resultats han 
estat altament satisfactoris”. 
La càtedra duu a terme acci-
ons d’assessorament per a la 
indústria adobera i les seves 
auxiliars, les ajuda en el de-
senvolupament de productes, 
coordina conjuntament amb 
elles projectes d’investigació 
i, en definitiva, actua “com un 
pont directe de transferència 
de coneixement entre el món 
universitari i el productiu, amb 
l’únic objectiu d’enfortir aquest 
últim i fer-lo més competitiu”.  
Durant l’any 2013, la Càtedra 
A3 ha comptat amb deu in-
vestigadors, deu auxiliars do-
cents, dotze becaris i set es-

tudiants de doctorat, que han 
fet possibles aquestes més de 
quatre mil accions. S’han dut 
a terme actuacions formati-
ves sota demandes concre-
tes d’algunes empreses i s’ha 
contribuït a nodrir el Màster 
en Enginyeria del Cuir que im-
parteix l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI). 
 
Línies de treball i innovació 
En l’àmbit de la recerca, s’han 
treballat línies de noves tec-
nologies i materials específics 
per al sector de la pell, línies 
de biotecnologia enfocada 
a assolir processos medi-
ambientals més nets i línies 
d’investigació de materials 
innovadors aplicats a la pell, 
el paper i el tèxtil. El 2013 es 

van concretar contractes d’in-
vestigació i desenvolupament 
(I+D+i) amb multinacionals 
finlandeses, xineses i espa-
nyoles i es va participar en 
cinc projectes nacionals i in-
ternacionals. 
En aquest camp, Bacardit ha 
posat l’exemple d’un nou pro-
cés 100% ecològic per ado-
bar les pells, que no fa servir 
crom ni metalls pesant i que, 
en canvi, fa servir extractes 
vegetals a partir del fruit de 
la tara, un arbre del conti-
nent americà. Aquest procés, 
desenvolupat íntegrament a 
Igualada en col·laboració amb 
una empresa adobera local, 
permetrà aviat poder facili-
tar pells del tot ecològiques a 
les empreses manufactureres 

La Càtedra A3 representa una aposta clara per a la recerca en l’àmbit del sector de la pell.

que fabriquen productes com 
ara sabates, bosses de mà o 
jaquetes. Com a exemple, la 
regidora ha exposat una saba-
tilla esportiva elaborada per la 
marca anoienca Munich. 
Pel que fa a la transferència 

de tecnologia a les empreses, 
s’han dut a terme peritatges i 
assessoraments a mida per a 
indústries químiques, adobe-
res i papereres. El laboratori 
de la càtedra també ha efectu-
at 3.800 serveis a tercers.
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El proper dijous 6 de febrer 
es farà a Igualada el seminari 
“La revolució de la impressió 
en 3D”, un acte per explicar 
les avantatges i aplicacions 
de la impressió en 3 dimen-
sions. Aquest seminari està 
organitzat per Ceina, amb la 
col·laboració de l’empresa 
Sicnova 3D, i amb el suport de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia i l’associació d’empreses 
tecnològiques de la comarca 
TICAnoia. 
El taller pretén donar a co-
nèixer aquesta nova i revolu-
cionaria tecnologia que està 
penetrant molt fort en tots els 
àmbits, des de l’econòmic a 
industrial i, fins i tot, en àm-
bits privats. El seminari farà 
un breu recorregut per la seva 
història, es donaran a conèi-
xer les diverses tecnologies 
d’impressió existents i els ma-
terials amb els que es treballa. 
A més es presentaran casos 
d’aplicació real, com ara pro-
cessos de creació de peces 
mecàniques de sèries curtes, 

Empar Moliner, fent la seva conferència a Igualada el passat 25 de novembre.

PxC denuncia que la periodista Empar 
Moliner va cobrar 600€ per fer la seva 
conferència sobre violència de gènere

Dijous vinent, seminari de Tic 
Anoia sobre la impressió en 3D

REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya a 
l’Anoia ha denunciat  aquesta 
setmana que la periodista Em-
par Moliner va cobrar 600€ 
per fer una conferència de poc 
més d’una hora a Igualada el 
passat 25 de novembre, i ha 
titllat aquest fet de “repudia-
ble, immoral i obscè”.
Efectivament, Moliner, pe-
riodista i escriptora, va ser 
la protagonista de l’acte de 
commemoració del Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones, 
promogut per la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) i els ajunta-
ments que la integren: Iguala-
da, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Caste-
llolí, Òdena, Jorba i la Pobla 
de Claramunt. 
PxC afirma que, a més dels 
600€ de la conferència, els 
organitzadors també van pa-
gar 150€ més de taxi que es 
va  abonar per portar-la i tor-
nar-la des de Sant Cugat del 
Vallès. Per al secretari general 
de PxC i regidor de l’ajunta-
ment d’Igualada Robert Her-
nando aquest fet “és del tot 
vergonyós i deshonest, que hi 
hagi gent que facin negoci del 
maltractament a la dona, de la 
violència de gènere, ens sem-
bla una vergonya a més tam-
bé per la part contractant” i ha 
afegit que “aquests diners es 
podrien haver destinat en lloc 

de a un bolo teatral d’escassa 
qualitat, si més no didàctica, a 
ajudar a dones que han pas-
sat o passen per aquest ter-
rible tràngol, per no parlar de 
l’immoral que trobem pagar 
150 € en un taxi per portar-la 
a la porta de casa seva a com 
si fos una vedette”.
I va finalitzar sentenciant que 
“a PxC denunciarem sempre 
els despotismes de la cas-
ta política, però també de la 
seva claca, que és el que vé-
nen sent personatges de poca 
consciència i integritat moral 
com Empar Moliner”.
La pròpia Moliner s’ha defen-
sat en un article al diari “Ara” 
en el que afirma que fer la 
conferència “és per a mi una 
feina, tracti del tema que tracti. 
Cosa que no vol dir que, quan 
em dóna la gana, faci confe-

rències o xerrades de franc”.
“Si aquesta conferència hagu-
és estat, per exemple, sobre la 
literatura de Nabokov, ¿hauria 
estat lícit cobrar-la segons la 
Plataforma per Catalunya?”, 
es pregunta. “Si no hagués 
estat lícit, vol dir que no tro-
ben bé que els conferenciants 
cobrin per fer conferències. Si 
no, vol dir que només troben 
inadmissible cobrar si el tema 
és sensible”, assenyala. 
Empar Moliner diu que “si la 
cosa va així, ens haurem de 
posar d’acord en què és un 
tema sensible. Per mi, per 
exemple, és sensible fer una 
conferència sobre la integra-
ció dels immigrants. Per a ells, 
en canvi, potser no gens”, en 
referència a Plataforma per 
Catalunya.

peces d’ortodòncia, models en 
plàstic o metall i, fins i tot, apli-
cacions per a pastisseria. 
Aquesta és una tecnologia 
que permet a les empreses 
ser més competitives, ja que 
millora els processos actuals i 
permet noves oportunitats em-
presarials. 
Els seminari serà guiat per Jo-
sep Brunet, consultor expert 
de l’empresa Sicnova 3D, i 
David Vives, col·laborador de 
Ceina i expert en el tema. Du-
rant la sessió es farà una de-
mostració pràctica d’impressió 
en tres dimensions usant una 
impressora model Witbox i hi 
haurà una petita sorpresa per 
als assistents.
L’acte tindrà lloc a la seu de 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
el proper dijous 6 de febrer, a 
les 19:00 hores. Les persones 
interessades poden inscriure’s 
adreçant-se a la UEA (carrete-
ra de Manresa 131 d’Iguala-
da), al telèfon 938052292, per 
correu electrònic a uea@uea.
cat o omplint aquest formulari. 
Les places són limitades.

REDACCIÓ / LA VEU

En ocasió del Dia Internacio-
nal Contra el Càncer, que es 
commemora el dimarts 4 de 
febrer, es faran a Igualada di-
ferents activitats organitzades 
pel departament de Salut Pú-
blica de l’Ajuntament, en col.
laboració amb diverses insti-
tucions. 
Avui divendres dia 31, en 
el programa “la Píndola” de 
l’emissora municipal Ràdio 
Igualda, a les 20,45 hores, hi 
participaran l’oncòleg Carles 
Mesía, i les infermeres Es-
perança Galcerán i Blanca 
Viarnés, de l’Hospital de Dia 
Mèdic del Consorci Sanitari de 
l’Anoia. 
El dimarts 4 de febrer, es farà 
una taula informativa de l’As-

Activitats a Igualada en ocasió 
del Dia Contra el Càncer

sociació Espanyola Contra el 
càncer al vestíbul de l’Hospi-
tal d’Igualada. A partir d’aquell 
dia es podrà veure un mural a 
l’ABS Igualada Nord. 
També es farà una projecció 
als vestíbuls d’algunes enti-
tats del Vídeo “Actua contra el 
càncer: Menja sa i Mou-te de 
la Federació Catalana Entitats 
contra el càncer (FEDE)”.
El dissabte 8 de febrer, es farà 
una caminada popular sota el 
títol “Camina contra el càn-
cer”,  al passeig Verdaguer de 
la capital de l’Anoia.  Sortida a 
les 10 del matí des de davant 
de la font de l’Estació (canto-
nada Av. Pau Casals). En aca-
bar la cursa es regalarà als 
participants una peça de fruita 
o algun aliment saludable.

L’empresa igualadina de comerç 
electrònic Trilogi s’instal·la a Xangai
REDACCIÓ / LA VEU

Trilogi, empresa de solucions 
per a comerç electrònic amb 
seu a Igualada, s’ha instaŀlat a 
la ciutat de Xangai de la mà de 
2 Open, empresa especialitza-
da en màrqueting en línia per 
al mercat xinès. Trilogi, que és 
present a la Xina des de gener 
de 2011 i compta amb oficines 
pròpies a Pequín i Hong Kong, 
ha establert un acord de col.
laboració amb 2 Open per re-
forçar la seva presència a la 
zona de Xangai, considerada 
el principal centre financer del 
gegant asiàtic.
Trilogi ha decidit tenir presèn-
cia a Xangai per beneficiar-se 
de les enormes possibilitats 
de creixement que presenta 
la ciutat i oferir un servei més 
personalitzat i proper als cli-
ents que ja té a la zona.
Trilogi, fundada el 1999, és 

una empresa especialitzada 
en la creació de botigues en 
línia i programari de comerç 
electrònic. La companyia, que 
compta amb oficines a Igua-
lada, ofereix assessorament 
integral en totes les àrees del 
comerç electrònic i comercia-
litza els seus serveis a països 
com Espanya, Xina, Hong 
Kong, Alemanya, Hongria, 
Brasil i Holanda entre d’altres. 
En els últims anys, Trilogi s’ha 
consolidat com el referent es-
panyol en eCommerce per a 
la mitjana i gran empresa. La 
companyia ha creat botigues 

en línia per a clients com Mu-
nich, IESE, Media Markt Espa-
nya, MUJI Espanya, Roche o 
Omega Pharma. Al gener de 
2011, Trilogi va iniciar la seva 
fase d’internacionalització i 
va obrir delegacions pròpies 
a Pequín i Hong Kong (Xina), 
convertint-se en la primera 
empresa europea del sec-
tor eCommerce en ambdós 
continents. Des d’aquestes 
seus l’empresa comercialitza 
les seves solucions per a tot 
el sud-est asiàtic i introdueix 
companyies occidentals que 
volen vendre en línia a la Xina.

Oficines de Trilogi a Igualada.
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Creu Roja a l’Anoia, continua 
desenvolupant programes 
adreçats a les persones més 
necessitades gràcies al su-
port econòmic dels nostres 
socis i sòcies, o sobretot de 
les empreses anoienques; un 
d’aquests exemples és el de 
la “Funerària Anoia SL, que 
per segon any consecutiu ha 
destinat fons al suport de pro-
grames relacionats amb la in-
fància.
L’aportació de l’any passat va 
fer possible que 10 infants de 
la comarca tinguessin garantit 
un àpat diari, gràcies al pro-
grama de Suport a l’alimen-
tació Infantil, que l’entitat va 
endegar, i que encara segueix 
en actiu. Enguany aquesta 
aportació també anirà desti-
nada a pal·liar les necessitats 

Francesc Xavier Botet, amb Joan Gabriel.

Míriam València, nova presidenta de 
Jove Cambra d’Igualada pel 2014

més bàsiques dels infants 
anoiencs, en un nou projecte 
que en breu veurà la llum.
El passat dijous 23 de gener, 
Joan Gabriel, gerent de l’em-
presa Funerària Anoia, va fer 
entrega de la seva aportació 
al president de Creu Roja a 
l’Anoia, Francesc Xavier Bo-
tet, formalitzant així el seu 
compromís solidari.
Des de Creu Roja expliquen 
que “volem agrair profunda-
ment aquest tipus d’iniciatives 
que ajuden a millorar les ne-
cessitats de les persones més 
vulnerables del nostre voltant, 
recordant a totes les empre-
ses que hi puguin estar inte-
ressades, que gràcies a la Llei 
de mecenatge, permet avan-
tatges fiscals, a més a més de 
la satisfacció de poder ajudar 
a qui més ho necessita”.

Funerària Anoia col·labora amb 
Creu Roja en programes 
relacionats amb la infància

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 25 de gener es va 
dur a terme l’Assemblea de 
Traspàs de presidència a la 
Jove Cambra d’Igualada, on 
la candidata escollida per una-
nimitat, Míriam València, va 
agafar les regnes des d‘ara i 
per tot l’any en un 2014 farcit 
de programes i projectes soci-
als per la ciutat i comarca. 
La recent escollida nova pre-
sidenta de la Jove Cambra 
d’Igualada, Míriam València, 
és una igualadina que forma 
part d’aquesta entitat des fa 
una colla d’anys anys i les se-
ves aportacions han estat clau 
per a un bon desenvolupa-
ment dels diferents programes 
i projectes portats a terme al 
llarg d’aquests anys. 
Amb majoria absoluta, l’em-
prenedora i lluitadora Míriam, 
es presenta amb força i em-
penta per mantenir el llistó ben 
alt després d’un gran mandat 
de la precedent presidenta de 
la JCI Igualada, Xènia Caste-
lltort. 
De la Míriam en destaca la 
seva implicació i responsabili-
tat com a Directora del passat 

Congrés Nacional de Joves 
Cambres de Catalunya, cele-
brat el passat mes d’octubre 
a Igualada, on va ser el pilar 
fonamental per motivar i fer re-
alitat un projecte que va tenir 
gran rebuda a la nostra ciutat 
i on es va comptar amb la pre-
sència de membres de les di-
ferents Joves Cambres de tot 
Catalunya. 
El Consell Comarcal va ser 
l’espai on es va realitzar 
aquest traspàs de presidència 
i on es van donar a conèixer 
tots els futurs projectes que 
JCI Igualada aportarà per a la 

nostra ciutat aquest 2014; pro-
jectes d’emprenedoria, Joves 
a Debat, programes de forma-
ció, Meetings, entre d‘altres. 
En aquesta nova etapa, Va-
lència tindrà el suport d’un 
equip format per persones 
amb experiència i decisió, i 
amb nous Júniors dins la Jun-
ta, amb qui es plantegen nous 
reptes com el de mantenir l’es-
perit de seguir fent ressò de 
l’entitat i donar la possibilitat a 
la ciutadania de col·laborar en 
una evolució prometedora de 
la nostra ciutat.  

Míriam València amb la fins ara presidenta, Xènia Castelltort.

Detinguts quatre joves per un robatori 
amb violència en un comerç xinès
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts, 21 de ge-
ner, a les 19:20h, la Policia Lo-
cal d’Igualada va rebre l’avís 
d’un robatori amb violència 
en un basar xinès del centre 
de la ciutat. Els propietaris del 
local i alguns testimonis van 
explicar als agents que qua-
tre joves havien agafat gènere 
a l’interior i, quan intentaven 
marxar, havia saltat l’alarma 
de robatori.  
En el moment que la propietà-
ria i el seu fill van intentar atu-
rar-los, el autors dels fets els 
van donar cops de puny i de 
peu a la cara i a l’esquena, fet 
que va fer necessària la pre-
sència d’una ambulància per 
atendre’ls. La dona agredida, 
a més, va haver de ser tras-
lladada a l’Hospital General 
d’Igualada. Segons testimo-
nis de l’incident, els agressors 

El 8 de febrer, sopar de l’ONG 
Mans Unides a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dissabte 8 de fe-
brer  de 2014, tindrà lloc, a 
les 9 del vespre, el tradicio-
nal Sopar de Mans Unides, a 
les Escolàpies. Aquest any es 
comptarà amb la presència 
de la germana Vedruna Mari-
Nuria Solà Franquesa que ac-
tualment està treballant Repú-
blica Democràtica del Congo, 
a l’Àfrica, i compartirà amb no-
saltres les seves experiències.
El sopar té un cost de 7€  i us 
podeu apuntar trucant a la co-
ordinadora  Ma. Dolors Mateu, 
Telf. 93 803 31 20  o a través 
de qualsevol voluntari que co-
negueu.
Recentment, Mans Unides ha 
engegat la campanya “Efectes 
de la Pobresa”, amb la que vol 
fer visible com les situacions 
de pobresa afecten la situació 
física de les persones.
Els gairebé 850 milions de 
persones que passen fam al 
món i la situació de pobresa, 
explotació, malaltia i injustícia 

que pateixen molts éssers hu-
mans, han impulsat a Mans 
Unides ONG a llançar aquesta  
iniciativa.

també van amenaçar les vícti-
mes abans de marxar. 
Una unitat de la Policia Local 

va localitzar poc després el 
quatre presumptes responsa-
bles del robatori i l’agressió. 
Es tracta d’un noi i una noia de 
22 anys, veïns de Piera, i de 
dos menors de 17 anys, veïns 
de Barcelona i de Sant Boi de 
Llobregat. A la bossa de mà 
d’una de les noies es va tro-
bar gènere de la botiga encara 
amb l’alarma posada. Com a 
conseqüència dels fets es van 
instruir diligències judicials. 
 

CAFETERIA SENSE TRASPÀS
ES LLOGA

Av. Balmes, 61
Tel. 93 803 24 68
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Per tercer any, el Consell Co-
marcal de l’Anoia, ha reeditat 
la campanya per reduir els 
embolcalls de l’entrepà a les 
escoles i va repartir 750 Boc’n 
Rolls per promocionar i mos-
trar les alternatives existents 
en els embolcalls dels esmor-
zars per a la reducció de re-
sidus.
El Boc’n Roll és un embolcall 
reutilitzable ja que es pot ren-
tar, de forma rectangular, fet 
de roba i plàstic que permet 
posar a dins l’entrepà, galetes 
o el altres i va tancat amb un 
velcro. Enguany l’estampació 
de l’embolcall recorda en imat-
ges la recollida selectiva i que 
hi va a cada contenidor. 
Els Boc’n Roll, s’han fabri-
cat gràcies a la col•laboració 
d’Ecoembes i Ecovidrio, em-
preses   que gestionen, a tra-
vés de l’ens anoienc, la recolli-

El Boc’n Roll.

El Consell Comarcal 
imparteix un curs 
adreçat a monitors 
i voluntaris que en-
senya a detectar i 
prevenir problemes 
de drogues, bullying, 
trastorns alimentaris 
o socioaddicions

Curs de prevenció de conductes de 
risc en els joves de la comarca

El Consell repartirà 750 
embolcalls per a l’entrepà 
a 31 escoles de l’Anoia

da selectiva de 21 municipi de 
la comarca. És doncs, precisa-
ment, a les escoles d’aquests 
municipis i als alumnes de 1r 
de primària a qui s’ha repartit 
aquest embolcall.
L’objectiu és evitar la utilitza-
ció de materials contaminats 
d’un sol ús com ara el paper 
d’alumini, el paper transparent 
o les bosses de plàstic.

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia acollirà el mes de febrer un 
curs que ensenyarà a prevenir 
en els joves conductes de risc 
com ara el consum de dro-
gues, els trastorns alimenta-
ris, les sòcioaddicions o la dis-
criminació i el ‘bullyng’, entre 
altres.  Organitzada pel Ser-
vei Comarcal de Joventut del 
Consell i l’Oficina del Pla Jove 
de la Diputació de Barcelona, 
aquesta formació s’adreça es-
pecialment a tècnics, educa-
dors, monitors i voluntaris de 
l’esport i el lleure, i està oberta 
també a professors, AMPA’s, 
entitats i altres agents dels 
àmbits de la joventut, la sa-
lut, l’educació, la participació 
ciutadana i els serveis socials 
que treballin amb el jovent. 
Aquests col·lectius són refe-
rents educatius amb qui els 
joves es relacionen amb pro-
ximitat i confiança i, a més, 
poden disposar de recursos 
per saber detectar i gestionar 
la presència de conductes de 
risc en el seu àmbit d’actuació. 
Així mateix, la pràctica d’acti-
vitats esportives i del lleure 
esdevé una eina preventiva 
de primer ordre, per les seves 
característiques educatives, 
lúdiques i socialitzadores, que 
incideix en el benestar dels jo-
ves. 
El curs consta d’un total de 
12 hores, que es faran en tres 
sessions, els divendres 14, 21 
i 28 de febrer, de les 10 del 
matí a les 2 del migdia, a la 
seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia (plaça Sant Miquel, 5, 
d’Igualada).  
L’objectiu és sensibilitzar els 
assistents del seu paper com 
a agents de prevenció i edu-
cadors en salut, i facilitar-los 
eines per ajudar-los a prevenir 
les conductes de risc, potenci-

El Mercat de la Masuca donarà 
cada dissabte aliments al Banc 
de Queviures d’Igualada

ant la protecció dels infants i 
els adolescents i minimitzant 
els factors de risc. Es tracta 
que adquireixin els coneixe-
ments necessaris per a de-
tectar aquestes conductes i 
poder-hi intervenir, prestant 
especial atenció al consum de 
drogues. 
Durant les sessions es tracta-
ran els temes següents:
-Les bases de la prevenció: 
els factors de risc i els factors 
de protecció. 
-Els professionals del l’esport 
i del lleure com a agents de 
prevenció. 
-Fomentar els beneficis de les 
activitats físiques i lúdiques i 
prevenir els seus riscos. 
-Les conductes de risc que es 
poden detectar i prevenir (con-
sum de drogues , trastorns 
alimentaris, socioaddiccions, 
discriminació i ‘bullying’)
-Fomentar els factors protec-
tors a través del lleure i l’es-
port. 
-Gestionar la detecció de con-
ductes de risc amb els joves. 
-La implicació dels pares o tu-
tors, el dilema de la confiden-

cialitat 
La formació anirà a càrrec de 
professionals de la Fundació 
Esportsalus,  una entitat no lu-
crativa que des de l’any 1986 
treballa pel foment d’hàbits 
saludables, la reinserció soci-
al de col·lectius en risc d’ex-
clusió social i la prevenció de 
conductes de risc mitjançant 
l’esport i el lleure.
Les inscripcions, que són gra-
tuïtes, ja estan obertes. En 
finalitzar el curs es lliurarà un 
certifica d’assistència. Per a 
més informació podeu contac-
tar a joventut@anoia.cat.

El Bullying a les escoles i instituts és un problema que es pot erradicar si es preveu a temps.

REDACCIÓ / LA VEU

A partir d’aquesta setmana, el 
Mercat de la Masuca d’Igua-
lada donarà cada dissabte 
diferents aliments i preparats 
alimentaris al Banc de Queviu-
res de la ciutat per tal d’ajudar 
a la població més necessita-
da. Aquesta donació és fruit 
de l’acord al que han arribat 
l’Associació de Botiguers del 
Mercat de la Masuca i el Banc 
de Queviures d’Igualada. 
D’aquesta manera, les bo-
tigues del mercat municipal 
d’Igualada podran donar su-
port al Banc de Queviures de 
la ciutat, servei que és fruit 
d’un conveni entre l’Ajunta-
ment d’Igualada, Caritas, Creu 
Roja i l’Escola Pia i que dóna 
servei a centenars de perso-
nes. Dos voluntaris del CAU 
Igualada s’encarregaran de 
recollir les donacions efectua-
des pels paradistes i les em-
magatzemaran al congelador 
que el Banc de Queviures dis-

posa al propi Mercat. 
Amb aquest acord s’amplia la 
col·laboració que el Mercat i el 
Banc de Queviures porten fent 
des de l’octubre, quan l’Ajun-
tament d’Igualada va destinar 
un dels seus congeladors per 
emmagatzemar els productes 
que requereixen baixes tem-
peratures per conservar-se. 
A partir d’ara, les donacions 
del Mercat de la Masuca es 
canalitzaran per aquesta via i 
es pretén ajudar a molta més 
gent. 
Aquesta donació se suma a 
la resta d’accions socials amb 
les que el Mercat de la Masu-
ca ha col·laborat recentment. 
Fa pocs mesos, el Mercat va 
ser punt de recollida de l’últim 
Gran Recapte d’Aliments de 
Catalunya organitzat per la 
Fundació Banc dels Aliments, i 
també va participar en la cam-
panya ciutadana de recollida 
d’aliments IgualadaxIgualada 
que es van fer el 2011 i 2012. 
 
 

Banc de Queviures d’Igualada.

Dues noves accions formatives a la 
Cambra de Comerç sobre gestió
REDACCIÓ / LA VEU

La delegació a l’Anoia de la 
Cambra de Comerç ofereix 
dos nous cursos aquest mes 
de febrer. 
El primer és de “Gestió admi-
nistrativa en comerç exterior. 
Nivell 1 i 2”, amb l’objectiu 
d’aprendre la realitat de tot el 
procés seqüencial d’importa-
ció i exportació de mercaderi-
es i donar especial importàn-
cia a la logística del producte i 
les formes de cobrament de la 
venda. Està adreçat a gerents 
de pimes; comandaments in-
termedis; personal adminis-

tratiu dels departaments de 
finances, comercial i comerç 
exterior; comercials d’expor-
tació, i estudiants de cicles 
formatius o formació superior 
interessats en el comerç exte-
rior.
Inici: 12 de febrer, els dime-
cres de 9 a 14 h. Durada: 40 
hores. 
El segon curs és sobre “Eines 
per potenciar el lideratge dels 
comandaments intermedis”. 
L’objectiu és conèixer i practi-
car habilitats i estratègies rela-
cionals bàsiques per a fer de 
comandament intermedi.

Augmentar la capacitat d’obte-
nir la millor aportació de cada 
persona al conjunt de l’equip, 
tant pel que fa als objectius 
i la tasca, com a la relació, i 
gestionar possibles escenaris 
de reducció pressupostària o 
de personal. Està adreçat a 
persones de l’empresa amb 
responsabilitats de coman-
dament, ja sigui de llarga tra-
jectòria com de recent incor-
poració, i comandaments que 
acaben de canviar d’equip o 
d’àrea dintre de l’empresa.
Data inici: 20 de febrer, els di-
jous de 9 a 13 h. Durada: 12 h.
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DIUMENGE 2 DE FEBRER

MISSA SOLEMNE CANTADA PER LA CAPELLA 
DE MÚSICA DE LA TOSSA (IGUALADA) EN 
HONOR A LA PATRONA DE LA POBLA I 
BENEDICCIÓ DE CANDELES 
Hora: 12 del migdia
Lloc: Església de Santa Maria
DESPRÉS DE LA MISSA, LA CAPELLA DE 
MÚSICA DE LA TOSSA OFERIRÀ UNA 
CANTADA.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA DE PINTORS I PINTORES 
POBLATANS 
Hora: 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions 
La mostra es podrà visitar fins al diumenge 
16 de febrer. 

MERCAT DE PRODUCTES ARTESANALS I 
D’ALIMENTACIÓ
Hora: de les 9 del matí a les 2 del migdia
Lloc: Nucli antic
Organitzen: Regidoria de Cultura i
Mapamundi Produccions
Pels racons del nucli antic podreu passejar i 
descobrir les parades de productes artesanals, 
amb embotits, formatges, coques, bijuteria, 
encens, etc. i d’oficis dels nostres avis, com un 
bufador de vidre o un elaborador d’espelmes 
amb fulls de cera verge. 

Els visitants també podran gaudir de:

- Els bunyols de la Candelera: el públic podrà 
comprar aquest producte recuperat per a 
l’ocasió. 
- El racó de la Vella Candelera: la Vella Can-
delera explicarà els orígens de la festa, les 
seves tradicions, al voltant d’una foguera.
- La màgia i la protecció de les herbes: el 
romaní i el poniol floreixen a l’entorn de la Can-
delera. Els visitants rebran, gratuïtament, un 
pom de romaní i podran degustar una infusió de 
poniol.
- Inflables per als infants, de les 11 del matí a 
la 1 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament
- Ballada de sardanes, a les 11 del matí, a la 
plaça de l’Ajuntament 
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran

Regidoria de Cultura
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L’espai de tertúlia i reflexió 
DdD (Dimarts de Diàlegs) ja 
ha començat a explicar alguns 
dels detalls del proper debat 
després de l’obertura del cicle 
el passat dimarts 14 de gener. 
La data fixada és el dimarts 11 
de febrer a les 8 del vespre a 
la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí i el títol del debat 
serà: “Igualada tornarà a ser 
industrial?”.

Presència de Joan Trullén
Per poder conèixer quina és el 
context a nivell global d’aquest 
tema, s’ha convidat al presi-
dent del Pacte per a la Indús-
tria de Catalunya i doctor en 
Ciències Econòmiques i pro-
fessor de la UAB, Joan Tru-
llén. El Pacte per a la Indústria 
és la plataforma que agrupa 
patronals, sindicats, col·legis 
professionals i altres agents 
socials i econòmics que treba-
lla com a lobby del sector en 
la configuració de propostes 

Joan Trullen, president del Pacte per a la 
Indústria de Catalunya.

El proper 11 de febrer, xerrada a l’Ateneu 
sobre el futur industrial d’Igualada

El govern de l’estat, està 
entestat en fer propaganda 
per la recuperació que aca-
ba enganyant a la gent. Dir 
que s’ha reduït l’atur perquè 
hi ha 64.000 aturats menys 
és una mentida. I amagar la 
destrucció de 200.000 llocs 
de treball en el mateix pe-
ríode, és la demostració fe-
faent de la manipulació que 
practica, amb la connivència 
de mitjans de comunicació, 
organismes governamentals 
i propers. Tots els que vi-
uen del pressupost. Sols cal 
veure com tots airegen les 
paraules del president Ra-
joy “garantint” el creixement 
del PIB per a les eleccions 
del 2015, quan malaura-
dament tot plegat no tindrà 
conseqüències tangibles pel 
ciutadà.
Els governs volen atribuir-
se tots els mèrits i cap dels 
errors o fracassos. Per això 
abusen de les campanyes 
propagandistes que paguem 
els ciutadans. No hi ha dia 
en què no surti algú esbom-
bant qualsevol element po-
sitiu “conseqüència –diuen– 
de les accions de govern”. 
Ho diuen tant que es pensen 
que tothom se’ls creu. I el 
que és pitjor, ens repeteixen 
el malament que estaríem 
si no fossin ells els que ma-
nen. I per això l’oposició els 
critica per sistema. Mai hi ha 
un debat constructiu, sinó 
l’expressió d’una cridòria 
d’egoismes partidistes on 
ningú escolta i on tothom va 
a la seva. Tothom sap que el 
govern no es creu les seves 
mentides. Per molt que les 
repeteixi sols enganya als 
que els donen suport. Però 
quan l’oposició s’alegra dels 
fracassos del país perquè 
perjudiquen el govern -i així 
tenen possibilitat de pu-
jar ells- sols s’evidencia la 
misèria nacional en la que 
hem caigut. 
Cal un respecte pels 
5.896.300 que estan a l’atur 
El 25,98% de la població ac-
tiva. Igual pels 35.000 joves 
que han hagut de marxar a 
l’estranger per buscar feina. 
Per les 1.833.700 llars amb 
tots els membres a l’atur. 
Pels 2,95 milions d’aturats 
de llarga durada. I per la 
gent a qui diuen que es cre-
aran llocs de treball quan 
la creació de noves empre-
ses es molt difícil perquè el 
deute sobirà s’ha disparat 
un 81% des del 2011. I els 
bancs han passat de com-

PERE PRAT

prar 165.000 milions de 
bons de l’estat a 300.000 
milions a finals del darrer 
mes de setembre (el país 
de l’EU que més ha incre-
mentat aquesta xifra).  Amb 
aquest enorme sector públic 
-molt més gran i ineficient 
que qualsevol altre- no pot 
haver-hi una recuperació 
real. 
Però en lloc que es redueixi, 
els que s’està fent és conti-
nuar augmentant les despe-
ses, amb l’excusa que s’han 
de mantenir les estructures 
d’estat. Es pugen les  cotit-
zacions de les empreses a 
la Seguretat Social, els im-
postos directes i indirectes 
i les taxes per serveis. O 
se’n creen de nous sense 
altra justificació que la pura 
recaptació. En lloc d’aju-
dar a les pimes per intentar 
crear ocupació, s’asfixien 
encara més. Cada dia 300 
autònoms pleguen només a 
Catalunya. I s’han d’amagar 
a l’economia de subsistèn-
cia, al marge de tota norma 
i control.  
En el sector privat es va a 
la fallida quan no es poden 
equilibrar ingressos i des-
peses. Però en el sector pú-
blic es deixen els problemes 
per les properes generaci-
ons, esperant que sigui un 
altre qui faci el que caldria 
per anivellar-ho. I mentre 
els que treballen segueixen 
guanyant-se la vida, als atu-
rats se’ls menja la misèria. 
Creixen les desigualtats i 
això ja preocupa fins i tot als 
que es reuneixen a Davos,  
que són gent adinerada que 
solen anar a la reunió suïs-
sa en els seus jets privats.  
I així no es pot anar. Això no 
s’arregla posant més impos-
tos i enganyant, sinó creant 
llocs de treball i explicant la 
realitat. I això l’Estat no ho 
fa. Sols els ciutadans po-
den fer-ho. Uns creant amb 
empreses individuals -autò-
noms- i altres fent empreses 
grans. Però per aconseguir-
ho no es pot estar sempre 
amb la corda al coll, pregant 
perquè no s’estrenyi massa. 
La solució no és haver de 
marxar a l’estranger. El que 
fa uns anys era per a alguns 
anar a l’aventura -una opció 
personal- desgraciadament 
s’ha tornat avui una tònica 
generacional. Si es vol que 
els ciutadans confiïn en les 
institucions i participin de la 
vida pública, no se’ls pot en-
ganyar  d’aquesta manera.

Baixa l’atur

per promocionar la indústria 
catalana. De fet, a principis de 
gener, van presentar les seves 
recomanacions a a Artur Mas 
en un acte al Palau de la Ge-
neralitat.
Trullén, que ha publicat cen-
tenars d’estudis i també ha 
tingut càrrecs de responsabi-
litat en matèria de desenvolu-
pament industrial en diversos 
organismes, encetarà l’acte 
amb una intervenció en format 
d’entrevista amb el coordina-
dor de DdD, Jordi Cuadras, 

per exposar en uns 15 minuts 
la situació general i del país 
sobre la qüestió. Acte seguit 
es passarà a obrir el torn de 
paraules amb altres convidats 
que es donaran a conèixer 
properament i que des d’una 
òptica igualadina podran valo-
rar quina és la situació actual i 
quines perspectives hi pot ha-
ver amb una anàlisi de les for-
taleses i mancances que té la 
ciutat i la comarca per tornar a 
ser industrial. El públic també 
hi tindrà un fort protagonisme 
per crear l’atmòsfera de tertú-
lia que DdD busca.
Cal recordar que Dimarts de 
Diàlegs és el espai de tertúlia, 
debat i reflexió d’Igualada que 
acull l’Ateneu Igualadí i que té 
l’objectiu de recuperar la vella 
tradició de la tertúlia que hi 
havia en molts cafès dels ate-
neus de Catalunya. Per això, 
un dimarts al mes s’organit-
zen diàlegs sobre un tema en 
concret que va canviant cada 
mes.  

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada impartirà, aquesta 
primavera, el primer Post-
grau en Direcció de Projectes 
(PEDP), una iniciativa que 
pretén fomentar i millorar les 
capacitats en direcció de pro-
jectes. Aquest postgrau és 
una iniciativa de les Escoles 
Universitàries Gimbernat i To-
màs Cerdà, adscrita a la UAB, 
amb la col·laboració de TIC 
Anoia, la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) i l’Ajuntament 
d’Igualada i amb el suport de 
Ceina i marcmanye.com i pre-
tén donar noves eines per fer 
més competitives les empre-
ses. 
El PEDP s’adreça a gerents, 
responsables de projectes, 
directors generals, consultors 
i responsables d’equips que 
vulguin desenvolupar noves 
eines i tècniques per gestionar 
i liderar d’una forma més efi-
cient els projectes que duen a 
terme, ja sigui en una empresa 
consolidada, en PIMES o en 
nous projectes emprenedors. 
Les habilitats per gestionar un 
projecte són essencials per 
aconseguir els objectius de 
l’empresa, millorar resultats i, 
en definitiva, ser més competi-
tius en un món cada cop més 
globalitzat. 
El Postgrau ensenyarà als 
alumnes en la definició, pla-
nificació i gestió dels projec-
tes a través de l’anàlisi de 

Igualada tindrà, a partir de març, un 
Postgrau en Direcció de Projectes

casos i mòduls de treballs, a 
més de treballar en habilitats 
de comunicació, presentació i 
treball en equip. Les sessions 
del Postgrau combinaran les 
classes teòriques i pràctiques, 
per a que els alumnes pu-
guin desenvolupar plenament 
aquestes noves habilitats. 
Els organitzadors creuen que 
aquesta és una aposta de 
gran valor per empreses, PY-
MES i professionals, ja que 
el postgrau aporta habilitats 
essencials en el dia a dia de 
qualsevol empresa. A més, 
aquest és un postgrau amb 
un gran prestigi al nostre país, 
ja que fins ara s’han celebrat 
sis edicions a Sant Cugat. Les 
classes es faran amb un nú-
mero reduït d’alumnes, el que 
permet realitzar dinàmiques 
més properes amb l’alumnat, 
un aspecte distintiu de les Es-
coles Universitàries Gimber-
nat i Tomàs Cerdà. 
Les sessions d’aquest Post-
grau en Direcció de Projecte 
es faran tots els divendres i 
un de cada dos dissabtes al 
matí, per tal de poder compa-
tibilitzar les classes i l’activitat 
professional. El 
PEDP començarà el 21 de 
març i la presentació dels pro-
jectes finals es farà al mes de 
setembre.  
Els alumnes rebran un diplo-
ma expedit per les Escoles 
Universitàries Gimbernat i 

Tomàs Cerdà i obtindran els 
continguts necessaris per al 
PMI per poder optar a la cer-
tificació oficial “Project Mana-
gement Professional (PMP)” i 
“Certified Associate in Project 
Management (CAPM)”. 

Conferència l’11 de febrer
Per tal de presentar el post-
grau en societat i fer-ne una 
primera introducció, s’ha or-
ganitzat pel proper 11 de fe-
brer la conferència “La gestió 
del canvi associat a projectes 
tecnològics. Recomanacions 
pràctiques” que impartirà el 
professor Ramon Costa. La 
conferència serà gratuïta i se 
celebrarà, a partir de les 19h, 
a la seu de la UEA. 
A més, s’han previst una sèrie 
de reunions informatives per 
a que els futurs alumnes pu-
guin conèixer tots els detalls 
del curs i puguin preguntar 
qualsevol dubte que tinguin. 
Aquestes reunions es faran 
entre l’última setmana de fe-
brer i la primera de març. 
Les inscripcions ja es poden 
fer a la Secretaria EUG Infor-
mática, de les Escoles Univer-
sitàries Gimbernat y Tomàs 
Cerdà. Els interessats podran 
ampliar aquesta informació a 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia (UEA), al web de TICAnoia 
(www.ticanoia.cat), a IGno-
va Empresa de l’Ajuntament 
d’Igualada i a Ceina. 
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El passat dimecres dia 22 de 
gener al saló d’actes de l’es·
cola Maristes Igualada, es va 
dur a terme una conferència 
adreçada a pares i professors, 
a càrrec d’Enriqueta Garriga, 
psicòloga, mestra d’educa·
ció especial i logopeda, mes·
tra especialista en trastorns 
de llenguatge i audició i col·
laboradora  amb el Departa·
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat.
Sota el títol “Com i quan apre·
nen a llegir i a escriure els 
nostres fills” la senyora Enri·
queta, va compartir amb els 
assistents el procés maduratiu 
i evolutiu  en l’adquisició del 
llenguatge oral i escrit dels 
nens des dels 2 anys fins a fi·
nals de cicle inicial.
Va insistir en que el procés 
d’aprenentatge de la lectura i 
escriptura és un objectiu com·
partit per docents i famílies i 

La xerrada es va fer el passat dimecres 22 de gener.

82 pelegrins pel Camí de St. Jaume

Xerrada als Maristes sobre la 
lectura i escriptura dels infants

s’aplica a totes les àrees. El 
més important és que els nens 
gaudeixin en aquest procés i 
cal respectar el ritme de cada 
un d’ells. 
Va emfatitzar la necessitat de 
buscar espais individuals de 
comunicació amb els nens. 
La base d’aquesta comunica·
ció consisteix en aconseguir 
que els infants mirin, escoltin i 
parlin, ja que si s’incompleixen 
aquests condicionants poden 
aparèixer posteriorment pro·
blemes en la lectoescriptura.
Els contes són un element de 
gran importància en tot aquest 
procés; el fet de mirar·los, ex·
plicar les imatges, imaginar si·
tuacions i també provocar·les, 
propicia tota aquesta comu·
nicació i motiva i predisposa 
vers l’adquisició de la lectura.
Un bon punt acabada la xer·
rada, la valoració general dels 
assistents ha estat molt positi·
va i enriquidora.  
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El passat dimecres 22 de ge·
ner, al Museu de la Pell d’Igua·
lada, amb un auditori ple de 
gom a gom, Montclar i Mestral 
van reunir les famílies de les 
dues escoles en una confe·
rència de Juan Buil Gazol ti·
tulada: “La importància de la 
Intel·ligència Emocional”. Buil 
va fer un recorregut pels as·
pectes més importants com 
l’autoconeixement, l’automoti·
vació, l’empatia, les habilitats 
socials... alhora que va donar 
petits consells per a educar 
els nens, en un to distès i di·

Mestral i Montclar inicien un 
cicle de conferències

vertit.
En acabar, els pares de 5è 
d’Epri de les dues escoles es 
van quedar per rebre informa·
ció sobre el projecte d’anglès 
Home to Home, en el que els/
les alumnes fan una immersió 
lingüística durant una setma·
na fora del centre escolar.
Amb aquesta conferència, 
Mestral i Montclar, han inici·
at el nou cicle de conferèn·
cies d’aquest curs escolar. 
D’aquesta manera volen  col·
laborar de l’agenda cultural de 
la ciutat d’Igualada.  

L’auditori del Museu de la Pell es va omplir de gom a gom.
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Diumenge 26 de gener un 
grup de 82 pelegrins van re·
córrer el tram de Camí de 
Sant Jaume de Can Maçana 
a Igualada. L’etapa començà 
de bon matí, a les 8:00, quan 
tot just despuntava el dia, els 
pelegrins ja començaven a 
desfilar cap a Sant Pau de la 
Guàrdia on van fer l’esmorzar. 
Durant el trajecte cap a Cas·
tellolí el grup va estrenar la 

passera que permet superar 
l’autovia A2 sense perill fruit 
de les gestions dels Amics del 
Camí de Sant Jaume i l’Ajun·
tament de Castellolí amb els 
serveis d’enginyeria i manteni·
ment de l’autovia. 
Arribats a Igualada, el grup va 
ser rebut a l’Ajuntament de la 
ciutat per l’alcalde, en Marc 
Castells, que va compartir una 
bona estona amb els pelegrins 
i va lliurar·los les Credencials 

Grup de participants en la sortida.

amb el segell de l’Ajuntament. 
El grup va visitar tot seguit la 
capella de la Mare de Déu de 
Montserrat i, havent dinat, l’al·
berg de pelegrins de la ciutat.
La propera etapa tindrà lloc 
el dia 25 de febrer i durà els 
caminants d’Igualada a Sant 
Antolí tot passant per Sant 
Genís, Jorba, Santa Maria del 
Camí, La Panadella i Pallerols. 
Més informació i inscripcions a 
www.camisantjaume.com.

Els pilots igualadins de Kon-Tiki 
estableixen un nou rècord d’aerostació
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 23 de gener un equip 
de Globus Kon·Tiki junt amb 
un altre globus de la Rioja và·
ren batre el rècord d’Espanya 
de distància en globus d’aire 
calent establert fa 3 anys per 
Oscar Ayala amb una distàn·
cia de 474 km.
Els 2 globus volaren junts per 
cobrir 494 km des de Villalba 
de Guardo (Palència) fins a La 
Parra (Badajoz).
El globus de Kon·Tiki era pilo·
tat per Miquel Mesegué i Àn·
gel Aguirre i per altra banda el 
globus de La Rioja amb Oscar 
Ayala i Carles Figueras.
Aprofitant la situació de vents 
forts de component nord cre·
uaren gran part de la penínsu·
la de nord a sud, volant a una 
mitjana de 4.000 metres d’al·
çada, arribant a velocitats de 
110 km/h.
A banda d’unes fortes turbu·
lències en passar la serra de 
Gredos que els van donar al·
gun ensurt, la resta del vol va 
transcórrer sense problemes 
segons el previst.
Finalment es varen veure obli·
gats a aterrar al sud d’Extre·
madura per restriccions en en·
trar en un espai aeri militar que 
no els van permetre continuar 
el vol. En cas contrari afirmen 
que les condicions de meteo·
rològiques i tècniques del vol 
els feien preveure arribar fins 
a Huelva. El repte queda ser·
vit per als següents pilots que 

vulguin batre aquest rècord.
A banda del rècord en sí ma·
teix els 4 pilots i també l’equip 

de seguiment destaquen l’ex·
periència en sí mateixa com a 
excepcional i difícil de repetir. 

A dalt, Miquel Mesegué i Àngel Aguirre. A sota, tot l’equip que ha assolit el rècord.
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“És evident que treballar per 
combatre l’atur és una tasca 
molt dura en el context ac-
tual, però també ho és que 
es poden recollir fruits si es 
destinen energies, voluntat i 
recursos.  Els Plans d’Ocupa-
ció que hem posat en marxa 
l’Ajuntament de Montbui són 
un exemple ben clar d’això”.
Amb aquestes paraules valo-
rava l’alcalde montbuienc Teo 
Romero les dades de dismi-
nució de l’atur entre els veïns 
de Montbui durant l’any 2013. 
A nivell de tota la comarca de 
l’Anoia, l’any 2013 finalitza-
va amb 416 persones menys 
a les llistes de demandants 
d’ocupació, de les quals 102 
són veïns de Montbui. O, el 
que és el mateix, un de cada 
quatre nous ocupats a l’Anoia 
durant el 2013 són veïns de 
Montbui.
Per primer cop des de l’inici de 
la crisi, les dades d’atur en el 
conjunt anual han baixat més 
d’un tres per cent en el còm-
put anoienc. Cal remarcar la 
importància d’aquesta notícia, 
que posa de manifest l’èxit 
dels plans d’ocupació locals 
impulsats per l’Ajuntament de 
Montbui, que està implemen-
tant polítiques per a la millora 
de l’ocupabilitat a través del 
seu Servei Local d’Ocupació i 
de l’empresa municipal Mont-
bui Activa. L’Ajuntament de 
Montbui va establir, el novem-
bre del 2011, per una declara-
ció conjunta de tots els grups 

municipals representats en el 
ple municipal, que la màxima 
prioritat del municipi era la llui-
ta contra l’atur i que, en virtut 
d’aquesta prioritat, l’Ajunta-
ment destinaria tots els recur-
sos disponibles per afavorir 
l’ocupació de les persones. 

Els plans d’ocupació de 
l’ajuntament, fonamentals
Aquesta declaració es va pro-
duir en un context de crisi i de 
retallades importants per part 
de les Administracions que te-
nen competència directa en la 
gestió de l’ocupació, amb una 
important reducció de les sub-
vencions destinades a pal·liar 
els efectes que una desocu-
pació continuada té sobre la 
població. Aquestes retallades, 
que van implicar fins a un 50 
per cent menys de recursos 
per a les polítiques actives 
d’ocupació, es van traduir, 
entre d’altres coses, en una 
reducció dràstica de les con-
tractacions subvencionades 
que els ajuntaments podien 
realitzar per executar projec-
tes d’interès social. Per res-
pondre a aquesta difícil situ-
ació, l’Ajuntament de Montbui 
va decidir compensar aquesta 
manca de subvencions des-
tinant recursos a través de 
l’empresa municipal Mont-
bui Activa per a la realització 
de programes ocupacionals. 
Aquests programes han per-
mès la contractació, al llarg 
del 2013, d’un total de 45 per-
sones per a la realització de 

tasques d’interès social. Amb 
aquest programa de contra-
ctacions, els beneficiaris han 
pogut rebre “oxigen” econòmic 
que els ha permès fer front al 
dia a dia amb més força i, en 
molts casos, en acabar el con-
tracte de treball, han pogut te-
nir accés a prestacions o sub-
sidis que també han contribuït 
a una millora dels seus ingres-
sos familiars per un període 
més ampli. Per altra banda, en 
tractar-se de tasques d’interès 
social, aquests contractes de 
treball han beneficiat a tota 
la ciutadania de Montbui, que 
ha pogut gaudir d’uns edificis 
i d’uns espais públics en un 
estat òptim de manteniment i 
neteja.

Un de cada quatre nous ocupats a l’Anoia durant el 
2013 és montbuienc

De cara al 2014, l’Ajuntament 
vol continuar implementant 
aquest programa ocupacional, 
donant resposta al problema 
social que genera l’atur amb 
més plans d’ocupació. El Con-
sistori ha tornat a destinar una 
important partida pressupos-
tària per a aquest concepte.

Programes ocupacionals 
subvencionats i més forma-
ció
A més dels Plans d’Ocupació 
Local, més persones de Mont-
bui podran accedir a un con-
tracte de treball, gràcies a les 
subvencions rebudes per part 
d’altres administracions en di-
ferents programes que s’ani-
ran duent a terme a les àre-

es de manteniment i neteja, i 
també en atenció a les perso-
nes, i que s’aniran concretant 
al llarg de l’any.
D’altra banda, des del Servei 
Local d’Ocupació s’ha po-
sat en marxa també un curs 
d’anglès, de 200 hores de 
durada, que ajudarà en el do-
mini d’aquesta llengua a 15 
alumnes del municipi. Aquest 
curs, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i pel 
Fons Social Europeu, està 
adreçat a persones en situa-
ció d’atur que poden millorar 
la seva ocupabilitat gràcies 
a l’aprenentatge i la pràctica 
d’una llengua estrangera, molt 
present en les ofertes de tre-
ball actuals.

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui de-
batrà aquest proper divendres 

en el primer ple ordinari del 
2014 la possibilitat de “sacio-
nar els immobles permanent-

ment desocupats propietat 
d’entitats financeres i altres 
grans empreses”. El consistori 
montbuienc serà un dels pri-
mers ajuntaments de l’Anoia 
on es tractarà un tema molt 
sensible socialment i que s’ha 
aguditzat notablement durant 
els darrers anys pels dramà-
tics efectes de la crisi econò-
mica. 
La moció que es presentarà 
per l’Ajuntament manifesta “el 
compromís d’endegar mesu-
res municipals en base a la 
legalitat i competències exis-
tents, amb l’objectiu de garan-
tir el dret a l’habitatge de la po-
blació i fer front a l’emergència 
habitacional”. Tammateix la 
moció aposta per “elaborar 

i aprovar un Pla Municipal 
d’Habitatge, que contempli i 
reguli degudament les mesu-
res per evitar la desocupació 
permanent i injustificada d’ha-
bitatges enumerades a l’article 
42, de la llei 18/2007”.
També es planteja, sempre 
en la mesura de les possibili-
tats econòmiques i tècniques, 
“elaborar i aprovar programes 
d’inspecció, a fi de detectar, 
comprovar i registrar els im-
mobles que es troben en situ-
ació de permanent desocupa-
ció, començant pels que són 
propietat d’entitats financeres 
i altres empreses” i “instruir 
procediments administratius 
on es determinin, coneguin 
i comprovin els fets, un cop 

L’ajuntament de Montbui porta divendres a ple la sanció als 
bancs amb pisos buits

detectada la desocupació. 
Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució 
on es determini si es produeix 
una situació de desocupació 
permanent constitutiva  d’una 
utilització anòmala de l’habi-
tatge”. La moció també plante-
ja, en diferents fases, la impo-
sició de multes coercitives (de 
fins a 100.000 euros) i l’inici 
d’un procediment sancionador 
per infracció molt greu –en el 
cas que l’habitatge continuï 
deshabitat-.
La moció  insta també a la Ge-
neralitat a emprendre accions 
en aquest àmbit amb la matei-
xa finalitat, dins el marc de les 
seves competències. 

Curs formatius d’anglès
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Veïns amb Veu: “Montbui és com Matrix”
MONTBUI / JORDI PUIGGRÒS

Veïns amb Veu (VV) va acon-
seguir a les últimes eleccions 
municipals el que no havia 
aconseguit cap altra forma-
ció política des de feia molts 
anys: fer-li una mica d’ombra al 
PSC. Les espectaculars majo-
ries absolutes de l’alcalde Teo 
Romero van veure per prime-
ra vegada un cert obstacle en 
una formació nascuda des de 
la base social montbuienca, i 
de perfil clarament assemblea-
ri, transversal i diríem pluri-ide-
ològic. Sense soroll, amb es-
cassos recursos, i sense gaire 
temps –a prou feines un parell 
de mesos- VV va tenir-ne prou 
per esgarrapar 666 vots i posar 
dues persones –quasi tres- a 
dins del consistori de Mont-
bui, deixant bocabadats partits 
polítics tradicionals, com ERC 
o ICV, que suen cada quatre 
anys la cansalada per situar un 
regidor a l’Ajuntament. Esquer-
ra, per exemple, no va aconse-
guir-ho. Quin era el secret?
Jesús Juárez, més conegut 
com “Schummi”, és el por-
taveu de VV a l’Ajuntament, 
acompanyat del també regidor 
Edgar Navarro. Tots dos són 
la punta d’un iceberg on no hi 
ha càrrecs, ni prebendes, i on 
tots tenen el mateix dret i deu-
re de sortir a la foto. És l’estil 
d’aquesta formació política, si 
és que es pot dir així. Ells pre-
fereixen dir-se “associació de 
veïns”, coneixedors que es de-
uen a una fórmula democràtica 
independent que està entrant 
fort a la societat catalana, tipa 
d’instruments polítics encarca-
rats i de dubtosa confiança, en 
molts casos. És un producte 
100% popular que ha aconse-
guit entrar com una bala a la 
línia de flotació de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui. 
“Aconseguir dos regidors amb 
dos mesos i mig de feina va 
significar que hi havia un des-
pertar a Montbui”, diu Juárez. 
“La idea era crear una formació 
en què ningú estés vinculat a 
cap partit polític, i que l’activitat 
estés repartida entre tots. No 
hi ha líder, no hi ha cap visible, 
és un dels grans valors que te-
nim, i volem continuar essent 
així. És més, considerem que 
no som polítics, tot i que lògi-
cament participem de la vida 
política del municipi, des d’una 
forma molt propera i participa-
tiva”. 

Participació ciutadana, 
l’objectiu final
Jesús Juárez, Edgar Navarro 
i Toni Mangut, tres dels com-
ponents de VV, s’asseuen a 

Alguns dels membres de Veïns amb Veu. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Antonio Garcia, Diana Susín, Edgar Navarro, Jesús 
M. Suárez Schummi, Joan Díaz, M. Rosa Martínez, Manuel A. Pérez, Sergio Velasco, Tina Dalmases i Toni Mangut.

“Teo Romero hauria 
d’adonar-se que és 
un servidor de 
Montbui, no el seu 
salvador. Montbui no 
necessita salvadors”, 
diu Jesús Suárez 
“Shummi”
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la taula amb el periodista i de 
seguida demostren aquest ca-
ràcter assembleari, tan habi-
tual últimament en formacions 
com la CUP, o entitats com 
l’Assemblea Nacional Catala-
na. Tots tres es miren davant 
una pregunta, fins que un con-
testa i els altres assenteixen. 
“El nostre objectiu és que la 
política atregui als veïns de 
Montbui, que participin activa-
ment del seu Ajuntament. El 
nostre municipi té molta man-
ca de participació ciutadana, 
les entitats haurien de ser-hi 
més, i pensem que des del 
govern municipal això s’hauria 
d’incentivar. Per a nosaltres és 
primordial saber què opina el 
ciutadà de Montbui, en tots els 
àmbits”, explica Mangut. Per 
això des de VV s’acostuma a 
organitzar assemblees obertes 
on s’explica a la gent els temes 
més actuals de l’Ajuntament, o 
el que s’ha d’aprovar als plens 
municipals, i busca la seva opi-
nió per decidir el vot final dins 
del seu consistori. Això és ha-
bitual en alguns pobles petits 
de la comarca, però fins ara 
semblava impensable en una 
població que quasi arriba als 
deu mil habitants. 

Molt “totxo” que 
s’ha de mantenir
A algú, especialment si és de 
fora de Montbui, li podria sob-
tar que hi hagi crítiques al mo-
del polític que ha convertit el 
municipi –especialment el nucli 
de St. Maure- de dalt a baix en 
els darrers quinze anys. Santa 
Margarida tenia molts carrers 
sense asfaltar, i molts serveis 
bàsics ni tan sols existien. Avui 
és una petita ciutat que seria 
fàcilment l’enveja de moltes 
altres de la seva mida. Què 
passa, a Montbui, per a que 
sorgeixi amb força una inici-
ativa popular capaç de situar 
quasi tres regidors a l’Ajunta-
ment, d’una tacada? “Avui, el 

PSC ja no és tan representa-
tiu a Montbui com era abans”, 
diu Juárez. “Em diràs que estic 
una mica sonat, però jo sem-
pre dic el mateix. A Montbui li 
passa com a Matrix. De mica 
en mica, la gent se’n va ado-
nant que no tot és tan bonic 
com li deien que era. Que dar-
rere de les grans infraestructu-
res i les grans polítiques dels 
socialistes, hi ha coses que no 
es veien. El món canvia i ara 
es veu que hi ha coses enor-
mes que s’han de mantenir, i 
això val molts, molts diners”. 
Per exemple, l’imponent com-
plex Montaqua. “És deficitari, 
i ho està pagant una societat 
municipal amb l’aportació de 
tots els veïns, és clar”. Aquesta 
forma de fer política, habitual 
durant molts anys en governs 
de tots els colors, sembla que 
continuarà fent-se a Montbui. 
“El passeig Torrent Torres, que 
costarà més d’un milió i mig 
d’euros, estarà preparat per in-
augurar-se ben aviat al mateix 
temps, segurament, que Mon-
tàgora... Sí que s’han fet mol-
tes coses a Montbui, és cert, 
però és que era com un pis 
buit que s’havia de moblar. Bé, 
la nostra intenció és explicar 
que alguna cosa més enllà de 
fer aquesta classe de política, 
una altra realitat”. 
Montbui, certament, ha fet un 
gir de 180 graus en molt poc 
temps, però té un gran handi-
cap. A una incipient recupera-
ció del sector serveis, s’ha de 
sumar una indústria inexistent, 
amb un polígon industrial creat 
a l’inici de la crisi econòmica, 
on hi creixen les males her-
bes... Els recursos propis són 
escassos, i les arques muni-
cipals refien de subvencions. 
Just el que ara ja no arriba. I 
n’hi ha per molt temps. “Si ja 
sabem que les ajudes no arri-
baran, ens preguntem per què 
el govern insisteix en continuar 
aquesta classe de polítiques?”, 

diuen la gent de VV. “Hi ha una 
altra manera de fer les coses, 
tan simple com mirar quants di-
ners tenim, i amb ells gastar en 
funció de les prioritats”, explica 
Navarro. “La Generalitat ens 
deu tres milions d’euros, que 
ves a saber quan arribaran, i 
mentrestant s’han de demanar 
préstecs per anar pagant, amb 
els respectius interessos. Això 
ja no té cabuda a Montbui”. 
Dos anys després de les elec-
cions, a VV els ha servit per 
“confirmar el que ens imaginà-
vem”, i denuncien “certa mala 
pràctica del govern a l’hora de 
lliurar-nos informació a la que 
tenim dret. Trobem dificultats, 
moltes, hi ha una manca evi-
dent de transparència en el 
govern del  PSC. Hi ha una 
figura que intenta aglutinar tot 
el poder, i no deixa que nin-
gú ni res hi digui la seva”, en 
clara referència a l’alcalde Teo 
Romero. “Tot i això, no volem 
desqualificar ningú”, diu Man-
gut. “Montbui és l’únic que ens 
importa, que sigui la gent qui 
decideix el futur del poble. Ara, 
per exemple, diuen que es vol 
fer un centre de cooperació i 
solidaritat al paratge de La Ye-
guada Negra. No s’ha tingut en 
compte per a res el parer de 
les entitats solidàries del muni-
cipi, és més, això valdrà molts 
diners i creiem que no és ne-
cessari, sobretot quan s’han de 
tancar llars d’infants i fer fora 
les professores... Malament 
quan en una comunitat s’ha 
de fer fora metges i mestres”.  

Situació similar passa al com-
plex cultural Montàgora, part 
del qual s’acabarà compartint 
amb el CEIP Garcia Lorca per 
a que abandoni definitivament 
els barracots. “A Montbui era 
necessària una biblioteca, 
però no calia un auditori, no 
calia gastar tants diners. Com 
es pagarà el manteniment de 
tot allò, en un dels pobles amb 
més atur del país?”, es pregun-
ta Edgar Navarro. 

VV no tanca les portes a 
un acord amb altres forces
VV tornarà a presentar-se a les 
properes eleccions. Hi ha qui 
diu que ho farà amb ERC, per 
a millorar els resultats globals 
i poder així aconseguir més 
representació dins de l’Ajun-
tament. “Fa dos anys, ja ens 
van venir a buscar ERC, CiU... 
Teníem moltes nòvies”, diu 
Juárez. “Som apolítics, però 
també volem sumar. Qui vin-
gui a les nostres assemblees 
i deixi el seu carnet de militant 
de X o Y partit, serà benvingut. 
Dins de VV som tots veïns. Si-
gui com sigui, si això es tradu-
eix en alguna mena d’entesa, 
coalició, equip o la fórmula que 
es busqui, ens ho plantejarem, 
però mai trencant els nostres 
principis, les nostres premis-
ses. El que prima és Veïns 
amb Veu, ho tenim molt clar. 
Ja veurem, no hi ha res definit”. 
En un altre ordre de coses, 
Montbui és l’únic municipi de 
l’Anoia que s’ha pronunciat en 
contra del dret a decidir, amb 
una moció que va presentar 
VV. “Em sembla molt fort que 
hàgim hagut de ser nosaltres 
els que presentéssim aquesta 
moció, però encara ho és més 
que siguem l’únic municipi de 
la comarca que hi ha votat en 
contra. No estem parlant d’in-
dependència, sinó de votar. 
No aprovar aquesta moció 
significa no aprovar el gest 
més democràtic que existeix, 
és inconcebible”, es lamenta 
Juárez, qui no amaga que l’ac-
titud de Teo Romero en aquest 
tema va ser fonamental per al 
vot final de la moció. “L’alcalde 
hauria d’adonar-se que és un 
servidor de Montbui, no el seu 
salvador. Montbui no necessita 
salvadors”.

La força política 
independent de 
Montbui, creada 
en poc més de dos 
mesos, va irrompre 
amb força en el 
consistori amb 
dos regidors
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Dissabte es celebra a Mont-
bui la setena Marató de Sang. 
Aquesta Marató té com a lema 
l’expressió “Que no s’aturi la 
sang” i es celebrarà durant 
tota la jornada de dissabte 
(entre les 10 i les 22 hores) 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola. La campanya, orga-
nitzada pel Banc de Sang i 
Teixits, compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui, 
l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia (ADSA) i la 
delegació montbuienca de 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer.
La presentació de la 7a Ma-
rató de Sang va realitzar-
se dilluns a l’ajuntament de 
Montbui, en un acte que va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de Montbui Teo Ro-
mero, la Tinent d’Alcalde de 
Benestar Social, Igualtat de 
Gènere, Salut Pública i Gent 
Gran de l’ajuntament mont-
buienc Aurora Fernández, el 
promotor del Banc de Sang i 
Teixits a la Catalunya Central 
Khaled Katib i el representant 
de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia (ADSA), Anto-
ni Miranda. En aquesta edició 
s’ha volgut que els esportistes 
i entitats montbuiencs s’impli-
quessin en l’èxit de la Marató 
i per tot plegat també hi va 
assistir a la presentació José 
Antonio González Cobacho, 
exmarxador olímpic a Atenes 
2004.
L’alcalde montbuienc Teo 
Romero va introduir l’acte tot 
recordant “el tarannà solidari 

dels ciutadans i ciutadanes de 
Montbui. El batlle va assenya-
lar que donar sang és donar 
vida i salut”. Romero va fer 
una crida perquè “creiem en 
aquestes accions concretes 
per ajudar els altres. Més que 
mai en aquesta època cal la 
implicació de tothom”. L’alcal-
de va fer un agraiment “a la 
societat civil de Montbui, a les 
persones de les entitats que 
s’hi impliquen amb aquesta 
activitat, i també a Mont-aQua, 
un espai de salut del nostre 
municipi que també col·labora 
amb la Marató”.
De la seva banda Antoni Mi-
randa va assenyalar que “la 
donació és un gest altruista i 
un hàbit saludable. És el nos-
tre millor regal. Hem de fer 
que no s’aturi la sang, perquè 

cada tres segons algú neces-
sita sang a Catalunya” i va 
afegir que per al “donant és un 
acte segur i generós, i per a 
qui la rep és vida”. José Anto-
nio González, en nom del col-
lectiu d’esportistes del munici-
pi, i també com a responsable 
de l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua va destacar que 
“mai se sap quan pots neces-
sitar sang. Durant tots aquests 
dies intentarem conscienciar 
a tothom de la importància de 
donar sang”. 
Aurora Fernández va ser l’en-
carregada de repassar el pro-
grama d’activitats. A les 10 del 
matí tindrà lloc l’acte d’inaugu-
ració de la marató. Entre les 
11 i les 11.30 hores hi haurà 
una actuació de ball marroquí, 
a càrrec de la comunitat mar-

roquina de Montbui. Entre les 
11.30 i les 12.00 es farà una 
exhibició a càrrec del grup 
“Aerozumba” de Mont-aQua. 
Seguidament hi haurà una 
exhibició de ball amb Cristina 
Morente, La Tacona, i dan-
sa àrab amb els alumnes de 
l’Institut Montbui, Escola Gar-
cia Lorca, Escola Antoni Gau-
dí i mares. A dos quarts d’una 
actuarà la guanyadora del 
concurs musical “Porque tú lo 
vales”, la montbuienca Laura 
Fernández. Seguidament hi 
haurà l’actuació del “Gaudí 
Dance” i clourà la matinal amb 
una exhibició de Bollywood i 
flamenc amb el grup “Sweet 
India”. Durant el matí hi hau-
rà també la col·laboració del 
grup de Tabals de l’Institut 
Montbui, que farà una cerca-

Aquest dissabte, 7a Marató de Sang de Montbui:                        
“Que no s’aturi la sang”

vila pel Boulevard i MontMer-
cat i també es faran diferents 
tallers: de maquillatge artístic 
i de manualitats (relacionat 
amb la Marató), entre d’altres 
activitats.
Durant tota la jornada hi hau-
rà un refrigeri especial per 
als donants i també diferents 
obsequis i sortejos. Hi haurà 
música ambient, sonorització 
i il·luminació exterior amb el 
suport d’Acústic Anoia.  
El promotor del Banc de Sang 
i Teixits a l’Anoia Khaled Kha-
tib va destacar que “aquestes 
dates són difícils i a la vegada 
molt importants per al Banc 
de Sang. Del 17 al 24 de ge-
ner s’ha fet la gran Marató de 
Catalunya, on hem aconseguit 
6.637 donacions. També hem 
fet la Marató de Piera i la de 
Montbui és la tercera cronolò-
gicament”. Khatib va remarcar 
que “la sang cada vegada és 
més necessària. A l’hivern és 
molt important poder comptar 
amb les reserves adequades 
de sang. Les maratons com la 
de Montbui són una mostra de 
civisme i solidaritat. Arribem a 
la setena edició, i molts joves 
de Montbui han crescut amb 
la Marató i possiblement ja 
estan en l’edat de donar sang. 
Fem una crida a tothom, tant 
de Montbui com dels munici-
pis veïns, perquè és necessari 
que fem créixer la solidaritat 
aquest dissabte”. Khatib va re-
cordar que “el matí i la tarda 
són hores de màxima afluèn-
cia de donants. Entre les 13 i 
les 16 hores no faran cues si 
volen sang”.

MONTBUI / LA VEU

La campanya Signa un Vot 
per la Independència ja va 
començar a Santa Margarida 
de Montbui el passat 14 de 
desembre i va continuar amb 
la recollida massiva que es 
va fer a tot Catalunya el pas-
sat 11 i 12 de gener amb una 
bona participació. 
Per donar continuïtat a la cam-
panya, la Junta Peticional Ter-
ritorial de Santa Margarida de 
Montbui recollirà vots cada pri-
mer dissabte de mes perquè 
els ciutadans puguin  exercir 
el seu dret de petició segons 
el qual els catalans demanen 
al Parlament la convocatòria 
de la consulta sobre la inde-
pendència i, en cas que la 

seva celebració no sigui pos-
sible, insten als seus repre-
sentants electes a declarar la 
independència.
Aquest proper dissabte, dia 1 

Nova recollida de firmes per la campanya 
“Signa un vot per la independència”

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge tin-
drà lloc a La Tossa de Montbui 
la celebració de la Candelera i 
Sant Blai. A les 12 del migdia 
s’oficiarà una missa solemne 
a l’ermita de La Tossa. La Co-
ral de Santa Maria d’Igualada 
serà l’encarregada de cantar 
en aquest ofici. Com és tradi-
ció, es farà la benedicció dels 
fruits. En finalitzar la missa es 
farà la inauguració de l’expo-
sició “Paisatges de l’Anoia”, a 
càrrec del pintor igualadí Toni 
Guix. Aquesta mostra es po-
drà veure tots els diumenges 
de febrer i març als matins, en 
horari de visites.

La Festa de la Candelera i 
Sant Blai és organitzada per 
la Fundació La Tossa de Mont-
bui, amb el suport de l’Ajunta-
ment del municipi. Fundació i 
Ajuntament formen conjunta-
ment el Consorci La Tossa de 
Montbui que gestiona aquest 
espai.

de febrer, de 12 a 14h hi haurà 
parades a:
* Zona del Bulevard/mercat
* Zona de Can Passanals 

Diumenge es celebra a La 
Tossa de Montbui la Festa de 
la Candelera i Sant Blai
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La regidoria de Medi Ambient 
ha lliurat als alumnes de les 
escoles de primària del muni-
cipi: Marta Mata, Joan Mara-
gall i Pompeu Fabra, i també 
als alumnes de l’Institut Pla de 
Les Moreres,  una cantimplora 
de plàstic així com informació 
sobre la recollida selectiva de 
residus. En total s’han repartit 
més de 1.800 cantimplores.
Aquesta acció s’emmarca en 
una campanya per promocio-
nar el reciclatge que la regido-
ria vilanovina ha portat a ter-
me amb la col·laboració de les 
empreses Ecoembes i Ecovi-
drio, que financen el projecte.
La regidora de Medi Ambient, 
Pepita Còdol, explica que amb 
aquesta aportació, recollida 
en un conveni amb l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, 
“es  vol incidir en la pressa de 
consciència dels problemes 
relacionats amb el medi ambi-
ent i en la correcta gestió dels 

residus generats per les nos-
tres activitats quotidianes”. 
La voluntat de la regidoria és 
que s’adoptin comportaments i 
hàbits respectuosos i compro-
mesos amb el medi ambient, i 
que els més petits adquireixin 
aquets valors. Pepita Còdol, 

assegura que, en aquest sen-
tit,  la família i l’escola juguen 
un paper fonamental i els ani-
ma  a donar a conèixer als 
més petits, els beneficis po-
sitius que comporta una bona 
gestió dels residus.

La regidoria de medi ambient reparteix 
més de 1800 cantimplores als centres 
d’ensenyament vilanovins

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Junta del Casal de la Gent 
Gran de Vilanova del Camí ce-
lebrarà l’Assemblea General 
de Socis, dijous. Com és habi-
tual, l’ordre del dia incorpora la 
memòria d’activitats i el balanç 
econòmic del 2013 així com la 
previsió d’activitats i l’apro-
vació dels pressupostos per 
aquest 2014. L’acte comença-
rà a les cinc de la tarda i servi-
rà també per ratificar l’entrada 
a la Junta d’un nou membre, 
Ramon Miralpeix, que s’ocu-
parà de l’atenció al soci. Com 
és tradicional, també es farà 
el lliurament dels pins xapats 
d’or a quatre socis honorífics.
D’altra banda, aquest cap de 
setmana l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats viurà un 
cap de setmana festiu amb 
motiu de la Festa del Soci. És 
un dels primers actes d’aques-
ta temporada i es celebra per 
primera vegada. L’objectiu és 
agrair als socis la col·laboració 
i retornar-los part del seu es-
forç econòmic. 
En l’actualitat, l’associació té 
uns 370 socis que fan efectiva 

una quota anual de 5 € gràci-
es a la qual es poden organit-
zar les diferents activitats.
Els actes de la Festa del Soci 
s’encetaran dissabte, amb un 
espectacle a Can Papasseit 
que comptarà amb l’actuació 
de dos dels grups de l’entitat: 
el grup de sevillanes i la coral 
“El Girasol” als que també s’hi 
ha afegit la coral vilanovina 
“La Pregona”. L’acte comen-
çarà a les dotze del migdia i 
l’entrada és gratuïta. D’altra 
banda, a les cinc de la tarda, 
tindrà lloc una nova sessió del 
ball setmanal que anirà a càr-
rec del grup “Almas Gemelas”.
L’acte central de la Festa del 
Soci serà però diumenge. A 
les onze del matí està prevista 
una missa en record dels so-
cis traspassats al 2013 i a les 
dotze, hi haurà una ballada de 
sardanes a la plaça de Can 
Papasseit, preludi del dinar de 
germanor que començarà a 
les dues del migdia i que ser-
virà l’Ateneu de Tous. Per tan-
car la jornada està previst un 
ball amb el duet “Doble Perfil”.

Festa del Soci al Casal d’avis

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ET PORTEM A LA PASSIÓ DʼESPARREGUERA

Reserva la teva plaça a la Veu de lʼAnoia
publianoiadisseny@gmail.com - C/ Retir 40, Igualada - Telèfon: 669 485 500

Espectacle + Ruta de la ceràmica + Menú + Transport

Espectacle + Transport 32 €

42 €

DIA SENCER: 16 de MARÇ i 04 de 
MAIG de 2014

NOMÉS ESPECTACLE: 26 dʼABRIL de 2014

Diferents punts de sortida des dʼIgualada
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Cansats però satisfets. Així es 
mostren els responsables de 
la Unión Cultural Extremenya 
Anoia que han gaudit aquest 
diumenge de la 19a matança 
del porc. Les hores de dedica-
ció als preparatius dels àpats i 
també el treball d’organització 
al llarg de la jornada de diu-
menge s’han vist recompen-
sats. El president de l’entitat, 
Paco Nevado, ha expressat la 
il·lusió que han tornat a posar 
en aquesta festa que serveix 
de punt de trobada a molts 
paisans d’origen extremeny.
Paco Nevado reconeix que la 
participació en la matança ja 
no és la mateixa que ara fa di-
nou anys, quan podien arribar 
a cuinar per a 400 persones, 
però diu també que l’entitat 
ha notat que ara fa uns cinc 
anys va créixer lleugerament 
el nombre de participants i 
que en les darreres cinc edi-
cions s’ha mantingut a l’entorn 
d’unes 200 persones complint 
així, amb les expectatives de 
l’organització. El centre en-
tén que els temps canvien i 
algunes activitats decauen 
per motius diversos, però que 
aquesta festa està plenament 
consolidada. 
Com cada any, el moment 
àlgid de la jornada va ser el 
dinar, que va aplegar 205 per-
sones per degustar el típic 
“cocido”. 
Entre altres aspectes que 
s’han valorat positivament en 
aquesta edició Nevado n’ha 
destacat dos: d’una banda 
l’inflable que es va instal·lar 
per a la quitxalla i de l’altra, la 
decisió d’evitar que la demos-
tració del “llenado” el farcit de 
xoriços i patatera coincidís 
amb les actuacions, perquè 
el públic pogués assistir a les 
dues activitats. Grans i joves 
van gaudir del farcit artesanal 
d’aquests productes del porc 
que tradicionalment es feien a 
les llars i que els més ancians 
es van mirar amb nostàlgia, de 
ben segur perquè és motiu de 
molts records vitals i familiars.
Nevado també ha donat les 
gràcies a l’escola Artístic per la 
seva participació a la festa i ha 
destacat la gran col·laboració i 
disponibilitat que la direcció de 
l’escola demostra sempre. 
També ha agraït la represen-
tació de tots els grups munici-
pals que van assistir en algun 
moment o altra a la festa, així 
com la presència de l’ex alcal-
de d’Òdena, Francisco Guisa-
do. 

La 19a matança 
del porc compleix 
les expectatives 
de la Unió Cultural 
ExtremenyaVILANOVA DEL C. / LA VEU

La sinistralitat a Vilanova 
del Camí continua baixant. 
Aquesta és una de les conclu-
sions a les que ha arribat la 
Junta Local de Seguretat que 
es va reunir aquesta setmana 
per valorar les dades del 2013. 
Els fets greus s’han reduït en 
un 9% respecte del 2012 i la 
comarca de l’Anoia ocupa la 
desena posició al rànquing 
de comarques amb la taxa de 
criminalitat més baixa. Vila-
nova del Camí es troba en el 
26X1000, quan la mitjana de 
la comarca és d’un 34X1000 i 
la de Catalunya d’un 69x1000.
Les xifres indiquen que durant 
el 2013  els delictes es van 
reduir en un 9% respecte de 
l’any anterior, que recordem ja 
havien registrat una tendència 
a la baixa en comparació al 
2011. També s’han reduït els 
robatoris en empreses, una 
tendència que s’ha donat a 
tota la comarca, on s’ha fixat 
al 31%,  mentre que a la Regió 
Policial Central, el decrement 
ha estat del 14,5%.
Els delictes contra el patri-
moni, és a dir, furts, robatoris 
o robatoris amb força, tant 
en establiments, com a la via 
publica o a l’interior dels vehi-
cles, han baixat en un 12,8%. 
Tot i així, aquest tipus de delic-
tes representen el 60,4% del 
totals dels delictes registrats i 
la majoria,  el 43%, són delic-
tes i faltes de furt. Han baixat 
els robatoris als interiors dels 
domicilis, en un 33% i també 
els robatoris amb força, en un 
24%.
Per contra han augmentat els 
delictes contra les persones: 
baralles o amenaces, a l’or-
dre d’un 21%. L’Alcalde Joan 
Vich, president de la Junta 
Local de Seguretat, assegura 
que aquest augment té molt a 
veure amb la situació actual. 
La crisi i la manca de feina i 

de recursos, ha fet, assegura 
Vich, que la gent tingui menys 
paciència i que es donin més 
casos de conflictivitat.
Per intentar minorar aquests 
conflictes, des de la Policia 
Local es va posar en marxa 
un servei de mediació que, se-
gons explica l’inspector en cap 
de la Policia Local de Vilanova 
del Camí, Marc Peña, ha re-
gistrat una demanda creixent 
en el darrer any, en el que es 
van atendre 210  casos. L’Al-
calde Joan Vich també ha va-
lorat molt positivament aquest 
servei. 
Una altra bona dada és la 
resolució de  casos, que res-
pecte l’any anterior, han aug-
mentat en un 10%. Tot i així es 
manté el nombre de detenci-
ons, un 80% de les quals són 
de ciutadans espanyols. Un 
fet que segons Vich, desmun-
ta els arguments d’algun partit 
polític que aparella immigració 
a inseguretat o delinqüència. 
Respecte a les infraccions ad-
ministratives, s’han incremen-
tat fins a un 86%, bàsicament 
per consum de substàncies 
estupefaents a la via pública. 
Els Mossos d’Esquadra, du-
rant el 2012, van interposar 
52 denúncies a Vilanova del 
Camí per aquest motiu. Vich, 

ha valorat aquesta xifra en po-
sitiu perquè assegura que no 
significa que s’hagi donat un 
augment del consum a la via 
pública sinó que hi ha un ma-
jor control policial. L’Alcalde 
ha dit que aquestes xifres són 
el resultat d’haver augmentat 
les inspeccions i els controls 
policials  a carrers i places del 
municipi.
Durant la darrera Junta Local 
de Seguretat es va destacar 
el treball conjunt entre Mos-
sos i Policia Local que han 
col·laborat per exemple, en 
campanyes de sensibilització 
i formació. Aquest darrer any, 
per exemple, s’han fet campa-
nyes de seguretat viària a les 
escoles, xerrades sobre les 
situacions de risc per a joves, 
com el consum de drogues. 
També han impartit xerrades 
sobre les actituds masclistes i 
l’assetjament per Internet, dos 
temes que segons l’inspector 
Cap de l’Àrea Bàsica Policial 
Anoia, Damià Larriba, estan 
aflorant amb força entre els 
joves anoiencs i que , per tant, 
centraran una part de les pro-
postes formatives per aquest 
2014.
La col·laboració entre Policia 
Local i Mossos ha estat,en 
termes estadístics, satisfac-

La sinistralitat a Vilanova del Camí s’ha reduït un 
9% respecte el 2012

tòria i eficaç. L’Alcalde Joan 
Vich assegura que  gràcies a 
la coordinació entre els dife-
rents cossos de Policia Local i 
Mossos d’Esquadra, i puntual-
ment també amb la Polica Na-
cional i Guàrdia Civil, es dues 
policies han sumat esforços 
i han aconseguit una major 
presència al carrer i una millor 
prestació del servei.
Durant la Junta Local de Se-
guretat també es va parlar de 
temes relatius al trànsit i, en 
aquest sentit, es van destacar 
el nombre d’accidents que es 
van produir al municipi. Mal-
grat assegurar que no hi ha 
punts negres al municipi, sí 
que hi ha cruïlles més conflic-
tives que altres.
La Junta Local de Seguretat 
està presidida per l’alcalde 
Joan Vich i Adzet, i participada 
pel responsable del Delegat 
Territorial del Govern a la Ca-
talunya central, Marcel·lí Mar-
torell; l’Inspector Cap de l’Àrea 
Bàsica Policial Anoia, Damià 
Larriba;  el Sotsinspector 
Sotscap de l’ABP Anoia, Joan 
M. Testagorda; Sr. Marc Peña, 
Inspector Cap de la Policia Lo-
cal de Vilanova del Camí i l’as-
sistència de la Secretària de la 
Junta de Seguretat, Núria Vilà.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Associació de Comerç i In-
dústria de Vilanova del Camí 
(ACI) i la web de comerç de 
proximitat Igualada Showro-
om han signat un conveni de 
col·laboració a través del qual 
els comerços associats a l’en-
titat vilanovina podran gaudir 
de descomptes i condicions 
especials per a anunciar-se a 
www.igualadashowroom.cat

Amb aquest acord l’Associ-
ació de Comerç i Indústria 
de Vilanova del Camí (ACI) 
manté el seu compromís de 
fomentar i promocionar el co-
merç local amb diferents ac-
cions i activitats. Per la seva 
part, Igualada Showroom, que 
té com a finalitat promoure el 
comerç de proximitat a través 
de la compra online, segueix 
amb la seva tasca i la fa exten-

siva a tota la comarca. Amb 
aquest acord, ambdues parts 
acorden de subscriure aquest 
conveni de col·laboració, que 
els permetrà unir esforços per 
aconseguir els seus respec-
tius objectius.
Els comerços interessats en 
conèixer les condicions es-
pecials per a poder inserir 
ofertes a la web www.igua-
ladashowroom.cat poden 

adreçar-se a info@iguala-
dashowroom.cat o al telèfon 
938053738. En poc més d’un 
any de vida la web de co-
merç de proximitat Igualada 
Showroom ha acollit a més de 
350 comerços de la comarca 
que han promocionat els seus 
serveis i productes entre els 
més de 7.000 visitants que té 
la web a la setmana.

ACI signa un conveni amb Igualada Showroom perquè els 
comerços de Vilanova puguin inserir ofertes amb condicions 
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La fira ha celebrat enguany 
la segona edició que reuneix 
la part més tradicional dels 
actes de la Fira de Sant Se-
bastià amb l’aposta que va fer 
l’ajuntament per especialitzar 
la part de venda i exposició 
cap al sector de l’ecologia i la 
sostenibilitat, l‘EcoFira.
La bona acollida que ha tingut 
la fira, valorada tan des del 
punt de vista de visitants com 
d’expositors i tots els actes 
organitzats en el seu marc, 
fan que els seus organitza-
dors es mostrin satisfets i la 

valorin molt positivament.
Hi van participar més de 
50 expositors, entre ells 11 
d’Òdena,  vinculats tots ells 
amb l’ecologia, sostenibilitat 
i medi ambient, i de sectors 
com l’alimentació amb frui-
tes, verdures, cervesa, fruits 
secs, oli, .., l’automoció, les 
energies, la jardineria, etc.    
A més, els visitants van poder 
gaudir de diverses conferèn-
cies  sobre temes tan diversos 
com la gestió dels boscos, la 
bioingenieria, les propietats 
de l’aigua de mar, plantes 
medicinals, l’estèvia, el GLP, 

EcoFira i Fira de Sant Sebastià, una comunió ben consolidada

l’estalvi energètic, el canvi 
climàtic, ..., de tallers d’eco 
cuina i de demostracions com 
la construcció i encesa d’una 
carbonera , l’ús del xerrac i de 
la màquina d’estellar, entre 
d’altres. Pels més petits, tam-
bé es van programar diferents 
actes com tallers d’ecocuina i 
també podien pujar a un ca-
vallet que funcionava amb 
energia humana o a l’inflable 
ecològic. 
Pel que fa als actes més tra-
dicionals de la Fira de Sant 
Sebastià  va tenir lloc el 11è 
Aplec de la Sardana,  una ex-
posició “30 anys de la Fira de 
Sant Sebastià”, la Cursa Po-

pular d’Òdena amb molt bona 
participació, les bitlles catala-
nes, el joc de la cucanya on 
els més joves feien mans i 
mànigues per grimpar i arri-
bar a dalt del pal i la missa en 
honor a Sant Sebastià copa-
tró d’Òdena. 
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
valora molt positivament 
l’evolució que s’ha fet de la 
Fira de Sant Sebastià, la que 

sense perdre la tradició, s’hi 
ha afegit l’especialització d’un 
tema tan important i actual 
com l’ecologia i la sostenibi-
litat. A més, l’alcalde es con-
gratula d’aquest pas ja que 
sense ell la fira no s’hagués 
obert més enllà del nostre 
entorn, pas que permet tenir 
un millor impacte econòmic i 
la promoció del municipi més 
enllà del propi territori. 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena comen-
çarà, aquesta mateixa setma-
na, diverses actuacions al 
Barri de Sant Pere i al Pla de 
la Masia per a millorar la mo-
bilitat i l’accessibilitat al barri.
Els treballs, que duraran apro-
ximadament un mes, consisti-
ran en l’arranjament de vore-
res i actuacions d’adaptació i 
supressió de barreres arqui-

tectòniques així com el mante-
niment del mobiliari urbà.
Així, entre d’altres actuacions, 
es realitzaran obres d’arranja-
ment de bordons i voreres als 
carrers Anoia i Narcís Montu-
riol i l’eixamplament de la vo-
rera que accedeix a l’Església 
del Barri de Sant Pere per les 
escales. També es treballarà a 
la pujada del pont de Funosa 
per tapar diferents clots i es 

S’inicien  les obres de millora al Barri de Sant 
Pere i al Pla de la Masia

ÒDENA / LA VEU

En el marc de la Fira de Sant 
Sebastià – Ecofira es va pre-
sentar el llibre “Ermita de Sant 
Miquel” editat per l’Ajuntament 
d’Òdena i ideat i dissenyat per 
Montse Lladó, docent i direc-
tora de l’escola Castell d’Òde-
na.
El llibre adreçat a nens i nenes 
de 8 a 12 anys, té l´objectiu de 
donar a conèixer una part de 
la història local a través de la 
història de l’ermita, alhora que 
ensenya els trets més caracte-
rístics del romànic. 
Són 28 pàgines que descriuen 
des de la ubicació fins a les 
característiques essencials de 
l’ermita de Sant Miquel. A més 
d’ensenyar, el llibre fa pensar 
i inclou alguns entreteniments 
com un trencaclosques, una 
maqueta, haver de dibuixar, 
etc. 
Se n’han editat 300 exemplars 
que es distribuiran gratuïta-
ment als alumnes de 3r, 4t, 5e 
i 6è de primària per treballar-
los a l’escola. També són a la 
venda i els diners seran per 
material escolar.
Aquest és el primer d’una 

L’ajuntament edita un llibre 
per descobrir l’ermita de Sant 
Miquel

col•lecció de llibres que es vo-
len editar dins de la col•lecció 
“Els Jocs de la Lleda” que te-
nen l’objectiu donar a conèixer 
Òdena a través de l’estudi del 
seu patrimoni.
Montse  Lladó explica que el 
llibre ha estat dissenyat per als 
més petits, perquè a cada pà-
gina hi puguin aprendre algu-
na cosa… perquè, com més la 
coneguin, i més s’hi fixin, més 
la respectaran i estimaran, i, a 
partir d’aquí, més aprendran a 
respectar i estimar el patrimo-
ni cultural d’Òdena i de Cata-
lunya”. 
L’ajuntament està molt satisfet 
d’aquesta iniciativa que per-
met a través de l’ensenyament 
apropar i donar a conèixer una 
part de la història local i el seu 
patrimoni. 

realitzarà l’adaptació de les 
voreres en els passos de vi-
anants per adaptar-les al pas 
de minusvàlids, gent gran amb 
dificultat de mobilitat i cotxets 
de nens. Primer s’actuarà en 
els passos situats a la zona 
del centre, al voltant del Cen-
tre Cívic, i posteriorment a les 
zones del voltant, donant pri-
oritat a les zones verdes i als 
itineraris més utilitzats. 
A més, també s’iniciaran tre-
balls de manteniment urbà 
com canviar bancs, arreglar 
els parcs, canviar papereres, 
treballs de pintura en general, 
etc...
Una de les obres ja realitza-
des ha sigut la col•locació de 
la font al parc de la petanca.
La inversió serà de 30.000€, 
finançat per l’Ajuntament i 
gràcies l’ajut econòmic de la 
Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla de Concertació 
de Governs Locals.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

El diumenge 2 de febrer els 
carrers del nucli antic de la 
Pobla de Claramunt es traslla-
daran a temps passats per re-
viure les tradicions de la Can-
delera, festa local del municipi i 
en honor a la patrona, la Mare 
de Déu de la Llet. El mercat 
de productes artesanals i d’ali-
mentació serà l’activitat central 
d’aquesta festivitat, que també 
inclourà actes que ja són tradi-
cionals, com una missa solem-
ne i la benedicció de candeles i 
la inauguració d’una mostra de 
pintors i pintores locals. Totes 
aquestes propostes s’organit-
zen des de la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament.
El diumenge, de les 9 del matí 
a les 2 del migdia, els racons 
del nucli antic de la Pobla es 
convertiran en una fira d’arte-
sania, oficis i mercat d’alimen-
tació, que arribarà a la sisena 
edició. Els visitants podran 
passejar i descobrir les para-
des de productes artesanals, 
amb embotits, formatges, co-
ques, bijuteria, encens, etc. 

i d’oficis, com un bufador de 
vidre o un elaborador d’espel-
mes amb fulls de cera verge. 
També hi haurà el racó de la 
Vella Candelera que, a l’entorn 
d’una foguera, explicarà les 
tradicions relacionades amb 
aquesta festivitat, i es podran 
comprar bunyols. Els visitants 
rebran, gratuïtament, un pom 
de romaní i podran degustar 
una infusió de poniol. La ini-
ciativa l’organitzen, conjunta-

ment, la regidoria de Cultura i 
l’empresa Mapamundi Produc-
cions.
A més d’aquestes activitats, de 
les 11 del matí a la 1 del migdia 
a la plaça de l’Ajuntament, hi 
haurà inflables per als infants 
i a les 11 del matí en aquest 
mateix espai, una ballada de 
sardanes, que organitzarà l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran.
A les 12 del migdia, a l’església 

La Fira de la Candelera de la Pobla de Claramunt, una festa 
plena de tradicions

CASTELLOLÍ / LA VEU

La festa de Sant Vicenç 2014 
ja es història. Des de la comis-
sió de festes fem una  valora-
ció molt positiva. 
Castellolí torna a demostrar 
la seva solidaritat en el primer 
acte, l’acapte de Sang on 26 
persones van venir al consul-
tori local a donar sang, de les 
quals 20 van poder donar-ne.
Felicitar el departament d’es-
ports per la organització de la 
1a Nit de l’Esport. Va ser un 
acte ple de llum i color, emoció 
i sorpreses, convidats i enyo-
rats. Varem començar per una 
demostració de “bike trial” sor-
prenent per part de tres moni-
tors de l’Anoia Trial Academy 
el Jordi, l’Ot i l’Armand. 
Després el parlament d’en Ma-
rius  Mollà pare de l’Armand 
Mollà sobre el paper del pare 
d’un esportista d’alt nivell i tot 
seguit el parlament de l’experi-
ència d’en David Bosch com a 
esportista d’elit. Seguidament, 
varem gaudir d’un vídeo amb 
un recull de fotos de l’activitat 
esportiva de l’any 2013 i ens 
varen fer cinc cèntims de les 
properes cites esportives que 
s’organitzaran al nostre po-
ble, aquest any 2014. A les 
acaballes de l’acte  es va des-
vetllar quins eren els premiats 
enguany: Judit Sabrià Vidal, 
Míriam i Sara  Alomar Que-

raltó per els mèrits obtinguts 
en gimnàstica rítmica, també 
es va fer menció a la tasca de 
l’Anoia Trial Academy en l’en-
senyament de l’esport. Des 
d’aquí volem felicitar a tots i 
totes les persones que van ser 
nominades pels propis veïns 
del poble, demostrant el grau 
de compromís que la nostre 
vila te amb l’esport. 
Finalment un petit refrigeri va 
posar el punt i final a la nit.
El dissabte a la tarda i va ha-
ver una bona colla de Caste-
llolinencs que van anar a jugar 
al “paintball”.
A la tarda - vespre un concurs 
de cuina amb 20 plats presen-
tats entre calents, freds i pos-
tres i 17 de plats infantils (fora 
de concurs) van fer venir sali-
vera a tots els assistents. Cal 
destacar la gran quantitat de 
plats presentats, així com la 
seva qualitat. Tot i haver can-
viat l’espai habitual, va haver 
una gran afluència de públic.
Els premiats en plats freds van 
ser:
3r Premi al plat Tronco de Pa-
tata de  Jose Luis Moreno
2n Premi al plat Caneló de cal-
çot farcit de llamàntol i romes-
co acompanyat de parmentier 
de xirivia de Vicenç Serra
1r Premi al plat Quiche de cal-
çots  de Pepa Fernàndez
En plats calents van ser:

3r Premi al plat Mandonguilles 
amb fredolics de Joana Agset
2n Premi al plat Calamars Far-
cits de Concepció Pelegrí
1r Premi al plat Tronc de lluc 
farcit de Marta Guixà
I en postres:
3r  Premi  al plat Pastissets de 
Xocolata de M. Glòria Ferrer
2n Premi al plat Pastìs de pas-
tanaga a l’estil americà de Ma-
ria Guixà 
1r Premi al plat Rotllets de co-
donyat farcits de Montserrat 
Mendez
Premi especial per la presen-
tació del plat Maduixes guarni-
des de Silvia Campaña
El jurat format per Jaume 
Saumell del Restaurant Tall 
de Conill de Capellades, Pere 

Santos del Restaurant Xarops 
de Jorba, Teresa Puis del Res-
taurant Nou Urbisol de Caste-
llolí, Francisco Berenguer del 
Restaurant Cal Betes de Cas-
tellolí, Enric Brunet del Café 
La Brillante i Jaume Grau de 
Castellolí actuant de Secretari 
Sergi Vila Regidor de Festes 
de l’Ajuntament i van valorar el 
alt nivell  dels plats presentats 
(i el ve que ha fet la televisió 
amb la moda dels concursos 
de cuina tant en adults com 
en infantils) per tots els parti-
cipants tant en la presentació 
com en la elaboració.
Entre les plats del concurs de 
cuina i les truites que molts 
veïns van portar, barem poder 
sopar amb bona companyia. 

Més tard  gaudir de la música 
del grup “Four Cuore”.
Abans de repartir els premis 
del concurs de cuina es va fer 
l’entrega de premis al de foto-
grafia, que van ser:
3r Premi  per l’obre Tataxan de 
Sam Cervera
2n Premi per l’obre Ombres de 
Eva Jorba
1r Premi per l’obre Estació fi-
nal Cal Muset de Bernat Ro-
dríguez
El diumenge va començar  
amb l’homenatge a la gent 
gran, després de la foto de 
les parelles (avis amb netes i 
avies amb nets)  que estaven 
acompanyats de l’hereu i la 
pubilla  a la entrada de la mis-
sa, en una cerimònia  cantada 
per  la Coral D’Aulí, al sortir 
tots cap a La Brillante a fer un 
vermut mentre fèiem una nova 
edició del “fem memòria”, po-
sar nom a les cares de la gent 
que surt a les fotos no sempre 
es fàcil i sobre tot si han pas-
sat 50 o 60 anys!!!
A la tarda, el bon teatre, amb 
l’obre “ al cap i la fi o el cap 
de l’alcalde” del grup teatral 
de Capellades va  posar punt 
i final a les festes de Sant Vi-
cenç 2014, cansats però con-
tents tant del nivell dels actes 
com del nivell de participació 
del poble.

de Santa Maria, s’oficiarà una 
missa solemne cantada per la 
Capella de Música de la Tossa 
(Igualada) en honor a la patro-
na de la Pobla i la benedicció 
de candeles. Després de la 
missa, aquesta formació vo-
cal, sota la direcció de Frederic 
Prat, farà una cantada, que in-
clourà un repertori amb peces 
com El llop de mar, Contigo en 
la distancia o La puntaire. 
A 2/4 de 2 del migdia, a la 
Sala Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra col-
lectiva de pintors i pintores po-
blatans, que ja és tradicional 
en la programació d’aquesta 
festivitat. Enguany exposaran 
els seus quadres cinc artistes: 
Pepita Vilamajó, Francesc Sur-
roca, Miquel Bou, Xus Luna i 
Clara Luque. La col·lecció pic-
tòrica es podrà visitar fins al 
diumenge 16 de febrer, i l’ho-
rari d’obertura serà de dilluns 
a dissabte, de 2/4 de 6 de la 
tarda a 2/4 de 8 del vespre, i 
els diumenges, de les 12 a les 
2 del migdia.

“Signa un vot “ a la Pobla de 
Claramunt
Aquest diumenge dos de fe-
brer a la Pobla de Claramunt, 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) mitjançant els seus 
apoderats locals instal·larà una 
taula de recollida de peticions 
a la plaça de l’Ajuntament on 
tot aquell poblatà o visitant 
que ho desitgi pot aprofitar el 
moment per informar-se o bé 
per exercir el seu dret de pe-
tició i signar un vot per la in-
dependència. Aquesta és una 
campanya que s’estén per tot 
el territori nacional i pretén re-
collir la voluntat dels catalans, 
els quals signant aquesta but-
lleta demanen la celebració 
d’una consulta vinculant al pre-
sident de la Generalitat i en el 
cas de no poder fer-se o que 
l’Estat espanyol ens la invalidi, 
queda manifest que autoritzem 
perquè es faci una Declaració 
Unilateral d’Independència. 
Poden votar totes les persones 
empadronades a Catalunya o 
no i majors de 16 anys.

Castellolí va viure una participada festa de Sant Vicenç
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www.facebook.com/calescola
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CA L’ESCOLÀ

REDACCIÓ / LA VEU

Entre els mesos de desembre 
i abril irrompen a les comar-
ques de Tarragona i sobretot a 
Valls els calçots i la calçotada, 
una festa en la qual la tradició 
i la gastronomia es donen la 
mà. A l’Anoia hi ha molts llocs 
on poder gaudir d’excel.lents 
calçotades.
Els calçots són una varietat 
de ceba dolça i tendra, amb 
multitud de propietats, anti-
cancerígenes, diürètiques, di-
gestives,  tonificants i fins i tot 
afrodisíaques. Es preparen a 
la brasa i se serveixen sobre 
una teula, acompanyats de 
salsa romesco o salvitxada. El 
ritual d’aquesta festa popular 
catalana consisteix en agafar 
el calçot per la punta superior, 
pelar la capa exterior, mullar-
ho en la salsa i introduir-ho 
directament en la boca, per la 
qual cosa sol usar-se un pitet 
per no tacar-se.
Pel que fa a l’origen dels cal-
çots, s’explica que va ser un 
agricultor de Valls del segle 
XIX, conegut com el Xat de 
Benaiges, qui, per distracció, 
va preparar a la brasa unes 
cebes que havia sobreescal-
fat. Es van cremar per la part 
exterior i, en lloc de tirar-les, 
va pelar les capes externes, 
descobrint d’aquesta manera 
els calçots.
De llavors ençà el consum 
dels calçots o calçotada ha 
esdevingut una festa gastro-
nòmica coneguda arreu, es-
pecialment a Catalunya. Els 
calçots es consumeixen habi-
tualment durant els mesos de 
gener, febrer i març, es couen 
amb llenya provinent de sar-
ments o rodals de vinya i es 

Temps de calçots i calçotades

consumeixen acompanyats 
d’una salsa típica, la dita sal-
vitxada, que és una salsa de 
tipus romesco.
No fou fins mitjans del segle 
passat que el calçot es va fer 
conèixer fora de l’Alt Camp, 
especialment per la divulga-
ció feta per la colla artística i 
humorística l’Olla. La festa del 
calçot de Valls, que se celebra 
el darrer diumenge del mes 
de gener, va complir 100 anys 
l’any 1996. S’hi celebren tres 
concursos : el concurs de cul-
tivadors de calçots, el concurs 
de salsa de la ‘calçotada’ i el 
concurs de menjadors de cal-
çots.
Malgrat que els calçots són tí-
pics de les comarques de Tar-

ragona, cada vegada són més 
els restaurants de Cataluya 
que els inclouen a les seves 
cartes; des de les característi-
ques masies que ofereixen les 
calçotades més tradicionals, 
fins a restaurants d’avantguar-
da, que reinventen aquesta 
exquisida delícia.
El nom del calçot prové de 
la manera de plantar-lo, mig 
colgat a la terra, que es co-
neix com a «calçar», perquè 
el brot sigui ben blanc i ten-
dre. La calçotada o menjada 
de calçots consisteix a enfilar 
els calçots amb un filferro, 
coure’ls en una brasa feta de 
llenya i trossos de cep de vi-
nya i menjar-se’ls amb la sal-
sa i seguits de botifarra amb 

Calçots acabats de collir.

seques o algun altre tipus de 
carn que pot amanir-se també 
amb aquesta deliciosa salsa.

Propietats alimentàries i 
cultiu del calçot
La ceba en general és una 
planta amb contingut de vita-
mines i minerals molt ampli. 
Se li atribueixen propietats 
tonificants, diürètiques, diges-
tives i afrodisíaques. En el cas 
del calçot s’ha comprovat que 
té un contingut interessant en 
compostos anticancerigens. 

El diàmetre del calçot pot ar-
ribar a fer entre 1,7 i 2,5 centí-
metres i la cama blanca entre 
15 i 25 centímetres.
El procés de cultiu d’aquest 
producte té dues fases dife-
renciades. La primera fase és 
l’obtenció del bulb que es fa a 
partir de la sembra de llavor a 
final d’any, es trasplanten les 
cebetes a l’entrada de prima-
vera i s’arrenca el bulb a l’es-
tiu.
La segona fase és l’obtenció 
del calçot a partir de les ce-
bes. La plantació de les cebes 
es fa durant la segona quin-
zena del mes de setembre. 
Abans de plantar-la cal tallar-li 
la part superior per tal que els 
calçots creixin més espaiats. 
A mesura que els brots de la 
ceba van sortint, s’han de cal-
çar, és a dir colgar el brot amb 
substrat per tal que quedi més 
blanquejat.
El cultiu del calçot és típic del 
Camp de Tarragona, properes 
al mar i amb un hivern suau. 
Malgrat això, el calçot també 
es pot conrear en zones d’in-
terior on les glaçades no si-
guin massa permanents. En 
aquests casos, però, la collita 
del calçot s’endarrerirà unes 
setmanes respecte a les zo-
nes de clima més suau.
Els calçots es degusten nor-
malment en una calçotada: 
cuits al foc i sucats en salsa 
de calçots. 

Dek camp a la taula: els calçots i el romesco. 
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Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

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

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

REDACCIÓ / LA VEU

La calçotada és un àpat co-
munitari que ha esdevingut 
la manera més tradicional de 
menjar els calçots, amb fortes 
connotacions de festa i troba-
da. A Valls, la ciutat d’on és ori-
ginària la calçotada se celebra 
a finals de gener, des de l’any 
1982 la calçotada popular de 
més renom. Les calçotades 
se solen fer des de finals de 
l’hivern fins al març o principis 
d’abril, segons la temporada.
El primer plat del menú típic 
de calçotada són els calçots 
(normalment entre 10 i 20 per 
persona), servits en teules 
per mantenir-ne la tempera-
tura, amb la salsa típica que 
els acompanya, la salvitxada 
o bé el romesco. Després se 
sol menjar carn a la brasa amb 
torrades, acompanyada de vi 
negre o cava.
Com que els calçots se servei-
xen tal com surten de la grae-
lla i cal pelar-los i sucar-los a 
la salsa, és habitual posar-se 
un pitet per evitar tacar-se la 
roba.
Tot i que a Valls i comarca la 
calçotada se celebra des de 
principis del segle XX, aquest 
àpat va començar a popula-
ritzar-se a partir de mitjans 
del segle passat. Així, amb el 
pas dels anys, la calçotada ha 
esdevingut una menja típica 
de la comarca de l’Alt Camp 
i s’ha estés també a les co-
marques veïnes (Tarragonès, 
Baix Camp, Conca de Barberà 

La calçotada, una festa

Una calçotada.

i Penedès). Avui dia aquesta 
tradició està molt més estesa i 
arriba fins i tot a Mallorca.
Abans de coure els calçots, 
se’ls escurcen les fulles més 
llargues i se’ls talla un tros 
d’arrel. A continuació, i sense 
rentar-los ni treure’ls la terra, 
es posen a la graella sobre 
flama viva, tradicionalment de 
sarments de ceps. Una vega-
da cuits s’emboliquen amb pa-
pers de diari per tal que aca-
bin d’estovar-se i mantinguin 
la calor. S’acostumen a servir 
encara embolicats i posats so-
bre una teula.

La calçotada és un 
pretext perfecte per 
trobar-se amb els 
amics o la família: ha 
esdevingut un clàssic 
per dir adéu a l’hivern 
i esperar el bon temps

La salsa dels calçots o salvit-
xada és una salsa idònia per 
a acompanyar els calçots, un 
tipus de ceba tendra conside-
rada com un dels plats més tí-
pics de la gastronomia catala-
na. És una salsa normalment 
picant, de color vermellós i es-
pessa, però pot variar segons 
el gust de cadascú i el lloc on 
s’elabora.

La salsa, la clau
Ingredients
- 100 gr ametlla torrada pela-
da
- 30 gr avellana torrada i pe-
lada
-5 tomacons madurs escali-
vats
- 1 cabeça d’alls escalivada
- 1 dent d’all cru
-  80 cl d’oli d’oliva suau
-  1 llesca de pa xopada en 
vinagre de vi
- la polpa d’una nyora.

Elaboració
En un morter o batedora po-
sarem els fruits secs i els alls. 
Ho picarem bé i hi afegirem 
la polpa de la nyora i la lles-
ca de pa. Quan ho tinguem 
aixafat i homogeni, posem el 
tomàquet passant-lo per un 

colador xinès, així separarem 
la pell i les llavors que no les 
volem. Anem remenant i afe-
gint-hi l’oli a poc a poc fins que 
ens lligui bé la salsa. Rectifica-
rem de sal i pebre negre i ja ho 
tindrem llest per servir.

Nota: Aquesta salsa seria la 
bàsica. A partir d’aqui hi ha 
multitud de variants i no es 
pot dir que una sigui millor que 
l’altra. 
Hi ha qui hi afegeix una culle-
radeta de pebre vermell dolç i 
hi posa menys tomàquet per 
fer una salsa menys atoma-
cada. En lloc de pa xopat amb 
vinagre el que es pot fer és 
fregir la llesca de pa i afegir el 
vinagre a la salsa.
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AGRESIVITAT 
PER 
DOMINÀNCIA
La manera més eficaç per evi-
tar aquest tipus d’agressivitat 
en el gos consisteix en establir 
una relació per dominància 
clara sobre el gos, la qual cosa 
resulta bastant senzilla quan 
l’animal és jove, durant l’etapa 
de socialització i al principi de 
l’etapa juvenil. El gos ha d’ac-
ceptar el paper de subordinat, 
és imprescindible que sigui 
submís amb tota la família i 
sota totes les circumstàncies.
El propietari pot establir i 
reforçar la seva dominància 
sobre el cadell realitzant una 
sèrie d’accions i postures que 
adopten els gossos en les 
seves relacions de dominàn-
cia i subordinació com per 
exemple:
El propietari pot colpejar amb 
suavitat la part superior del 
cap, baixar suaument la mà 
al llarg de la columna i tornar 
a acariciar-lo a contra pel , 
també posar-lo panxa enlai-
re i acariciar-lo, subjectar el 
cadell pel morro o per la pell 
de la nuca.
Si l’animal mostra senyals 
incipients d’agressivitat 
especialment en situacions de 
suposada competència amb 
el propietari, aquest ha de 
reaccionar enèrgicament i no 
cedir en cap cas.
També es recomana un 
ensinistrament d’obediència 
realitzat per professionals 
especialitzats.

És un gos dels considerats pastors amb 
origen a la Gran Bretanya. Hi ha dues vari-
etats el Cardigan i el Pembroke.
 
Considerada de raça mitjana pot arribar a 
pesar entre  10–25 kg., el seu cap recte i 
en forma de guineu, de crani gran, morro 
punxegut, ulls de mida mitjana, rodons, 
de color més aviat fosc en harmonia amb 
el color del pelatge. Orelles dretes bastant 
llargues i rodones als extrems. El Pembro-
ke té el cos més massís però el pit és una 
mica menys ample que el Cardigan, esque-
na recta, potes curtes, peus grans, rodons 
i apretats en el Cardigan i ovalats en el 
Pembroke.

La cua del Cardigan és bastant llarga, 
atapeïda i penjant en repòs, a diferència 
del Pembroke que la té curta o li tallen al 
néixer. El pelatge del Cardigan pot ser curt 
o semi llarg, dur i dret amb subpèl curt 
i atapeït i el del Pemoke és de  longitud 
mitjana, dret ni suau ni dur i amb el subpèl 
dens. D’alçada similar, fins a uns 30cm 
aproximadament.

EL WELSH
CORGI

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

És un gos robust, resistent,  viu,  actiu i sem-
pre alerta, no es cansa fàcilment, és fidel i 
i dolç amb els nens, viu bé en apartaments 
però sempre que pugui disposar d’un espai 
per fer exercici amb regularitat.

El manteniment del pelatge el Cardigan 
s’ha de fer cada dia i el Pembroke una vega-
da per setmana.

Com hem dit anteriorment és un gos pastor 
i utilitari per assistència, per la investigació 
de les drogues, socorrista, gos guardià i gos 
de companyia, per tant un gos molt versàtil. 
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a “Les deus aventura” a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

AINA I MAR

En el cicle inicial de Primària 
és molt important que els nens 
i nenes adquireixin el gust per 
la lectura per aconseguir-ne un 
bon nivell. Així, cada setmana, 
en aquest cicle, destinem una es-
tona a “L’Hora del Conte”. És en 
aquest moment que els alumnes 
escolten amb molt d’interès un 
conte llegit per la mestra. 
Quan els adults llegim a la maina-
da amb una bona entonació, afa-
vorim la comprensió i estimulem 
les ganes de què el vulguin llegir. 
Aquest és l’objectiu d’aquesta ac-
tivitat. A més, afegint-hi el com-
ponent “disfressa” encara resulta 
més atractiu, perquè la mestra 
que el llegeix entra a la classe 
disfressada amb algun element 
relacionat amb aquest (barret, 
perruca, ulleres, barba, flauta...).  
Els elements utilitzats es deixen 
en un espai de pas de les quatre 

Escolàpies, l’hora del conte a cicle Inicial

calsses del Cicle juntament amb 
el conte. És una bona manera 
d’il·lusionar i motivar a l’alumnat 
per la lectura tot engrescant-lo a 
triar contes de la biblioteca o de 
l’aula. 
És molt positiu observar que 

esperen amb ganes “L’Hora del 
Conte”!
Us convidem a accedir al blog 
de la nostra escola perquè en 
pugueu veure diferents imatges:  
http://blocs.xtec.cat/escolapi-
es/

Els nens i nenes d’E. Infanti  amb 
motiu de la Festa dels Tres Tombs 
vam anar a visitar el Museu del 
Traginer. En ell vam poder co-
nèixer una mica més el món que 
envolta aquest ofici, les eines que 
utilitzaven i com ha anat evoluci-
onant al llarg del temps.
Una de les Sales que ens va agra-

dar més va ser visitar la dedicada  
als guarniments dels cavalls i 
veure quants tipus de carruatges 
hi ha: tartanes, de bombers, de 
passeig, de transport..... Al final 
de la visita vam tenir una sorpre-
sa ja que vam poder pujar en un 
dels carruatges i imaginar que 
fèiem una llarg viatge...

Nens i nenes de la Mare del 
Diví Pastor visiten el Museu del 
Traginer

Si ja sabíeu que l’Escola Emili 
Vallès d’Igualada és des de l’any 
2009 la primera escola pública 
de la ciutat en rebre la distinció 
d’Escola Verda per part del De-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, amb la novetat d’enguany 
aquesta Escola vol demostrar que 
manté aquest projecte mediam-
biental ben viu. 
De resultes de la 19a sessió del 
Parlament Verd de l’Escola Emili 
Vallès, la primera d’aquest curs 
2013/2014 d’un òrgan força lli-
gat al projecte i format per un 
representant de cada grup-classe, 
es va crear la figura de l’”agent 
verd”. 
L’Agent verd són infants (quatre 
en total), nomenats per tal d’in-
formar tota la comunitat educati-
va de la importància de tenir un 
espai com el pati lliure de residus, 
atès que actua en aquesta zona 

horària i espai, i aquesta eina pe-
dagògica a funcionat bé fins ara 
a les aules, on ja practiquen fa 
temps la correcta distribució dels 
residus. També indica en quina 
paperera o contenidor va cada 
deixalla en cas que algun alumne 
tingui algun dubte. Així doncs, 
amb aquesta figura, el Parlament 
Verd de l’Escola vol potenciar la 
sensibilitat i educació mediambi-
entals entre tots els alumnes, tot 
adquirint uns hàbits que de ben 
segur no els costarà gaire de se-
guir fora de l’Escola, sobretot en 
espais comuns i públics. 
Una altra de les novetats també 
aprovades en la darrera sessió del 
Parlament Verd de l’Escola va ser 
engegar la publicació d’un noti-
ciari intern on s’hi vagin recollint 
totes les novetats referents a l’Es-
cola Verda, que du el mateix nom 
que la mascota d’aquest projecte 
a l’Escola: En “Coloraina”. 

L’agent verd de l’escola Emili 
Vallès

El passat dia 24 de gener a la 
tarda, els nens i les nenes de 
l’escola juntament amb les famí-
lies vàrem celebrar la festa dels 
3 tombs. Cada classe ha portat 
uns carruatges diferent i tots i 
totes hi vam poder participar tot 
representant la festa tradicional 
tan arrelada a la nostre ciutat. Els 
més menuts, a P3 han portat els 
carros de les botes de vi i els de les 
fruites i verdures juntament amb 
els nens i nenes de P4. Els infants 
de P5, molt carregats van dur el 
dels troncs. Els de primer, s’han 
encarregat de passejar els carru-
atges de palla. Els alumnes de 2n, 
molt entusiasmats han pujat a la 
diligència i s’hi ha passejat. Final-
ment, els més grans han portat 
els cavalls de cartró. A més a més 
i teníem dos abanderats, que eren 
la nena més petita de l’escola i 
el nen més gran que juntament 

amb l’hereu i la pubilla van en-
capçalar els 3 tombs. Així doncs, 
amb tots aquests elements i una 
bona música per part dels nens i 

Celebrem els 3 tombs a l’escola Dolors Martí

nenes de 3r vam poder celebrar 
els tres tombs a la nostra escola 
d’una forma ben divertida. 
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Durant el primer trimestre del 
curs, a l’escola Mowgli, tots els 
alumnes, des d’infantil fins a cicle 
superior, es van marcar l’objectiu 
de treballar de valent per millorar 
en alguns aspectes que els sem-
blaven molt importants per tal 
de poder aprendre més i millor a 
l’escola.
Juntament amb els mestres es 
van proposar  4 objectius per 
aconseguir durant el 1r trimestre 
del curs: L’ESFORÇ, EL SILENCI, 
RESPECTE i SEURE BÉ
Tot plegat ha estat treballat en 
totes les àrees i assignatures que 
fan tots els nens i nenes de l’es-
cola i cada setmana es valorava 
cada classe en un gran mural on 
podien veure la seva evolució en 
cada aspecte treballat.
El passat dijous 16 de gener, el di-
rector de l’Escola Mowgli, Sr Jordi 
Rojas va lliurar els diplomes en 
reconeixement a les classes que 
havien treballat i aconseguit els 
objectius proposats.
Els alumnes de la classe dels Es-

quirols (P4) van ser els millors en 
seure bé. Els Baloos (3r) també 
van rebre el diploma per la seva 
bona progressió com a classe en 
general.
Quan Respecte, el diploma va ser 
pels Mowglis (5è de primària) i 
els Rikkis (1r de primària) van ser 
els guardonats amb el diploma d 

L’escola Mowgli fa un reconeixement a l’esforç, el 
silenci i el respecte

l’Esforç.
Durant l’acte de lliurament dels 
diplomes, representats de totes 
les classes van explicar públi-
cament com havia anat l’expe-
riència durant aquests mesos i 
també van marcar-se noves fites i 
propòsits per aconseguir millorar 
durant el 2n trimestre. 

El joc és una activitat física i men-
tal indispensable que tot nen o 
nena necessita per a desenvolu-
par-se a nivell biològic, psicomo-
triu, intel.lectual, socialitzador i 
afectiu. Mitjançant el joc simbòlic 
el nen o nena canalitza un seguit 
de tensions i desitjos afectius que 
li serveixen per liquidar conflic-
tes, per compensar necessitats 
no satisfetes, per invertir papers 
(obediència-autoritat). Un exem-
ple molt clar el tenim que juguen 
amb les nines on es pot veure 
quin tracta hi tenen.... Aquest 
procés de simbolització es fona-
menta bàsicament amb els aven-

ços que va fent amb el seu llen-
guatge. També implica arribar 
a acords amb els companys que 
comparteixen el joc, acceptació 
de les normes, d’uns rols,... 
Als Maristes intentem ajudar 
i fomentar tots aquests valors 
importants que comporta el joc 
simbòlic, per això els nens i ne-
nes de 1r de primària hem anat 
a la ludoteca de l’Espai Cívic Cen-
tre i allà hem pogut gaudir d’una 
bona estona de joc simbòlic. Ens 
ho hem passat molt bé i ens han 
quedat moltes ganes de tornar-
hi.

Els Maristes anem a la Ludoteca

Des de l’Escola volem fomentar 
el gust per la lectura a partir de 
l’establiment de lligams afectius 
al voltant del moment en que 
s’esdevé l’acte lector.
Aquesta setmana hem comen-
çat el “Projecte dels Padrins de 
lectura” que fem a l’Escola amb 
els nens i nenes de la classe dels 
Lleons (5 anys) i dels Isards ( 10 
anys).
Cada nen de la classe dels Isards 
serà el padrí d’un nen de la classe 
dels Lleons i els dijous comparti-
ran una estona de lectura.
Aquest intercanvi d’experiències 
lectores entre nois i noies de di-
ferents edats beneficia tant els 
alumnes més grans, com els més 
petits.

El passat dissabte 25 de ge-
ner, es va realitzar amb un 
gran èxit de participació, la 
primera sessió de “Viu l’Esco-
la en família”. 
Sota el títol “l’hivern: negre nit, 
blanc de neu” petits i grans van 
poder gaudir de les activitats i el 
material proposat tot experimen-
tant i descobrint.
A l’espai “negre nit” vam jugar 
amb la foscor, la llum i els colors 
i a l’espai “blanc de neu” vam 
poder manipular i experimentar 
amb diferents materials, textu-
res,…
Realment un matí fantàstic en 
família!!
Recordeu que la propera sessió ” 
Visca la música!” es durà a terme 
el proper dia 8 de febrer. 

Projecte Padrins de lectura a les 
Escoles de l’Ateneu

L’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps ofereix diversos tipus 
d’ensenyaments, tant reglats, els 
diferents cicles formatius, com no 
reglats, els cursos i tallers d’Es-
cola Oberta. Els ensenyaments 
reglats són cicles formatius d’arts 
aplicades i disseny i de caràcter 
professionalitzador, i els seus cur-
rículums contemplen mòduls de 
projectes; alguns d’aquests pro-
jectes és molt interessant que si-
guin “projectes reals”, és a dir que 
tinguin una aplicació concreta i 
efectiva en la realitat, cosa que 
proporciona a l’alumnat una visió 
més directa i compromesa amb 
aquests treballs.
Actualment, un dels exercicis que 
des del mòdul de projectes del 
cicle de grau superior de Gràfica 
Publicitària s’està treballant gira 
al voltant de la senyalització. Així 

doncs el passat dimarts dia 21 de 
gener a les 8 del matí, els alum-
nes de 2n curs d’aquest cicle i la 
professora Ester Comenge van 
fer una visita al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
per veure la situació actual i fer 
un estudi “in situ” de les necessi-
tats i possibilitats en senyalètica 
dels espais, fer fotografies, analit-
zar els espais, les entrades i sorti-
des, i obtenir plànols actuals.
Des del Museu, van comentar la 
necessitat que tenien de millorar 
la senyalització, una tasca que es 
proposen de fer tard o d’hora. A 
partir d’aquí els alumnes treballa-
ran per oferir solucions ben ade-
quades, i, un cop acabats, aquests 
projectes es presentaran als res-
ponsables del museu perquè en 
puguin fer una valoració i decidir 

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
col·labora amb serveis i empreses d’Igualada

si en porten algun a la pràctica.
El matí va continuar amb una 
visita a una de les empreses que 
habitualment col·labora amb 
l’escola, L’Art de la Llum, i concre-
tament a les seves instal·lacions 
del carrer del Clos per tal de co-
nèixer de primera mà materials i 
possibilitats per a la creació.
La Laura Bosch va ser l’encarre-
gada d’explicar els diferents su-
ports publicitaris que s’utilitzen, 
com ara forex, dibond, metacri-
lat, foam, vinils de tall, etc., així 
com també diversos materials 
d’impressió amb els quals treba-
lla aquesta empresa, com vinils, 
lones, reixeta, tela, paper, pvc 
ecològic, etc; per completar l’ex-
periència formativa també van 
poder veure en ple funcionament 
diferents màquines específiques.
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El passat dia 15 de desembre 
del 2013, l’AMPA de la Mare 
del Diví Pastor d’Igualada va 
sortejar dues megapaneres. La 
recaptació d’aquest sorteig va 
anar a parar íntegrament a la 
Marató de TV3. D’una de les pa-

neres no va sortir el guanyador, i 
des de la Junta de l’AMPA es va 
creure oportú fer-ne entrega al 
Grup d’Ajuda dels Pares Caput-
xins, que l’han entregat a dife-
rents famílies que ho necessiten.

Nota de l’AMPA de l’escola 
Mare del Diví Pastor

El divendres 17 de gener van ve-
nir quatre petits ponis a l’escola: 
la Nina, la Coco, l’Atos i en Rusty. 
Els nens i les nenes d’Infantil van 
passar una bona i divertida esto-
na passejant pel pati amb poni.
Al llarg de tota la setmana es va 
treballar la tradicional festa dels 
Tres Tombs amb diferents activi-
tats relacionades amb els cavalls: 

cançons, contes, imatges, jocs a la 
PDI...
Els Peixos i les Tortugues (3 anys) 
també van fer una petita excursió 
al parc de l’Enxup per veure l’es-
cultura “CAVALL” de Carles Mata.
Quin cavall tan gran vist 
d’aprop!!!
Peixos, Tortugues, Ossets, Pin-
güins, Tigres i Dofins

Els Tres Tombs a l’Escola 
Monalco

Durant tot aquest mes de gener, 
a l’aparador de l’interior de l’Aba-
cus (Igualada), l’escola Montclar 
exposa una petita part dels tre-
balls artístics que fan a  l’escola. 
Els alumnes de l’Atelier d’Educa-
ció Infantil han preparat unes 
composicions facials amb fang i 
cartolina. Alumnes de Primària 
han posat els seus quaderns de 
pintura on s’hi veu les seves ha-
bilitats utilitzant diferents tèc-
niques. Les Alumnes de la ESO 
han posat uns quants dels Calen-
daris d’Advent que han preparat 
aquest any, tot fet per elles i amb 
materials molt variats. Final-
ment una alumna de Batxillerat 
exposa la seva maqueta del tre-
ball de recerca. Amb tot això les 

alumnes de l’escola Montclar vo-
len ensenyar a tothom tot el que 

L’escola Montclar a l’Abacus

han fet durant aquest curs i part 
del curs passat.

Els nens i nenes de P-5 de Carme 
han fet un estudi del seu poble a 
partir de les botigues i comerços 
que hi ha i a quin carrer es poden 
trobar. Damunt del mapa de Car-
me, lliurat pel propi Ajuntament, 
cadascun dels nens i nenes, han 
marcat, els carrers, els edificis...i 
després han anat tots junts a 
comprovar-ho. Han sortit de l’es-
cola per fer aquesta descoberta 
de l’entorn més proper durant 
quatre dijous. Llegir rètols de 
carrers, la via principal, orienta-
ció, i sobretot anar a conèixer les 
botigues i comerços, xerrar amb 
els botiguers i botigueres...agra-
ir novament la seva amabilitat 
vers les visites. Fer la maqueta 
del nostre poble, amb les seves 
botigues i comerços, els edificis i 
noms de carrers ha estat possible 

gràcies a un treball en equip, a 
un treball engrescat i motivat de 

La classe de les Zebres fan una maqueta del seu 
poble: Carme

tota la classe.
Felicitats zebres, endavant!!!

El passat 20 de desembre, en la 
cantada de nadales que cada 
any ofereixen als pares i fami-
liars del centre els alumnes de 
l’escola García Lorca, es va estre-
nar el grup d’aula-orquestra, una 
iniciativa molt interessant que 
porten a terme en aquesta esco-
la quatre músics: David Andújar, 
Núria Bisbal, Neus Carles i Anna 
Toca.
De forma voluntària, dins l’horari 
escolar, setmana darrera setma-
na ell i elles ensenyen  a tocar 
el violí als alumnes de 2n curs. 
Tant des del centre com des dels 
pares valoren molt positivament 
l’experiència començada aquest 
curs i no cal dir els nens i nenes, 
que estan molt il·lusionats i 
motivats per aprendre a tocar el 
violí.

L’acte es va celebrar al pavelló 
MontAqua de Santa Margarida 
de Montbui. Aquest grup va tocar 
tres peces amb el violí i tots els 
altres grups d’alumnes del centre 
van cantar la seva nadala. N’hi 
van haver en català, castellà i an-

Estrena del grup d’Aula-Orquestra de l’Escola 
García Lorca

glès. Al final, tot junts, alumnes i 
públic van cantar la nadala “és un 
desig”.
Una bona celebració per acabar 
el trimestre de forma conjunta 
amb tota la comunitat educativa 
del centre.
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Els alumnes de cicle inicial de l’es-
cola García Lorca durant una part 
del trimestrre han treballat a fons 
l’obra de l’artista igualadina Ari-
an Morera.
Van fer primer una visita a la seva 
exposició de la sala municipal; allí 
van poder admirar la seva obra 
però sobretot parlar amb l’artis-
ta. Li van fer moltes preguntes i 
l’Arian els va fer unes explicacions 
molt interessants.
Una vegada a l’escola, els colors 
i els temes que havien vist,  van 
motivar als nens i nenes per dibui-
xar i pintar els seus treballs i abo-
car-hi la seva pròpia creativitat.
Dies després, la mateixa Arian 
Morera va fer una visita a l’escola 
on va poder veure el resultat dels 
seus treballs.

Arian Morera a l’escola García Lorca

El passat mes d’octubre, l’Esco-
la Gabriel Castellà i l’Associació 
l’Escola del Bosc varen acordar 
l’inici d’un llarg camí per projec-
tar un conjunt d’accions i propos-
tes d’aprenentatge que pretenen 
enriquir-nos a tots plegats, així 
com enriquir els espais exteriors 
de l’escola en coherència amb 
els entorns naturals que són les 
arrels culturals del nostre poble.
Si mireu el pati de l’escola, po-
dreu observar tot un seguit de 
canvis que ja s’han començat a 
fer i que finalitzaran amb la crea-
ció d’un BOSC MEDITERRANI, un 
espai per arbres fruiters i un hort, 

que ens permetran a tots gaudir 
d’aquest projecte d’Escola Amiga, 
oferint l’oportunitat de traslladar 
l’aula al bosc i que els infants pu-
guin gaudir de l’amplitud de l’am-
bient a l’aire lliure i la llibertat 
que això representa per prendre 
decisions dins el grup, jugar, cór-
rer, trepar, saltar, mirar, esperar, 
reflexionar, ajudar...
En aquests moments, el projecte 
es troba en les fases 1 i 2, llau-
rar i abonar, que quedaran fetes 
abans de les vacances de Nadal, 
deixant pas a la fase 3, que hem 
previst començar després de fes-
tes.
Durant aquesta tercera fase, 
plantarem tots aquells arbres, 
arbustos, etc, que han estat apa-
drinats per empreses i particulars 
de manera totalment desinteres-
sada i volem convidar-vos a tots 
a participar en aquesta tasca 
on PLATAREM EL FUTUR DE LA 
NOSTRA ESCOLA.

Escola Gabriel Castellà: L’Escola 
del Bosc

Els alumnes de la classe dels Cas-
tors hem descobert Joan Brossa, 
un dels principals introductors de 
la poesia visual en la literatura 
catalana..
Alguns l’havien considerat un 
pallasso, potser perquè la màgia 
era una de les seves aficions. Fes 
el que fes Brossa va ser sempre 
un poeta: poeta de la paraula, 
poeta de la imatge, poeta de les 
arts escèniques, poeta del cine-
ma i de l’escultura....

La poesia visual de Joan Brossa a les Escoles de 
l’Ateneu

Els nois i noies de 4t d’ESO de l’Escola Pia van 
visitar La Veu de l’Anoia

Els nois i noies de 4t d’ESO de 
l’Escola Pia van visitar les instal-
lacions de La Veu de l’Anoia on 
se’ls va explicar el procés de crea-

ció del setmanari, des de la recer-
ca de les notícies, la maquetació 
de les pàgines, les fotografies i 
tot el procés d’edició que cada 

setmana fa que el divendres surti 
a la llum el diari.

Una quarantena d’alumnes de 
P-5 de l’Acadèmia Igualada han 
visitat aquesta setmana la Biblio-
teca Central d’Igualada amb uns 
acompanyants molt especials: els 
seus padrins de lectura, els nois i 
noies del cicle formatiu de grau 
superior d’Educació Infantil de 
l’Acadèmia. Durant la trobada, 
que va tenir lloc a la sala infan-
til de la Biblioteca, els nens van 
triar i remenar entre els contes i 
còmics que hi havia i els van llegir 
plegats, amb els seus padrins.
Els padrins de lectura és una ini-
ciativa que l’Acadèmia Igualada 
impulsa des de fa temps i du-
rant el curs escolar, cada setma-
na padrins i nens es troben per 
compartir una estona de lectura. 
Aquesta era la primera vegada, 
però, que la trobada es feia a la 
Biblioteca, i va ser tot un èxit. 
“La Biblioteca és el niu de la lec-
tura i venir aquí ens serveix per 
promoure encara més la lectu-
ra entre els nens i els joves”, va 
comentar Teresa Mas, tutora de 

P-5. “Entre ells es crea una relació 
molt especial i uns vincles molt 
intensos”, va dir. I tant petits com 
grans estan “encantats” amb la 
iniciativa, que intensifica el seu 
gust per la lectura. 
Les visites escolars són un dels 
puntals de la Biblioteca, ja que 
contribueixen a fomentar el gust 
per la lectura entre els més petits 
i serveixen per introduir-los en el 
coneixement i l’ús de tots els re-
cursos que els ofereix la Bibliote-
ca al llarg de la vida. L’any 2013 
un total de 3.328 alumnes, tant 
d’Igualada com d’altres pobles 
de la comarca, van participar en 
alguna de les 129 visites escolars 
que es van organitzar. El gruix de 
les visites -50- van ser d’alumnes 
de primària. Les escoles interes-
sades en fer-ne alguna només 
s’han de posar en contacte amb 
la Biblioteca. Les visites s’emmar-
quen, alhora, en el programa 3L 
de foment de la lectura, la llen-
gua i la literatura de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura.

Biblioteca i escoles, junts per 
fomentar la lectura
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ADOLESCENTS.CAT  EL MANUAL
Ed. La Galera
Les relacions de parella, l’insti, els amics, el facebook, l’au-
toestima, el sexe, els pares: els temes que més interessen 
als adolescents, en un llibre que recull els principals con-
sells i comentaris que han aparegut a adolescents.cat, el 
web de més èxit entre els adolescents catalans. I al final, 
una bateria de tests per saber si ets una persona gelosa, 
si estan jugant amb els teus sentiments, si la teva parella 
t’ha estat infidel, si sou amics o més que amics, si ets una 
persona influenciable, si ets addicte a les xarxes socials, 
etc. 

EL RACÓ DELS LLIBRES

JO, ELVIS RIBOLDI. TU, EMMA FOSTER: EL MUSI-
CAL
Bono Bidari 
Ed. la Galera
L’escola de l’Elvis té greus problemes econòmics; està 
a punt de tancar. L’Elvis i els seus amics no poden per-
metre-ho, i decideixen muntar un musical per recaptar 
fons. Una gran paròdia dels musicals més famosos, en 
la qual l’Elvis torna a trencar tot el que pot... aquesta 
vegada, fins i tot el cor de l’Emma!

VISCA EL CARNESTOLTES
Baldó, Estel; Gil, Rosa; Soliva, Maria 
Ed. Barcanova
El Carnestoltes arriba a l’escola i anima a 
tothom a disfressar-se: amb el pijama, amb 
bigotis, amb cuetes  I no pot faltar l’entrepà 
de botifarra d’ou i el de truita el dijous gras 
i participar a la cercavila amb tota la classe 
disfressats d’animals!
Per afavorir la lectura autònoma dels infants, 
cada doble pàgina presenta el text de mane-
ra breu i escrit amb dues modalitats de lletra: 
de pal i lligada.

PATATU. UN RATOLÍ EN EL PIANO
Àngels Bassas\Pedro Rodríguez (il·lustr.)
Ed. La Galera
En Patatu vol tocar el piano, però les tecles no sonen: hi ha 
un ratolí dins de l’instrument! Les tres bruixetes trapelles, 
la Pepeta, la Patarrufa i la Paperina, li diuen al Patatu que 
el ratolí també les molesta perquè s’entafora en el seu gran 
piano de cua... fins que tenen una bona pensada. Potser no 
són tan dolentes, després de tot!

EL FOLLET ORIOL I EL LLIBRE MÀGIC
Oscar Sardà
Ed. Barcanova
En aquesta nova aventura, el llibre màgic 
dels follets s’ha cremat en un incendi i el fo-
llet Oriol haurà d’iniciar un viatge a la recer-
ca de l’únic savi que pot ajudar a completar 
els fragments que s’han fet malbé. Després 
de superar un munt d’obstacles, l’Oriol acon-
seguirà el seu objectiu i retornarà a la seva 

vall amb el llibre sota el braç justament a temps per celebrar la diada del llibre i de la 
rosa, una festivitat molt especial per als follets.

L’ÈLIA VA DE BÒLIT
Llorenç Capdevila 
Ed. Barcanova
L’Èlia és una nena divertida, que sempre va amb el coet al 
cul. Un dia, en despertar-se, s’adona que s’ha convertit en 
la seva gossa, l’Espurna. A partir d’aquell moment, conver-
tida en gossa, comença una aventura que portarà l’Èlia a 
enfrontar-se amb la seva mare, amb la cangur, amb uns 
gossos abandonats i amb dos homes que la volen agafar 
per portar-la no sap ben bé on. També tindrà temps, però, 
per fer algun amic.

EL CAS DEL DES-INVESTIGADOR PRIVAT
Gabriel Garcia de Oro 
Ed. Edebé
Com es converteix en un detectiu intergalàctic un nen 
que es diu Marcià Garcia?
De quin planeta ve el seu estrany gos Cosmoquisso?
Què significa la paraula intrafant?
Totes les respostes a aquestes preguntes i molt més…a 
l’altra banda d’aquesta contracoberta ;-)!
Una aventura tan divertida i trepidant que sí, És D’una 
alTRa galàxia!

LLUMS NEGRES A LA MUNTANYA SAGRADA
José Maria Plaza 
Editorial Edebé
Els nostres amics d’Els Sense Por decideixen anar a Mont-
serrat i allotjar-se als voltants d’aquella enorme munta-
nya sagrada plena de misteris, on diuen que sobrevolen 
ovnis. De sobte, el David veu unes llums negres, que apa-
reixen i desapareixen, i després un cercle de pedra; però 
això no és tot…
T’atreveixes a passar por de debò? L’Álvaro, la Belén, la 
Cris i el David són protagonistes d’Els Sense Por, una colla 
que viu aventures d’intriga en escenaris de terror.

CÈLIA, L’ESTRELLA MARINA
Carmen Gil 
Ed. Bambú
La Cèlia és una estrella petita i aventurera que somia 
poder banyar-se al mar. Una nit es decideix a empren-
dre el gran viatge darrere el seu somni. Però, com s’hi 
va, al mar? Ho haurà de demanar! Potser li costarà 
una mica més del que es pensava, però la Cèlia no 
pensa fer-se enrere, perquè amb esforç i amb il·lusió 
sovint els impossibles poden fer-se realitat.

KENTUCKY THRILLER
Lauren St John 
Ed. Bambú
Confirmat: Laura Marlin té una habilitat especial per 
atreure els misteris. Què cal fer si et trobes un pura sang 
de setanta-cinc milions de dòlars abandonat enmig de 
la carretera? Doncs buscar-ne l’amo. La recompensa per 
tornar-lo consisteix ni més ni menys que en unes vacan-
ces a Kentucky: concretament a Fleet Farm, el ranxo dels 
Wainright, la família propietària del cavall. Però a Fleet 
Farm passen coses molt estranyes, i la Laura pensa esti-
rar el fil fins al final per desfer una trama perillosa.
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

L‘actual Plaça de l’Ajuntament, 
després d’algunes modificacions, 
ocupa l’espai de les antigues Plaça 
Nova i Plaça del Blat. El seu origen 
és de mitjan segle XIV, i els noms 
feien referència a les reformes 
d’una plaça nova i a un magatzem 
de venda de gra de blat; que esta-
ven separades per unes quantes 
cases obertes a dos carrers: el de 
Els Quatre Cantons i el de El Born. 
D’aquella època data la magnifica 
porxada al voltant de quasi tota 
la plaça, formada per una succes-
sió d’arcs que feien d’aixopluc i de 
suport dels primers pisos d’alguns 
edificis. I a principis del segle XX 
aquella illa de vivendes del mig 
de la plaça va ser enderrocada per 
a l’edificació d’un mercat cobert 
destinat als productes frescos. La 
importància d’aquesta obra dels 
arquitectes Pau Salvat i Espasa i 
Isidre Gili i Moncunill era la seva 
forma octogonal d’estètica moder-
nista, amb una ferma estructura 
de ferro i una bonica decoració de 
rajoles i de forja.
Mig segle més tard, aquesta estruc-
tura -anomenada “La Pajarera”- va 
anar a terra  per tal de deixar la pla-
ça oberta a un mercat setmanal a 
l’aire lliure i, també, als festeigs de 
la ciutat. 

LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 

Perspectiva de la porxada i la plaça            © Carmel·la Planell

Foto de l’Arxiu Històric Comarcal 
d’Igualada, 1910

Amb tot, al centre de la plaça, al 
cap d’un temps s’hi va  construir 
una font lluminosa, de pocs anys 
de vida.
Com a nota curiosa, per circum-
stàncies de la història, la plaça 
dels nostres dies ha rebut altres 
noms, com: Plaça Major, per allà 
el segle XVII; Plaça de la Consti-
tució, per la Constitució de Cadis 
de 1812; Plaça de la República, 
amb motiu de la proclamació de 
la República, a l’any 1931; i, des 
de 1939 fins a 1980, durant tota 
la Dictadura i més, va ser anome-
nada “Plaza del Generalísimo”.
Com a nota curiosa, per circum-
stàncies de la història, la plaça 
dels nostres dies ha rebut altres 
noms, com: Plaça Major, per allà 
el segle XVII; Plaça de la Consti-
tució, per la Constitució de Cadis 
de 1812; Plaça de la República, 
amb motiu de la proclamació de 
la República, a l’any 1931; i, des 
de 1939 fins a 1980, durant tota 
la Dictadura i més, va ser anome-
nada “Plaza del Generalísimo”.
Evidentment, l’edifici més impor-
tant és l’Ajuntament, una realit-
zació d’estil neoclàssic de l’arqui-
tecte Antoni Rovira i Trias, del 
1883. El projecte, sobre un cos 
senzill, no amaga una certa gran-

diositat gràcies a l’enorme bal-
conada del primer pis i als pilars 
que senyalen l’esveltesa de les 
dues plantes de l’edifici; i, a dalt 
de tot, al centre, llueix l’escut de 
la ciutat. A l’interior, una escali-
nata i les diferents dependències 
de la planta principal -amb el ves-
tíbul, el despatx de l’Alcalde, la 
sala de comunicacions i el Saló de 
Sessions- li han donat fins fa poc 
un aire força   majestuós. Però, 
amb la darrera reforma, predomi-
na una estètica funcional, capaç 
d’adaptar l’edifici a les necessi-
tats del moment.
Per últim, a més de la bona plan-
ta de tots els edificis, testimoni 

de l’arquitectura popular; cal 
esmentar l’interès de la façana 
neoclàssica del número 10, de 
Pau Riera i Galtés o els diferents 
esgrafiats de les finques 8 i 12, 
aquest últim obra del decorador 
Josep Vilanova i Lluch. 
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Anoia Sud  

CAPELLADES / LA VEU

Des de la part sud de la co-
marca de l’Anoia fa ja uns 
anys es va sumar esforços en 
educació per unir recursos i 
crear sinergies. Fruit d’això va 
néixer la Xarxa Tet Anoia Sud. 
Aquesta setmana s’ha fet reu-
nió a Capellades amb l’assis-
tència dels tècnics d’educació, 
formació i joventut dels Ajun-
taments de Piera, Masquefa, 
la Pobla de Claramunt, Vallbo-
na i Capellades.
Entre d’altres qüestions en 
aquesta trobada s’ha decidit 
que la Secretaria de la Xarxa 
durant aquest 2014 segueixi 
a mans capelladines. També 
s’ha acordat que la Fira Futur, 
Saló que reuneix les novetats 
i propostes educatives del pro-
per curs, es celebri el dia 13 
de març a Masquefa.

Reunió tècnica de la Xarxa Tet Anoia 
Sud a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El proper dijous es celebrarà a 
Capellades Santa Dorotea, la 
Festa Major d’Hivern.
El primer acte previst serà a 
les 12 del migdia, amb l’Ofici 
de Festa Major, on l’Alcalde 
renovarà el Vot de Poble a 
Santa Dorotea, la copatrona. 
Concelebrarà la missa el Vi-
cari Episcopal Mossen Jaume 
Berdoy i farà l’Homilia mos-
sen Josep Maria Romaguera, 
acompanyat d’altres mossens. 
Dirigirà els cants Federic Prat 
i acompanyarà a l’orgue Josep 
Xaubet.
En acabar el grup Anoia Braç 
Quintet oferirà un concert de 

metalls.
Els actes de celebració de 
Santa Dorotea continuaran a 
les sis de la tarda, a la Sala 
d’Actes del Museu Molí Pa-
perer de Capellades, amb la 
presentació del darrer llibre de 
l’escriptor capelladí Joan Pi-
nyol. “Aventures i pintures. Jo-
sep Costa i Solé”, és una obra 
que recull la vida de l’artista i 
pintor capelladí Josep Costa 
i Solé. Aquest serà el darrer 
dels actes que s’ha promogut 
des de la Comissió organitza-
dora de les activitats que han 
donat forma a l’any de com-
memoració del Centenari del 
seu naixement.

El dijous 6 de febrer és Santa 
Dorotea

CAPELLADES / LA VEU

Fins el 9 de febrer es pot visi-
tar a Casa Bas, la Sala Muni-
cipal d’Exposicions, una expo-
sició col·lectiva amb 3 autors.
Així en Joan Camps, amant de 
la natura, presenta una obra 
plena de sentiments plasmats 
a través de la fusta i la pròpia 
terra.
Guillermina Margarit exposa 
una conjunt de quadres de-
corats amb esmalt d’ungles i 
relleus brillants de purpurina.
Finalment, Aitor Sabuquillo 
Mesa, mostra paisatges i re-
trats en diferents tècniques a 
l’oli, llapis i pastel.
Casa Bas obre dissabtes, diu-
menges i festius de 12 a 14 
hores i les tardes de 18:30 a 
20:30.

Casa Bas acull una nova exposició 
col·lectiva

CAPELLADES / LA VEU

Aquest proper dimecres 5 de 
febrer, de 10:30 a 13 hores, 
hi haurà una nova visita de 
l’Oficina Mòbil d’informació al 
Consumidor, a la Plaça Verda-
guer.
Tècnics de la Diputació de 
Barcelona atendran gratuïta-

Nova visita de l’Oficina Mòbil 
d’Informació al Consumidor

ment i de manera persona-
litzada aquelles qüestions o 
dubtes relacionats amb temes 
de consum, comerç, drets dels 
consumidors, compra o llo-
guer d’habitatge, serveis ban-
caris, assegurances, viatges i 
d’altres.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc el 
1r. Cros de l’escola mare del 
Diví Pastor.
El cros, que començarà a dos 
quarts de 10 del matí, tindrà 
la sortida i l’arribada a la Font 
Cuitora i està obert a totes les 

Diumenge, 1r. Cros de l’escola 
Mare del Diví Pastor

categories, des dels més me-
nuts fins al Cadets, finalitzant 
amb una cursa popular oberta 
a tothom.
En acabar la darrera cursa es 
farà el lliurament de trofeus als 
tres primers de cada catego-
ria, a més d’altres premis.

Visita al monestir budista del 
Garraf i calçotada de la Penya 
Blaugrana de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El proper dijous dia 6, Santa 
Dorotea, la Penya Blaugrana 
de Capellades prepara una 
sortida al Monestir budista del 
Garraf Sakya Tashi Ling i una 

calçitada a Cal Pau Xic.
El preu de la sortida per als 
socis és de 41 euros i per als 
no socis de 43 i es poden fer 
les reserves a Passport TRa-
vel (Autocars Monferri).

PIERA / LA VEU

El proper dijous 8 de febrer 
es presenta el llibre de poesia 
“Fragments d’una pedra” del 
poeta Santi Borrell (1972), de 
Vilafranca del Penedès, orga-
nitzador de diversos festivals 
de poesia, com així coordina-
dor de l’antologia de “Poesia a 
la Frontera. Antologia de poe-
tes en llengua catalana, ara-
gonesa i castellana” (2012).
L’acte serà presentat per la 
poeta de Piera Josepa Ribera, 
a la biblioteca municipal de Pi-
era, a les 19h.
 

Aquest és el seu segon llibre. 
S’han fet diverses presentaci-
ons per tot el territori de par-
la catalana i ha rebut bones 
crítiques en revistes digitals, 
suplements literaris, blogs po-
ètics i comentaris a la xarxa. 
El seu primer llibre de poesia 
“Els dies a les mans”, es va 
publicar ara fa quatre anys, 
i es va tenir una bona acolli-
da, fet pel qual es va haver de 
fer una segona edició. Va ser 
considerat com un dels fenò-
mens editorials poètics de la 
temporada 2010-2011.

Presentació del llibre de poesia “Fragments 
d’una pedra” a Piera
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El projecte del Centre de Res-
tauració i Interpretació de la 
Paleontologia dels Hostalets 
de Pierola (CRIP) es fonamen-
ta en tres eixos: La formació 
en restauració, la divulgació de 
la paleontologia i el foment del 
turisme a través dels recursos 
paleontològics del municipi.
La formació ja s’està desen-
volupant a partir dels cursos 
internacionals d’especialització 
paleontològica o el postgrau en 
restauració de béns paleonto-
lògics.
La divulgació de la paleontolo-
gia tindrà el seu punt àlgid amb 
la futura proposta museogràfi-
ca del CRIP, en la qual ja s’hi 
està treballant.
El projecte P@leo_rutes és el 
tercer eix bàsic del CRIP i se 
centra en la creació d’un pro-
ducte turístic basat en el conei-
xement del territori i els seus 

recursos paleontològics. P@
leo_rutes actua en tres àmbits:
- Millora urbana de l’entorn del 
CRIP que significa: Solucionar 
els greus problemes d’humitats 
que afecten l’edifici i que no 
van ser resolts durant la res-
tauració de l’edifici, adequar la 
façana principal del CRIP, con-

Comencen les obres del projecte P@leo_rutes del 
CRIP als Hostalets de Pierola

solidar l’espai exterior com a 
zona d’acollida de visitants i la 
creació d’un punt d’informació 
turística.
- Finalització d’un espai per al 
tractament de les restes pale-
ontològiques.
- Aixecament d’un mur de tan-
cament del complex CRIP per 

l’oest. Les obres de millora 
urbana de l’entorn del CRIP, 
que comencen dilluns vinent 
27 de gener, tenen una previ-
sió d’execució de 65 dies, van 
ser adjudicades per un import 
de 264.196,24€ (IVA inclòs) a 
l’empresa Artífex i estan finan-
çades pel Fons FEDER de la 
Unió Europea i l’Ajuntament al 
50%
L’execució del projecte P@
leo_rutes és un pas més en la 
consolidació del CRIP i de la 
seva proposta de dinamització 
dels Hostalets de Pierola a par-
tir dels recursos paleontològics 
del municipi. Tot i les dificultats 
del moment, el govern local 
aposta pel CRIP com a pro-
jecte innovador i de municipi 
que ha de comportar beneficis 
socials, culturals, educatius i 
econòmics a la comunitat hos-
taletenca.

LA LLACUNA / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
els tradicionals Tres Tombs 
a la Llacuna. El passat diu-
menge dia 26 ja va tenir lloc 
la solemne missa en honor 
de sant  Antoni i la Comissió 
junt amb els membres del con-
sistori i participants van fer el 
lliurament de la bandera, dels 
banderers sortints, Srs. Car-
les Costa i Teresa Costa a la 
portant d’enguany, Sra. Kathe-
rine Valls Diener. La comitiva 
va fer el trasllat de la bandera 
de l’església al domicili de la 
banderera: Cal Barrina c/ de 
les Eres, 28 on es va oferir un 
petit refrigeri als assistents.
La bandera del Sant restarà 
exposada al domicili fins el dia 
2 de febrer, en que continua-
ran els actes.
- A les 9 del matí
ESMORZAR PER ALS PAR-
TICIPANTS
Arribada dels cavalls i carros 
que es concentraran a l’expla-
nada de les Escoles
Hi haurà punts de venda dels 
tortells típics de la festa.
- A la 1 del migdia  a la Plaça 
de les Oliveres
ELS TRADICIONALS TRES 
TOMBS
Acompanyats per la Banda i 
les Majorets de La Llacuna pel 
recorregut senyalitzat i el ter-
cer tomb finalitzarà a la Plaça 
Major on es farà la benedicció.

Diumenge, festa 
dels Tres Tombs a la 
Llacuna

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Del 27 al 31 de gener es torna 
a desenvolupar un dels Cursos 
Internacionals d’Especialització 
Paleontològica que organit-
za el Centre de Restauració i 
Interpretació de la Paleonto-
logia dels Hostalets de Piero-
la (CRIP), conjuntament amb 
l’empresa Transmitting Science 
Aquest curs, amb el nom de 
Introduction to Biomechanical 
Computer Simulations, té l’ob-
jectiu de donar a conèixer els 
últims models digitals que per-
meten millorar la interpretació 
de dades en les ciències que 
estudien l’evolució de la vida.
La durada d’aquest curs es de 

4 jornades i els alumnes s’allot-
gen a l’alberg de Can Roviralta 
(instal·lació que forma part del 
projecte CRIP).
Durant el 2013 es van fer un 
total de 8 cursos internacionals 
d’especialització paleontològi-
ca, amb la presència de gaire-
bé dos-cents de científics i pro-
fessionals de la paleontologia 
d’arreu del món. Pel 2014 estan 
previstos un total d’onze cursos 
d’especialització paleontològi-
ca distribuïts al llarg de gairebé 
tots els mesos de l’any.
Per l’any 2014 es preveu l’ar-
ribada de científics i professi-
onals provinents d’Espanya, 
Estats Units, Colòmbia, l’Índia, 

Korea del Sud, Bèlgica, Àustria, 
Finlàndia, Brasil, Hongria, Es-
còcia, Suïssa, Regne Unit o el 
Japó, entre d’altres.
Cal apuntar que el CRIP ja té 
programats un conjunt d’activi-
tats familiars, formatives i d’es-
pecialització per a la resta de 
l’any que es poden consultar al 
web www.crip.cat.

El CRIP: Proposta de desen-
volupament local sostenible i 
coherent amb el territori
El CRIP és el projecte que posa 
en valor la importància del pa-
trimoni paleontològic del nostre 
territori i que difon els seus con-
tinguts entre estudiosos, espe-

cialistes i públic en general. El 
centre ja ha posat en marxa 
l’espai de formació i l’alberg de 
visitants. El pròxim pas serà el 
projecte museogràfic dedicat a 
la difusió dels valors del patri-
moni paleontològic.
El projecte, dirigit per l’Ajunta-
ment és una oportunitat pels 
Hostalets de Pierola i la comar-
ca de l’Anoia, ja que proposa 
un nou model de desenvolu-
pament del territori basat en 
la recerca, el coneixement i la 
innovació. Una iniciativa que 
ha d’esdevenir un factor en el 
territori per a la generació de 
beneficis en l’àmbit econòmic, 
cultural, educatiu i social.

La formació per a investigadors i especialistes 
continua als Hostalets de Pierola

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaCesca Mindan Bacardit , d’Òdena

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 
DE GENER 
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PIERA / LA VEU

Dues-centes noranta-nou per-
sones es van acostar a la Nau 
de Can Sanahuja per donar 
sang durant la Marató cele-
brada el passat dissabte 25 de 
gener a Piera. 
D’aquestes 299 donacions, 
268 es van fer efectives i la 
resta, 31 en total, varen ser 
oferiments de persones que 
en aquell moment no van po-
der donar sang. Volem res-
saltar les 28 persones que no 
havien donat mai sang i que 
es van iniciar en la donació en 
aquesta Marató de Piera.
Prenent com a base les dades 
facilitades pel Banc de Sang 
i Teixits, cal ressaltar que els 
donants masculins superen 
lleugerament la xifra de do-
nants femenines. La franja 
d’edat que ha recollit més do-
nacions és la de 35 a 44 anys, 
seguida per la de 45 fins a 54 
anys, fet que constata que són 
els grups d’edat més sensibi-
litzats de la necessitat de do-
nar perquè el Banc de Sang 
tingui reserves.
De la gent que s’inicia en les 
donacions, que són les perso-
nes de 18 a 24 anys, hi ha ha-
gut 25 donacions i de la franja 
dels més grans de 65 anys 
també van donar 3 persones.
Aquesta campanya ha fet aug-
mentar els baixos índexs de 

sang existents al BST. Desta-
quem que es van superar les 
previsions, i que la jornada va 
ser tot un èxit.
Les donacions, com ja és 
habitual en aquesta marató, 
s’acompanyen d’un ampli pro-
grama d’activitats lúdiques al 
llarg de tota la jornada, que 
enguany han comptat amb la 
col·laboració de la Coral Xi-
coira, la Colla Infantil de Dia-
bles de Piera, el mag Miquel, 
l’Agrupació Sardanista i els 
alumnes de 4t de l’Escola Api-
ària, l’Escola de Puntaires de 
Piera, La Tita el Fumat i els 
Eixerits de Piera, els Falcons 

de Piera, el grup Muntmy, l’es-
cola d’Aerodance de Ricardo 
i Rosa, el Club Tennis Piera 
i el suport de l’Ajuntament. 
Com a activitats complemen-
tàires hi va haver un servei 
d’esplai gratuït, a càrrec de la 
Creu Roja, futbol inflable de la 
Diputació de Barcelona i por-
tes obertes al parc mòbil dels 
Bombers i l’ADF de Piera.
Des de l’Ajuntament de Piera, 
el Banc de Sang i Teixits i l’As-
sociació de Donants de Sang 
de l’Anoia, es vol agrair i feli-
citar tots els participants i col-
laboradors en la jornada.

299 participants a la Marató de la 
Sang a Piera

PIERA / LA VEU

El pròxim cap de setmana 
l’omple la Festa de Sant Nica-
si, que enguany celebra 125 
anys de vot de poble, amb un 
ampli programa d’activitats lú-
diques i religioses a Sant Jau-
me Sesoliveres. 
PROGRAMA
Divendres 31 de gener
17.00 h Berenar popular
18.00 h Teatre, amb els nens 
del poble
22.00 h Cinema: La parte de 
los ángeles
Dissabte 1 de febrer
11.30 h Inauguració de l’ex-
posició de ceràmica: Anna 
González, Mario Tejero i Santi 
Moxo (horari del local social)
12.00 h Presentació, a càrrec 
de Notxa, del nou grup de ta-

bals Desterrats
16.30 h Grup Paral·lel. Crea-
ció d’un tapís floral al portaló 
de l’església
18.00 h Coca amb xocolata
19.00 h Teatre Zero Conducta: 
Allegro ma non troppo
21.00 h Concert de hip-hop 
amb HCB
Diumenge 2 de febrer
11.30 h Jocs Diba
12.00 h Missa solemne pels 
125 anys del vot de poble, 
amb el pare Bernabé Dalmau 
(monjo del monestir de Mont-
serrat)
Processó amb els Desterrats 
i els Eixerits Geganters de la 
Vila de Piera
20.00 h Ball de cloenda amb 
Almas Gemelas

La festa de Sant Nicasi 
enguany celebra 125 anys de 
Vot de poble

IGUALADA / LA VEU

Diumenge passat es van ce-
lebrar els Tres Tombs a Pie-
ra, una festa tradicional i molt 
participada que van recuperar 
fa vuit anys els Amics de Sant 
Antoni. 
Un matí força temperat i as-
solellat va acompanyar l’edi-
ció d’enguany de la festa 
dels Tres Tombs. El matí va 

començar amb la concentra-
ció de cavalls i genets partici-
pants al Gall Mullat, que van 
poder gaudir d’un bon esmor-
zar preparat per l’organització 
d’aquest esdeveniment. Cap a 
quarts de dotze van començar 
els tradicionals tres tombs i 
la desfilada de cavalls, ponis, 
carrets i genets. Aquest any, 
s’ha comptat amb la participa-

ció de 30 cavalls, 6 carretes 
i 22 genets provinents d’hí-
piques properes i també de 
persones particulars. Com a 
novetat, aquest any els tres 
tombs van anar acompanyats 
musicalment al ritme de la 
banda “Sed de So”.
Així doncs, pel que fa a la par-
ticipació i segons dades faci-
litades per l’organització, van 

desfilar cavalls i genets de les 
hípiques La Lluna (El Bedorc), 
Magí Mateu (Piera), Merca-
Xollo (Sant Sadurní d’Anoia), 
El Maset (Masquefa), Cabre-
ra, Can Claramunt, La Forte-
sa i Can Canals, Carruatges 
Eventos (Llorenç del Pene-
dès) i Rafael Tomico.
Per finalitzar, totes les perso-
nes assistents i que van por-

tar animals domèstics, els van 
poder beneir en un espai habi-
litat al carrer Piereta, 22.
Un any més, cal agrair la im-
plicació dels Amics de Sant 
Antoni, així com totes les per-
sones col·laboradores en l’es-
morzar popular, les hípiques 
i els particulars, que fan pos-
sible la continuïtat d’aquesta 
festa tradicional a Piera.

Piera va celebrar la festa dels Tres Tombs

PIERA / LA VEU

Del dilluns 27 al divendres 31 
de gener, l’Aula de Música 
ofereix les audicions per mos-
trar el treball que l’alumnat ha 
fet en aquesta primera part del 
curs. Les audicions estan dis-
tribuïdes de manera que cada 
dia hi ha diferents instruments 
i conjunts. El dilluns, l’audició 

d’adults es fa a les 20.30 ho-
res, a l’auditori de Ca la Mes-
tra. La resta d’audicions estan 
previstes per a les 19 hores, 
de dilluns a dijous, a l’auditori.
Per finalitzar la setmana, el di-
vendres 31 hi haurà el concert 
“Mil músiques dins el piano”, a 
càrrec de Roger Mas, a les 21 
hores al mateix auditori.

Setmana d’audicions i concert

Els cavalls i carruatges de tota mena van fer els típics Tres Tombs per Piera
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PIERA / LA VEU

El passat dissabte 25 de ge-
ner,  al Restaurant La Cantina, 
va tenir lloc el sopar de tots 
els participants del Pessebre 
Vivent de Piera, justament al 
cap d’un mes de la XXIV re-
presentació del pessebre.
La Comissió organitzadora  va 
rebre a totes les famílies, i els 
va lliurar un obsequi de terris-
sa fet pel ceramista pierenc i 
participant, Joan Mera. Aquest 
any va fer una figura de una 
torreta amb una marquesa, re-
cordant l’escena de “El pati de 

les marqueses” del pessebre.
El Restaurant La Cantina va 
servir el sopar per a unes 180 
persones, tot molt exquisit i 
acollidor.
Va arribar l’hora del brindis 
amb cava i és va demanar SA-
LUT PER TOTS!.
I a continuació es va fer la 
presentació del pastís dels 24 
anys de pessebre. En aquesta 
ocasió es va demanar la pre-
sencia per tallar el pastis dels 
cobradors, transportistes i el 
filmador del pessebre, premi-
ant la seva dedicació de molts 
anys.

PIERA / LA VEU

Els CAP de Piera i de Santa 
Coloma de Queralt s’inicien 
aquests dies en el Programa 
Pacient Expert Catalunya, un 
projecte gràcies al qual un 
grup de persones que té la 
mateixa malaltia comparteix 
experiències i aprèn a gesti-
onar-la millor gràcies als con-
sells d’un pacient que també 
la pateix. Es tracta de la pri-
mera vegada que el Progra-
ma Pacient Expert Catalunya 
es fa en aquests dos munici-
pis, després que ja s’hagi de-
senvolupat amb èxit a d’altres 
poblacions de la comarca.
En total, una vintena de paci-
ents es beneficiaran de l’ex-
periència que suposa posar 
en comú els dubtes que en-
volten una determinada ma-
laltia i rebre consells de dues 
persones, una per cada grup, 
que han passat per la mateixa 
situació que ells. 
A Piera, el grup de pacients 
que seguiran el Programa rep 
tractament amb teràpia anti-
coagulant oral, mentre que a 
Santa Coloma de Queralt es 
tracta d’un grup de pacients 
amb diabetis mellitus tipus 2. 
En tots els casos, el pacient 
que condueix les sessions de 
cada grup ha rebut formació 
prèvia i té el suport dels pro-
fessionals dels centres.

9 sessions
El Programa Pacient Expert 
Catalunya consta de 9 ses-
sions en les quals es tracten 
diferents temes relacionats 
amb la malaltia que afecta el 
grup. El pacient expert condu-
eix les sessions, mentre que 
els professionals sanitaris te-

nen una funció d’observadors 
del grup i només intervenen 
quan és necessari. La finalitat 
d’aquest
Programa és promoure can-
vis d’hàbits que millorin la 
qualitat de vida dels paci-
ents mitjançant l’intercanvi 
i la transferència de conei-
xements i experiències. Els 
objectius del Programa són 
aconseguir la implicació dels 
pacients, conèixer-ne el grau 
de satisfacció, millorar di-
versos aspectes com ara: la 
percepció que tenen sobre 
la seva qualitat de vida, els 
seus coneixements sobre la 
malaltia i el seu grau d’auto-
cura, perquè adquireixin un 
maneig correcte de la malal-
tia i millorin el seu compliment 
terapèutic.

L’ICS a la Catalunya Central
La Gerència Territorial de 
l’Institut Català de la Salut a 
la Catalunya Central presta 
atenció sanitària a una pobla-
ció aproximada de 425.000 
habitants de les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i Osona. És un equip 
d’uns 1.400 professionals que 
està al servei dels ciutadans 
en 39 centres d’atenció pri-
mària i 112 consultoris locals.

Els participants del Pessebre Vivent de 
Piera es reuneixen en un sopar

Després vàrem mirar per 
pantalla molt gran, el nostre 
treball, i tots vàrem gaudir de 
moments únics.
I per acabar la nit,  agraïments 
i l’Ajuntament de Piera va fer 
obsequi a la Comissió Orga-
nitzadora una placa comme-
morativa que diu: “En reconei-
xement per l’organització del 
24è. Pessebre, que cada 25 
de desembre ens convida a 
passejar pel nucli antic, desco-
brint la història de les Escriptu-
res i la vida d’una altra època 
que va marcar la nostra. Piera 
25 de gener de 2014”.

Engeguen dos nous grups 
del Programa Pacient Expert 
Catalunya a Piera i Santa 
Coloma de Queralt

Una vintena de pa-
cients aprendran a 
conviure millor amb 
la seva malaltia,
gràcies als consells 
d’altres pacients

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Us informem que l’Associa-
ció Amics de Sant Martí de 
Tous, el proper dia 1 de febrer 
de 2014, celebrarà la seva 
Assemblea General Ordinà-
ria, serà a les 17 en primera 
convocatòria i a les 17.30 en 
segona convocatòria a la seu 
dels Amics de Tous, carrer de 

les Escoles, 15.
L’ordre del dia indicat és el se-
güent:
- Lectura i aprovació de l’acta 
de l’Assemblea anterior.
- Presentació de la memória 
de les activitats del 2013.
- Presentació de les activitats 
programades pel 2014.
- Aprovació dels comptes del 

2013 i presentació del pressu-
post pel 2014.
- Precs i preguntes.
Ho fa saber a tots els socis i 
sòcies i a la població en gene-
ral que estigui interessada en 
la cultura de Tous.

Al finalitzar compartirem un 
petit refrigeri. 

Demà, Assemblea General Ordinària de 
l’Associació d’Amics de Sant Martí de Tous

BICICLETESBICICLETES

             OFERTA 3X2*
PAGA 2 I EMPORTA’T 3!

*Oferta vàlida per models en stock
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En l’observació astronòmica 
de cel profund que es va por-
tar a terme dissabte passat a 
l’Obsevatori de Pujalt, amb les 
agrupacions astronòmiques 
de Barcelona i de l’Anoia, es 
va poder observar un feno-
men poc freqüent: una su-
pernova, una estrella que al 
final de la seva vida ha petat. 
A nivell mundial no es va tenir 
constància del fenomen fins el 
dia 21 de gener tot i que amb 
imatges recopilades més tard 
es va poder observar com el 
fenomen es va començar a 
produir el 14 de gener. 
El soci de l’agrupació astro-
nòmica de Barcelona, José 
Muñoz, va enregistrar una 
imatge de la estrella que ad-
juntem. En la imatge es veuen 
un conjunt d’estrelles que són 
de la nostra galàxia, situades 
la majoria a uns 1000 anys 
llum de la Terra. A la imatge es 
veu també el traç d’una galà-
xia, m82 la galàxia del Cigar. 
Aquesta galàxia es troba a 12 
milions d’anys llum i podem 
observar com a dins d’ella i 
brilla una estrella que fa tanta 
llum com tota la galàxia sen-
cera. Aquesta estrella que bri-
lla a dins és la supernova que, 
tot i la distància és observable 

aquest dies des de casa nos-
tra. 
Algunes dades curioses a co-
mentar. La galàxia m82 conté 
uns 100.000 milions d’estre-
lles i aquesta que ha explotat 
té una lluminositat similar a la 
resta de la galàxia. El feno-
men succeeix a vegades en 
altres galàxies, el que passa 
és que normalment són galà-
xies llunyanes. En aquest cas 
ha passat en una galàxia pro-
pera a la nostra. Cal tenir pre-
sent que hi ha galàxies a més 
de 10.000 milions d’anys llum i 
aquesta es troba a sols 12 mi-
lions d’anys llum. El fet de la 
proximitat ha fet que sigui un 
fenomen observable amb un 

Des de l’observatori de Pujalt s’ha 
pogut veure una supernova

telescopi no gaire gran.  
En les darreres dècades 
aquest fenomen observat com 
aquesta vegada ha passat 
molt poques vegades. Si el fe-
nomen passés a una estrella 
de la nostra galàxia, seria una 
estrella que es podria arribar a 
veure fins i tot de dia. De fet a 
la Xina al segle XI es va poder 
observar i enregistrar aquest 
fenomen dins de la nostra ga-
làxia en una zona a on actu-
alment hi ha la nebulosa del 
Cranc, la resta d’aquella su-
pernova. El residu central des-
prés d’haver petat l’estrella és 
un forat negre. 
El fenomen a m82 serà obser-
vable durant alguns dies més. 

MASQUEFA / LA VEU

Després de la bona acollida 
de l’edició del 2013, la regido-
ria de Cultura torna a organit-
zar aquest any el Concurs de 
Fotografia Vila de Masquefa, 
que en aquesta ocasió tindrà 
com a temàtica els paisatges 
i racons del municipi, ja siguin 
naturals, històrics, culturals o 
patrimonials. El concurs està 
obert a tots els afeccionats 
amateurs a la fotografia i la 
inscripció és gratuïta.
Entre tots els treballs que s’hi 

presentin el jurat elegirà 13 
fotografies per a il·lustrar el 
calendari del 2015 que editarà 
l’Ajuntament. El concurs està 
dotat amb tres premis: un pri-
mer de 200 euros, un segon 
de 100 i un tercer de 50. Totes 
les fotografies presentades a 
concurs s’exposaran durant 
les Festes de Nadal i Reis. El 
termini per presentar els tre-
balls serà del 20 al 31 d’octu-
bre. Les bases del concurs es 
poden consultar a www.mas-
quefa.cat

L’Ajuntament de Masquefa 
convoca un concurs fotogràfic 
sobre paisatges i racons 

MASQUEFA / LA VEU

El Casal de Joves de Masque-
fa ja té a punt la nova oferta 
de tallers per a aquest primer 
trimestre de l’any. La progra-
mació s’estrenarà el divendres 
7 de febrer amb un taller en 
què aprendrem a fer sabó com 
es feia antigament, amb oli de 
cuina usat, una bona manera 
de reciclar-lo i donar-li un nou 
ús. La sessió anirà a càrrec de 
Soap Pin Up. Els participants 
han de portar de casa un reci-
pient de plàstic per fer servir de 
motlle per al sabó (tupper o si-
milar, d’1,5 quilos aproximada-
ment), i un davantal de cuina o 
roba vella per no embrutar-se.
A més, els divendres 21 i 28 
es farà un taller de seriografia, 
amb dues sessions de 4 hores 
cadascuna. Porta una samar-
reta o qualsevol altre article de 
roba i t’ensenyarem a custo-
mitzar-la. Et quedarà una peça 
‘nova’ i personalitzada!.
Per al mes de març el Casal de 
Joves ha preparat una doble 
sessió d’amugurumi. El taller 
tindrà lloc els divendres 14 i 

21. No te les perdis: aprendràs 
aquesta original tècnica que 
consisteix a teixir en llana dife-
rents formes per fer figures en 
tres dimensions.
La programació d’aquest pri-
mer trimestre es tancarà el 
divendres 28 de març amb un 
taller en què aprendrem a de-
corar els populars ‘cupcakes’, 
tan de moda últimament.
Les inscripcions als tallers es 
poden fer per correu electrònic 
a perezgdvd@diba.cat o bé 
per telèfon al 93 772 85 21.
D’altra banda, el Casal també 
està preparant la festa de Car-
naval, que es farà el dissabte 
8 de març. El rei més pocasol-
ta de tots, el Rei Carnestoltes, 
tornarà a ser a Masquefa i ca-
pitanejarà l’espectacular rua 
que omplirà els carrers de dis-
fresses, colors, música i con-
feti. Estigueu atents als canals 
de comunicació del Casal (Fa-
cebook, Twitter i el web del Ca-
sal) i a la pàgina web municipal 
(www.masquefa.cat), on us 
anirem informant puntualment 
de tots els detalls del Carnaval.

Nous tallers al Casal de Joves 
de Masquefa

CALAF / LA VEU

Recentment s’ha publicat l’or-
dre AAM/336/2013, per la qual 
s’aproven les bases regulado-
res dels ajuts per a la diversifi-
cació econòmica de les zones 
rurals del programa LEADER 
de Catalunya, relatives al pe-
ríode de programació 2007-
2013.  Ateses les circums-
tàncies actuals l’Ajuntament 
de Calaf, el Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia i el 
Consorci per al Desenvolupa-
ment de la Catalunya Central 
han cregut convenient orga-

nitzar una xerrada informativa 
per donar a conèixer aquests 
ajuts .
L’acte es durà a terme el di-
jous 6 de febrer a les 16.00 h a 
l’antiga Capella situada al cos-
tat del CRO (C/ Xuriguera, 42 
de Calaf), i és obert a tothom. 
El tècnic parlarà de quina 
mena de projectes i iniciatives 
poden acollir-se al programa 
LEADER, i com s’ha de fer per 
tramitar-ho. També es resol-
dran dubtes i preguntes dels 
assistents.

El dijous 6 de febrer, xerrada a 
Calaf sobre les ajudes Leader

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Fins al dilluns 3 de febrer es 
poden fer les inscripcions al 
segon Canicròs de Vallbona 
d’Anoia, que es disputarà el 
diumenge dia 9 amb l’objectiu 
de repetir l’extraordinària aco-
llida que va tenir en l’estrena 
de l’any passat, quan hi van 
participar corredors d’arreu de 
Catalunya. 
Les inscripcions s’han de 
formalitzar a la pàgina web 
de CSI Timming (http://csi-
t iming.com/index.php/es/
clasificacionesme?id=29). El 
preu és de 12 euros per als 
corredors federats, i de 19 eu-
ros per als no federats, ja que 
inclou l’obtenció d’una llicèn-
cia d’un dia. Abans d’omplir 
el formulari d’inscripció cal fer 
l’ingrés al número de compte 
2013-0215-93-0200520633 
de Catalunya Caixa, ja sigui 
de manera online o a qualse-
vol oficina de l’entitat. Un cop 
omplert el formulari s’ha d’en-
viar el comprovant de l’ingrés 
a victor.vallbona@gmail.com, 
indicant-hi el nom i cognoms.

El segon Canicròs de Vallbo-
na l’organitzen l’Ajuntament 
d’aquesta localitat anoienca i 
l’equip Skijoring Racing Team 
Tuga-Non Stop.  La cursa està 
oberta tant als corredors fede-
rats –s’hi esperen els millors 
especialistes catalans- com a 
tots els aficionats a aquesta 
disciplina esportiva que hi vul-
guin prendre part.

Novetats destacades
Aquesta segona edició inclourà 
algunes novetats destacades. 
Els organitzadors han ampliat 
el circuit, que serà de 9 quilò-
metres en lloc dels 5,5 de l’any 
passat. Es tractarà d’un recor-
regut tècnic i ràpid que combi-
narà el pas per camins i rierols 
-el 70% del trajecte- amb un 
tram urbà configurat per set 
carrers del municipi, de mane-
ra que els veïns podran veure 
les evolucions dels esportistes 
i sentir-se també partícips de 
l’esdeveniment. La cursa tindrà 
la sortida i l’arribada al pavelló 
poliesportiu.
També es millorarà la senyalit-
zació, que no es basarà en cur-

ses populars sinó en curses de 
mushing, seguint estrictament 
l’actual reglament de la Copa 
d’Espanya de Canicròs.
Altres novetats seran la de-
mostració de gossos de res-
cat que farà la Unitat Canina 
de Montornès del Vallès i una 
demostració i taller de ‘nòrdic 
walking’ a càrrec de Nordic Es-
port, de la Seu d’Urgell.
L’Ajuntament de Vallbona i 
l’equip Skijoring Racing Team 
Tuga-Non Stop han cuidat 
tot els detalls perquè aques-
ta segona edició torni a ser 
un èxit. Es compta amb unes 
instal·lacions i una logística 
de primera, un cronometratge 
professional amb CSI Timing i 
col·laboradors de prestigi com 
Tuga Active Wear, Dogathlon, 
Nordic Esport i l’Associació Es-
panyola de Mushers.
A més l’organització es bene-
ficia de l’experiència i la pro-
fessionalitat del jove corredor 
vallbonenc Víctor Carrasco, 
que ha estat quatre vegades 
internacional amb la selecció 
espanyola i campió d’Espanya 
en l’especialitat de Skijoring. 

Darrers dies per apuntar-se al segon 
Canicròs de Vallbona d’Anoia
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Alta Anoia 

ALTA ANOIA / LA VEU

Aquest diumenge, 2 de febrer, 
tindrà lloc una nova caminada 
organitzada pel Consorci de 
Promoció Turística de l’Alta 
Anoia, dins del cicle “L’Alta 
Anoia sorprenent”. Aquesta 
vegada l’entorn escollit serà 
el de Pujalt: la ruta guiarà els 
participants entre dos magní-
fics exemples de viles closes 
medievals (Pujalt i l’Astor), 
amb els seus carrers estrets i 
cases de pedra. A més, recor-
dant que l’any 1939 va aca-
bar la guerra civil espanyola, 

es commemorarà el seu 75è 
aniversari en el Memorial de 
l’Exèrcit Popular de Pujalt. 
La inscripció a la caminada 
és gratuïta però obligatòria, 
cal fer-la trucant a 93 868 03 
66 o bé enviant un correu a 
montsef@altaanoia.info. La 
sortida de la caminada es farà 
a les 8.30 h des de l’església 
de Sant Andreu de Pujalt. Els 
participants han de portar-se 
esmorzar i beguda. El recorre-
gut, circular i de dificultat fàcil, 
és de 14 km.

“Pedra, tradició i Guerra civil”, 
nova caminada amb Història 
per l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU

El Mercat de Calaf va ser el 
protagonista, aquest diven-
dres al vespre, de l’espai “El 
joc de Catalunya” del pro-
grama Espai Terra (TV3). El 
periodista Jordi Aguilera i el 
meteoròleg i conductor del 
programa, Tomàs Molina, 
van desvetllar la resposta de 
l’enigma de la setmana, que 
precisament feia referència 
al mercat del nostre munici-
pi. Seguidament es va poder 
veure el reportatge enregistrat 
el passat 11 de gener. La pri-
mera part consistia en un re-
corregut pel mercat i pel nucli 
antic de Calaf, acompanyat 
per les explicacions de l’histo-
riador Jaume Mas. Així, es va 
poder conèixer els orígens del 
mercat i algunes curiositats 
del poble, com també monu-
ments tan significatius com el 
castell o el campanar i l’esglé-
sia de Sant Jaume. En la se-
gona part, setze nens i nenes 
de l’Escola Alta Segarra van 
recitar les diverses estrofes 
de l’auca del mercat, escrita 
i dibuixada per Ramon Sala i 
Coy (que es basà en la llegen-
da popularitzada per Apel·les 
Mestres). Tot plegat donà lloc 
a un simpàtic reportatge, que 
podeu veure encara al web de 
Televisió de Catalunya (http://
www.tv3.cat/3alacarta/#/vide-
os/4873731 a partir del minut 
15).

El Mercat de Calaf, protagonista del Joc 
de Catalunya de l’Espai Terra

CALAF / LA VEU

El dimecres 5 de febrer Calaf 
celebrarà una de les festes 
més tradicionals: Santa Cala-
manda. La festivitat de la pa-
trona del municipi dóna lloc a 
la festa major d’hivern, que un 
any més s’ha programat amb 
diversos actes. 
Les activitats començaran 
a les 11.30 h, amb la missa 
solemne a l’església de Sant 

Jaume. A continuació, a les 
12.30 h, la plaça Barcelona 
92 acollirà una ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciu-
tat de Cervera. Ja a la tarda, 
a les 18.30 h, la Unió Calafina 
acollirà el ball amb el grup De 
Gala. A més a més, els nens 
i nenes podran gaudir durant 
tota la jornada de les atracci-
ons infantils que s’instal·laran 
a la plaça dels Arbres.

Calaf viurà el proper 5 de 
febrer la Festa de Santa 
Calamanda

CALAF / LA VEU

El col·lectiu Sismes, al Casal 
de Calaf, ja ha reprès la seva 
programació després de la 
pausa nadalenca. D’una ban-
da, tornen les propostes de 
cursos amb tres nous tallers: 
l’espai familiar (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’scrapbooking (els dis-
sabtes de 16.00 h a 19.00 h). 
A més d’aquests cursos, tam-
bé s’ha programat dos tallers 
monogràfics. El primer ja va 
tenir lloc aquest dissabte, i 
consistia en una introducció 
al teatre de l’oprimit. L’altra 
proposta monogràfica és per 
al dissabte 22 de febrer a la 
tarda: un taller de Risosex a 
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).
Finalment, cal recordar que 
com cada primer diumenge 
de mes, aquest 2 de febrer hi 

Tornen els “Tallers sísmics” al Casal de 
Calaf

haurà sardanes familiars i sar-
danes enllaunades, a partir de 
les 12.00 h. Una bona ocasió 
per aprendre a ballar-ne i, de 
passada, fer el vermut.

Els nens i nenes van recitar diverses estrofes de l’Auca del Mercat



IGUALADA / IHC BLOCAT

Cinquena  victòria consecutiva 
del Monbus IHC gràcies a un 
gol de Met Molas a falta de 9 
centèssimes per acabar. El 
triomf permet als arlequinats 
acabar la primera volta amb 
uns magnífics 23 punts (que 
milloren els 21 de la passada 
temporada). Punts però que 
han estat insuficients per poder 
entrar a la Copa ja que Cerce-
da  i Noia també han guanyat i 
l’últim passaport ha estat pels 
gallecs per diferència de gols.  
De tota manera haver arribat a 
l’últim partit de la primera volta 
amb opcions d’entrar a la fase 
final és el millor reconeixement 
de l’extraordinari rush final que 
ha fet l’equip. I els 23 punts són 
una renda realment molt valuo-
sa de cara al gran objectiu de 
la temporada.
Els igualadins van aconseguir 
a Lloret el triomf amb un gol de 
carambola que el sorneguer 
Sergi Pla explicava així al seu 
twitter (“Met Molas de petit mi-
rava Nadal a 3 bandes. D’aquí 
vé el gol de la victòria d’avui a 
Lloret. Toc màgic posant-a per 
un foradet”). Així va ser. Amb 
molta màgia. Un tir des de prò-
pia pista del Jassel que desvia 
Moles amb un moviment inver-
semblant de l’estic. Era el 4 a 5. 
Un cop de sort. Però d’aquella 
sort que es busca. La sort que 
tenen els equips que treballen 
incansablement per la victòria, 
amb confiança i determinació.
La realitat és que l’IHC es me-

D E  L ’ A N O I A
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Jornada 15
Coinasa Liceo HC - CE Moritz Vendrell   9-1
FC Barcelona - Club Patí Vic   4-1
Reus Deportiu - CP Voltregà   2-2 
ICG Software Lleida - CP Tordera   1-3
CE Noia Freixenet - Òptica Muralla Blanes   3-1
CP Cerceda - CP Vilanova Mopesa   12-1
CH Lloret - Monbus Igualada HC   4-5
CP Vilafranca Capital del Vi - CP Calafell   1-2

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
  1. FC Barcelona  43  15  14  1  0  102  34
 2. Coinasa Liceo  32  15  10  2  3  74  36
 3. Voltregà  28  15  7  7  1  58  37
 4. Club Patí Vic  26  15  8  2  5  56  40
 5. Reus Deportiu  26  15  7  5  3  58  51
 6. Moritz Vendrell  25  15  8  1  6  65  55
 7. Cerceda  23  15  6  5  4  63  54
 8. Noia Freixenet  23  15  6  5  4  57  51
 9. Monbus Igualada  23  15  7  2  6  46  46
 10. Calafell Tot l’Any  20  15  6  2  7  53  57
 11. Vilafranca   18  15  5  3  7  50  57
 12. Muralla Blanes  14  15  4  2  9  40  65
 13. Tordera  14  15  4  2  9  36  55
 14. Lloret  13  15  3  4  8  44  60
 15. ICG   Lleida  9  15  2  3  10  38  61
 16. Vilanova Mopesa  0  15  0  0  15   37  118

Jornada 16 (1-2 de febrer)
Lloret-Vilafranca
Cerceda-Monbus Igualada
Noia Freixenet-Vilanova Mopesa
ICG Lleida-Muralla Blanes
Reus Deportiu-Tordera
FC Barcelona-Voltregà
Coinasa Liceo-Vic
Moritz  Vendrell-Calafell

OK Lliga masculina

Jornada 13
feric Terrassa - CP Alcorcón CAT’s Best   4-3
Igualada FHCP - Santa Maria del Pilar   1-3
Girona CH - CP Voltregà    1-5
Palau de Plegamans - PHC Sant Cugat   3-0
CHP Bigues i Riells - CP Vilanova   0-1
HC Borbolla - Hostelcur Gijón   0-6
Traviesas HC - CP Manlleu   ajr.

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. CP Manlleu  33  12  11  0  1  81  22
 2. CP Voltregà  33  12  11  0  1  67  11
 3. Palau Plegamans  30  12  10  0  2  35  15
 4. CP Vilanova  28  13  9  1  3  39  18
 5. Hostelcur Gijón  27  13  9  0  4  50  28
 6. CP Alcorcón   25  13  8  1  4  32  14
 7. PHC Sant Cugat  18  13  6  0  7  40  37
 8. Girona CH  15  13  5  0  8  36  40
 9. Sferic Terrassa  14  12  4  2  6  31  35
 10. Sta Maria del Pilar  12  12  4  0  8  29  51
 11. Igualada FHCP  10  12  3  1  8  27  44
 12. Bigues i Riells  7  12  2  1  9  14  36
 13. HC Borbolla  3  13  1  0  12  10  69
 14. Traviesas HC  0  10  0  0  10  2  73

OK Lliga femenina

La Seu d’Urgell i Igualada desitgen sort a 
l’esquiadora igualadina Laura Orgué a Sotxi’14
ESQUÍ / REDACCIÓ

L’esquiadora igualadina del 
CEFUC, Laura Orgué, ha es-
tat rebuda aquesta setmana 
per l’alcalde de la Seu d’Urgell, 
Albert Batalla, amb motiu de la 
seva propera participació als 
Jocs Olímpics d’Hivern que 
tindran lloc a la ciutat russa 
de Sotxi. La fondista iguala-
dina resident a l’Alt Urgell ha 
estat acompanyada pel presi-
dent del CEFUC (Club Esquí 
de Fons Urgellet i Cerdanya), 
Miquel Rispa, així com també 
per l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells.
Durant la recepció a l’Ajunta-
ment de la Seu d’Urgell, l’al-
calde urgellenc li ha desitjat  
“molta sort en nom de la ciu-
tat que l’acull, així com pels 

amants del nòrdic, modalitat 
molt arrelada al territori”. Per 
la seva part, Miquel Rispa ha 
mostrat la seva satisfacció que 
un esquiador del CEFUC torni 
a participar en uns Jocs Olím-
pics “continuant així una llarga 
tradició de presència del nos-
tre club a nivell olímpic”. Per úl-
tim, Marc Castells ha destacat 
de l’esquiadora el seu esperit 
d’esportista d’elit i li ha donat 
les gràcies per representar la 
seva ciutat natal, tot desitjant-li 
molt d’èxit en els Jocs de Sotxi. 
L’alcalde de la Seu, Albert Ba-
talla, ha lliurat a Laura Orgué 
un petita mostra de productes 
agroalimentaris de l’Alt Urgell, 
mentre que l’alcalde d’Igualada 
li ha fet a mans una samarreta 
tècnica feta per l’ocasió i ela-

borada íntegrament a la capital 
de l’Anoia.
Per la seva part, Laura Orgué 
ha mostrat el seu agraïment 
per aquest acte de suport or-
ganitzat per part de l’Ajunta-
ment de la Seu d’Urgell. Or-
gué afronta els seus tercers 
Jocs Olímpics d’Hivern “molt 
contenta” i hi arriba “en uns 
moments i amb unes expecta-
tives diferents que els les altres 
dues ocasions”. 
Amb la participació de Laura 
Orgué a Sotxi, la Seu d’Urgell 
continua la seva tradició d’es-
tar present en uns Jocs Olím-
pics d’Hivern amb la participa-
ció d’esquiadors del CEFUC 
com Miquel Prat, Josep Giró, 
Carlos Vicente, Jordi Ribó i Vi-
cenç Vilarrubla.  D’esquerra a dreta, Miquel Rispa, Albert Batalla, Laura Orgué i Marc Castells.

El Monbus Igualada es va quedar a les portes de la Copa del Rei 
malgrat la cinquena victòria consecutiva a Lloret

reixia una mica més que l’em-
pat amb el que semblava que 
s’estava acabant el partit. Els 
igualadins havien remuntat 
un gol inicial de l’inigualable 
Raül Pelicano i havien manat 
a partir d’aquí tant en el mar-
cador com a la pista (però mai 
se n’han pogut anar de més 
d’un). D’aquí que el gol final 
fes justícia (encara que molt 
tardana) al bon joc arlequinat. 
De tota manera la victòria va 
necessitar d’un altre moment 
clau. A falta d’un minut i 9 se-
gons l’Elagi va aturar la FD per 
10 faltes d’equip que podrien 
haver donat el triomf als locals. 
En 69 segons l’equip va donar 
mostres de solidesa i competi-
tivitat.
El Lloret va començar picant 
primer. Pelicano va fotocopi-
ar un d’aquells gols que tants 
cops va fer a les Comes com a 
arlequinat: sortint de darrera la 
porteria, aixecant la bola i coŀ-
locant-la entre casc i pal. Amb 
una única diferència. Aquells 
ens anaven més que bé que 
aquest. Perquè l’1 a 0 es va 
mantenir amenaçador durant 
15 minuts fins que “l’electri-
cista” Ori Vives va tornar a en-
dollar-se al gol desviant un tir 
exterior (el primer del seu hat 
trick de la nit). La descàrrega 
elèctrica va durar 37 segons 
més, quan el mateix Vives va 
aparèixer al segon pal per es-
maixar una contra de Ton Ba-
liu. De tota manera Pelicano 
no estava disposat a donar 

facilitats. Una  canonada seva 
des del perímetre, la va aturar 
l’Elagi però el rebuig va anar al 
cos de Gòmez i la bola va aca-
bar entrant. 
La segona meitat va arrencar 
igual que la primera. Amb un 
gol molt matiner. Tot i que en 
aquest cas va ser Pla qui va 
tornar a posar per davant l’IHC 
aprofitant una altra assistència 
del Ton. Però el partit no volia 
un dominador clar. I altre cop 
un tir de Pelicano el va aprofi-
tar un company seu, Rodri, per 
tornar a empatar. 
Amb 3 a 3 es va arribar als úl-
tims 10 minuts de partit. Vives 
va tornar a avançar al Monbus 
amb un segon remat de penal. 
I Pelicano va tornar a donar 
mostres de la seva qualitat 
amb un remat a una sola mà, 
a l’abast només dels autèntics 
cracks. 
Faltaven només 3 minuts. I ja 
en feia 3 que l’equip estava 
amb 9 faltes d’equip. El risc era 
màxim. I a falta d’un minut va 
arribar la FD. L’Elagi va aturar 

amb el pit el tir de Gonzàlez i 
d’aquesta manera podríem dir 
que va començar a carregar 
el braç de Jassel que amb la 
sirena a punt de sonar es va ai-
xecar per connectar amb l’estic 
de Molas i fer el primer gol de 
“Nadal a 3 bandes” de la lliga. 
L’IHC tornarà a l’OK Lliga, amb 
el primer partit de la segona 
volta, aquest diumenge a la 
pista del Cerceda gallec. A les 
Comes tornarà dimarts, davant 
el Noia Freixenet, amb sacada 
d’honor a càrrec del pilot Jordi 
Viladoms. Serà a les 21 h.

LLORET 4 (2/2) Serra, Pelica-
no (2), Rodri (1), Carbó i Crespo, 
equip inicial. Gonzàlez i Gòmez 
(1).
MONBUS IHC 5 (2/3) Elagi, Ton, 
Met Molas (1), Pla (1) i O. Vives (3), 
equip inicial. Jassel, J.Muntané. 
D.Carles, P.Vilaseca i A. Ferrer
Gols: 1-0 Pelicano (m 1.42), 1-1 Vi-
ves (m 16.06), 1-2 Vives (m 16.43), 
2-2 Gòmez (m 19.35). SEGONA 
PART. 2-3 Pla (m 0.57), 3-3 Rodri 
(m 3.27), 3-4 Vives (m 14.38), 4-4 
Pelicano (m 22.04), 4-5 Molas (m 
24.59.51).
Més info a http://ihc.blog.cat
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L’equip masculí no va poder derrotar l’Andorra. Foto: Joan Ribera.

Mala jornada dels primers 
equips del CB Igualada
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Eric Vargas.- L’Igualada va 
caure derrotat en un partit da-
vant l’Andorra (66-70) on va 
estar clau el desencert local i 
un molt bon tercer quart dels 
visitants. El CBI sumà una al-
tra derrota a casa però segueix 
positiu i amb perspectives de 
mantenir-se com un rival res-
pectat al grup 2.
A la primera part es va poder 
veure un CBI lluitador i perse-
verant en la línia defensiva. 
L’equip va trobar bones opor-
tunitats de cistella a prop de 
l’anella i ho va aprofitar anotant 
un 60% dels tirs de 2 punts 
però on no es va veure la glòria 
va ser a la línia de triple (2/12). 
Tot i així, les precipitacions dels 
andorrans i les males selecci-
ons de tir provocaven que els 
locals estiguessin 10 a sobre 
amb un resultat de 35 a 25 a 
la mitja part. Per part dels de 
l’Andorra destacar l’actuació 
de Colom (2/2 en tirs de 3 i 8 
punts en total + 2 rebots) en la 
primera part; Galera liderava al 
seu equip des de la velocitat i 
la duresa en l’atac. Semblava 
que el partit estava dominat pel 
conjunt de Raül Caballero però 
encara quedaven molts minuts 
per disputar.
La segona part va començar 
amb un fatídic parcial de 10 a 
22 encapçalat per Galera i de 
Oliveira. Els igualadins seguien 
intentant anotar de 3 però sen-
se èxit (només es van aconse-
guir anotar 2 dels 12 llençats 

Resultats dels equips base 
del Bàsquet Igualada

a la segona part). L’equip blau 
mantenia la seva intensitat i 
les seves ganes d’obtenir la 
victòria, la defensa hi era i es 
trobaven faltes personals en 
les penetracions però la con-
centració no va jugar un bon 
paper (10/29 tirs lliures). L’úl-
tim quart es va disputar a mort 
però al final la victòria va caure 
en mans andorranes amb el 
resultat de 66 a 70.
Una altra derrota amb el regust 
d’haver treballat al màxim, ara 
només queda seguir entrenant 
i el treball parlarà per si sol. La 
pròxima jornada serà contra 
Lluïsos de Gràcia a les 20:00, 
a Barcelona.
PHYSIC CBI: Padrós (3), Beni-
to (0), Fernandez (12), Huertas 
(3), Fons (17), Gual (3), Roca 
(4), Fratila (5), Tejero (16), La-
guarta (1) i Martínez (2).
BC RIVER ANDORRA B: Isern 
(-), Marin (0), Mofreita (4), Pra-
do (0), Colom (13), Galera (16), 
Fernandez (3), Malet (0), Ga-

briel (6), Marin (10), Casals(4) 
i de Oliveira (14).
Parcials: 16-17; 35-25; 45-47; 
66-70.

El femení vol però no pot
El Depimés CB Igualada va 
voler però no va poder. Les 
igualadines tot, i fer una gran 
defensa sobre el poderós Sant 
Adrià, no van estar encertades 
en atac i les del Besòs van 
acabar guanyant el partit cò-
modament.
En el primer període el CBI 
guanyava 2 a 8 (minut 7), però 
l’encert del primer triple local, 
alguns atacs desaprofitats per 
les visitants i un altre triple local 
ja en l’últim minut de període 
feia que el domini que sembla-
ven tenir les anoienques no es 
plasmés en el marcador final 
del quart (14 a 12).
Durant el segon quart l’atac 
igualadí no va existir. 3 punts 
en els dos primers minuts de 
període va ser tota l’anotació 
de les visitants. Tot i que la de-
fensa va seguir sent molt bona, 
les locals anotant 10 punts en 
el període van marxar al des-
cans amb una avantatge ja de 
9 punts (24 a 15).
Després del descans el Sant 
Adrià va trencar el partit. En 3 
minuts van anotar 4 triples per 
tenir una màxima diferència de 
26 punts (46 a 20). Un triple i 
dos tirs lliures anotats per part 
de les igualadines maquillaven 
el resultat al final del tercer pe-
ríode (46 a 25). L’últim quart, ja 
intranscendent, va acabar amb 
un marcador parcial de 13 a 
12, arribant així al 37-59 final.
El proper partit del CBI serà 
demàr dissabte 1 de febrer a 
3/4 de 6 de la tarda a Les Co-
mes, davant el Geieg. Les gi-
ronines encara tenen opcions 
de ser en el grup d’ascens, per 
tant una victòria igualadina pot 
ser important de cara la sego-
na fase.
Parcials: 14-12, 10-3 (24-15), 
22-10 (46-25), 13-12 (59-37).
CBI: A.C.Martínez, N.Minguet 
(14), L.Icart (6), X.Freixas 
(4), P.Català (6) -cinc inicial-, 
C.Carner, J.Salanova, V.Júlvez 
(3), A.Acevedo (4), M.Ribera.

SÈNIOR B FEMENÍ   
DEPIMÉS CBI B 67 - CB BALA-
GUER 60
Bargalló 8 Soler 17 Miramunt 5 
Gonzàlez lesionada Salanova 2 
Compte 10 Amatlle 7 Tarrida 2 Fu-
ertes 7 Sellarès 9
SOTS 25 MASCULÍ  
HIMESA SALLENT C 62 - AU. PO-
BLE SEC CBI 52
JÚNIOR MASCULÍ A  
CN TERRASSA 34 - JOGAPLAST 
CB IGUALADA 92
Gabarró 8, Leon 10, Benito 6, Tarri-
da 14, Marcè 8 -cinc inicial- Ndiaye 
11, Raurich 6, Serra 11, Figueras 
14, Susanna 4, Maximo (lesionat)
JÚNIOR FEMENÍ A  
BF VILADECANS 48 - CB IGUA-
LADA A 63
G. Rigol (21), C. Serra (9), C. Mar-
tínez (9), J. Lamolla(2), J. Codina 
(4), M. Masegosa (lesionada), M. 
Calleja (-), C. Mas (9), L. Rius (-), 
M. Ribera (9).
JÚNIOR MASCULÍ B  
B. SITGES A 42 - TOYOTA NAY-
MOTOR CBI B 65
M. Susanna (7), Ll. Fullana (15), 
S. Figueres (11), A. Ortinez (3), J. 
Mangues (6) -cinc inicial- R. Fulla-
na (7), J. Vidal (3), P. Martí (10), M. 
Soler (3)
CADET MASCULÍ A   
F. JORBA SOLA CBI A   45 -  JOV. 
BADALONA B 87
Guillem Pont (4), Jordi Elvira, Max 
Puig(8), Salvador Farrés (5), Gui-
llem Jorba(8), Arnau Carpi, Roger 
Ribera (4), Carlos Fratila (6), Àlex 
Cavalleto, Enric Bru (10)
CADET FEMENÍ BLAU  
SAMA VILANOVA CF99A 57 – 
TRIAS SHOP CBI BLAU 74
Rosselló (18), Aldomà (12), Pe-
dregosa (11), Tarrida (2), Mar Fer-
nández (2), Òdena (8), Gràcia (4), 
Maria Fernández (15), Roda (2). 
No va jugar per lesió: C.Soler
CADET MASCULÍ B  
AUTOESCOLA POBLE SEC CB 
IGUALADA B 68 – CB NAVAS 70
CADET FEMENÍ GROC   C B 
CASTELLET 52 - G. MONTSER-
RAT CBI  54
Laia Ferrer (9), Clara Tomàs (3), 
Laia Figueras (8), Mar Rodríguez 
(3), Maria Gassó (2), Núria Barral 
(8), Paula Marsal (6), Marta Am-
bròs (9), Anna Tarrida (3), Maria 
Maestre (3). No va jugar Marta 
Sàbat.
CADET MASCULÍ C  
AKORD’S CBI C 45 - CB MARTO-
RELL SOLVIN 80
Ll. Claramunt (-), P. Lumbreras (-), 
P. Castelltort (4), M. Rosell (2), Q. 
Rosich (-), O. Delgado (6), G. Pa-
llarès (9), F. Romero (15), J. Tor-
rens (6), O. Llopart (2).
INFANTIL MASCULÍ  A 
MC DONALDS CBI A 54 - SAMA 
VILANOVA IMA 63
INFANTIL FEMENÍ BLAU
CB ESPARREGUERA 30 - RE-
ADY CBI BLAU 63
Maria López, Marita Flores, Berta 

Morros, Carla Garrido, Laia Puig-
gròs, Carla Casellas, Anna Fernán-
dez, Paula Elvira, Ivette Juárez, 
Anna Bachs i Aina Marsà (lesió).
INFANTIL MASCULÍ  B  
TRIOPTIC CB IGUALADA B 59 - 
CB MARTORELL 63
INFANTIL FEMENÍ GROC
CB CORBERA 48 - ANOIAMO-
TOR SEAT CBI GROC 27
Arianda Bertran, Mireia Riba, Ting 
Ting Qiu, Paula Padró, Anna For-
ner, Laia Arús, Berta Coloma, Me-
lissa Viadiu i Carola Maestre.
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
TAXI 2.0 CB IGUALADA A 46 - CB 
ABRERA 52
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 
SÚRIA 65 - PODOLOGIA A. BAL-
SELLS CBI 61
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia 
Palmés, Carlota Claramunt, Júlia 
Biosca, Jana Fuertes, Pia Homs, 
Aina Yáñez.
MINI MASCULÍ A   V I -
TALDENT CBI A 90 - CB LA GAR-
RIGA 56
Martí Jansà, Martí Nadal, Xavi Pe-
rez-Vico, Oriol Morera, Pau Arús, 
Oriol Carrera, Joan Albareda, Pol 
Verges, Ernest Miret, Miquel Ro-
mero, Isidre Enrich i Arnau Miret.
MINI FEMENÍ BLAU                 
FEMENÍ SANT ADRIÀ B 61 - VI-
TALDENT CBI BLAU 37
Ainoa Farré, Maria Enrich, Carlota 
Castelltort, Júlia Fontanellas,. Pia 
Casamitjana, Abril Samaniego, 
Laia Mas i Júlia Casellas.
MINI MASCULÍ B  V I -
TALDENT CBI B 47 - CB BERGA 
61
Jugadors: Pere Miquel Marba, Da-
niel Jimenez, Sebastià Castelltort, 
Gil Bachs, Jorge Fuentes, Arnau 
Brunet, Adrià Peña, Arnau Baltà, 
Oriol Viladrich, Èric Alcoberro, Eu-
gèni Soler, Martí Arcarons.
MINI FEMENÍ BLAU GROC
JOVIAT A 81 - VITALDENT CBI 
BLAUGROC 45
Agar Farrés, Sira Morros, Nora 
Gudel, Carlota Díaz-Guerra, Laura 
Vancells, Blanca Acevedo, Elena 
Romeu i Gal·la Farnós. No van ju-
gar: Elena Poncell i Mar Solà.
PRE-MINI MASCULÍ 
ANOIA MOTOR HYUNDAI CBI 72 
- SANT ANDREU 22
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel 
Salat, Marc Pérez, Gerard Salat, 
Marc Moron, Joan Comas, Àlex Ri-
era, Biel Sevilla i Nil Sanateulària. 
Lluc Sala lesionat.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
BARÇA CBS A 59 - MC DONALD’S 
CB IGUALADA BLAU 9
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Díaz-
Guerra, Pilar Pintó, Alba Ribalta, 
Judit Mas, Carla Solà, Blanca Al-
tés, Martina Forner, Ona Torras, 
Dafne Vallcarcel i Elsa Homs.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora 
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

M. Àngels 
Gras Forn

Felicitats!
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    Jornada 18
    Tecnofútbol - El Catllar   1-0
    Igualada - Alpicat     2-0
    Martinenc - Horta     1-2
    Torredembarra - Jesús i Maria   1-0
    Andorra - Almacelles    1-1
    Torreforta - Marianao    1-0
    Tàrrega - Vilanova     1-0
    Balaguer - Vista Alegre   2-1
    Amposta - Viladecans    2-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  38  18  12  2  4  39  20  19
2  Viladecans  36  18  11  3  4  29  16  13
3  Horta  34  18  10  4  4  33  18  15
4  Torreforta  34  18  10  4  4  34  22  12
5  Torredembarra  32  18  9  5  4  30  24  6
6  Tàrrega  31  18  9  4  5  21  16  5
7  Vilanova  27  18  7  6  5  22  13  9
8  Igualada  27  18  8  3  7  25  25  0
9  El Catllar  26  18  7  5  6  21  18  3
10  Amposta  23  18  5  8  5  28  27  1
11  Tecnofútbol  22  18  4  10  4  23  25  -2
12  Andorra  21  18  5  6  7  24  31  -7
13  Almacelles  21  18  5  6  7  23  25  -2
14  Marianao  19  18  5  4  9  19  22  -3
15  Balaguer  18  18  5  3  10  21  36  -15
16  Jesús i Maria  13  18  3  4  11  24  39  -15
17  Vista Alegre  11  18  2  5  11  19  35  -16
18  Alpicat  9  18  1  6  11  15  38  -23 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Victòria sense brillantor del 
CF Igualada davant l’Alpicat (2-0)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va guanyar l’Al-
picat per 2-0 en un partit molt 
fluix i amb molt poc futbol per 
part dels homes de Joan Prat. 
Palau (39’) a la sortida d’un fal-
ta lateral i Gerard (87’) en un 
contraatac van ser els autors 
de les dianes igualadines. Els 
blaus són vuitens a la taula 
amb 27 punts.
L’Igualada rebia al cuer de la 
categoria, l’Alpicat, amb l’obli-
gació de sumar els tres punts 
per consolidar la seva bona 
dinàmica. L’inici del partit va 
ser elèctric per part del conjunt 
igualadí i Dalmau al minut 3 va 
tenir la primera gran oportuni-
tat per inaugurar el marcador, 
però el porter visitant li va en-
devinar la intenció en el mà 
a mà. A la sortida del córner, 
Enric va rematar a la xarxa, 
però l’àrbitre va anuŀlar el gol 
per una suposada falta en el 
salt del capità igualadí. Pas-
sats aquests primers instants, 
l’Igualada va desparèixer del 
partit i l’Alpicat va tenir tota la 
iniciativa en el joc. Els blaus ar-
ribaven tard a totes les jugades 

Gol de Palau que va estrenar el marcador. Foto: Toni Marí.

Jornada 19
Almacelles - Tecnofútbol
El Catllar - Igualada
Alpicat - Martinenc
Horta - Torredembarra
Vista Alegre - Andorra
Viladecans - Torreforta
Marianao - Tàrrega
Vilanova - Balaguer
Jesús i Maria - Amposta 

    Jornada 18
    St. Quirze - San Mauro   1-1
    Cardedeu - Lliçà d’Avall   0-4
    Súria - Tona     0-3
    Sabadellenca - San Lorenzo   2-1
    OAR Vic - Gironella     0-2
    St. Feliu Cod. - Castellar   1-9
    Lliçà d’Amunt - Sabadell Nord   0-2
    Roda de Ter - Palau SP    2-0
    Taradell - Manresa     1-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  45  18  14  3  1  46  9  37
2  St. Quirze  40  18  12  4  2  41  20  21
3  Gironella  38  18  12  2  4  36  19  17
4  Lliçà d’Avall  31  18  9  4  5  28  24  4
5  Cardedeu  31  18  9  4  5  35  26  9
6  Tona  30  18  8  6  4  32  21  11
7  Sabadell Nord  30  18  9  3  6  35  26  9
8  Taradell  30  18  9  3  6  24  22  2
9  Castellar  28  18  8  4  6  34  27  7
10  Súria  23  18  7  2  9  28  27  1
11  San Lorenzo  22  18  7  1  10  23  28  -5
12  Sabadellenca  19  18  5  4  9  25  29  -4
13  San Mauro  19  18  4  7  7  24  29  -5
14  Roda de Ter  17  18  5  2  11  19  29  -10
15  OAR Vic  14  18  4  2  12  19  34  -15
16  Palau SP  14  18  3  5  10  23  45  -22
17  St. Feliu Cod.  12  18  3  3  12  16  41  -25
18  Lliçà d’Amunt  11  18  2  5  11  14  46  -32 
Jornada 19
Gironella - St. Quirze
San Mauro - Cardedeu
Lliçà d’Avall - Súria
Tona - Sabadellenca
OAR Vic - Palau SP
Manresa - St. Feliu Cod.
Castellar - Lliçà d’Amunt
Sabadell Nord - Roda de Ter
San Lorenzo - Taradell

Jornada 18
Castellbell i V - Marganell  1-1
Can Trias - P. Claramunt   6-0
G. Manresa - Balconada   1-1
Navàs - Pirinaica    1-2
Santpedor - Olvan    2-1
Joanenc - Sallent    2-3
Puigreig - Gironella B    2-0
Castellnou - Llorença    1-1
Viladecavalls - Cardona    6-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  45  18  14  3  1  61  17  44
2  Can Trias  41  18  12  5  1  56  19  37
3  Puigreig  40  18  13  1  4  39  18  21
4  Viladecavalls  37  18  12  1  5  45  21  24
5  Joanenc  37  18  12  1  5  42  22  20
6  Navàs  25  18  8  1  9  34  35  -1
7  Marganell  24  16  8  0  8  35  31  4
8  Olvan  23  17  6  5  6  24  30  -6
9  G. Manresa  22  18  5  7  6  24  26  -2
10  P. Claramunt  22  17  6  4  7  28  40  -12
11  Castellnou  21  17  5  6  6  25  29  -4
12  Castellbell i V.  20  18  6  2  10  36  54  -18
13  Cardona  18  17  5  3  9  27  36  -9
14  Balconada  17  17  5  2  10  29  48  -19
15  Santpedor  16  17  5  1  11  24  35  -11
16  Llorença  16  18  4  4  10  27  40  -13
17  Gironella B  13  18  3  4  11  11  46  -35
18  Pirinaica  11  18  3  2  13  20  40  -20 

futbol 3A CATALANA G7

Jornada 19
Olvan - Castellbell i Vilar
Marganell - Can Trias
P. Claramunt - G. Manresa
Balconada - Navàs
Llorença - Santpedor
Cardona - Joanenc
Sallent - Puigreig
Gironella B - Castellnou
Pirinaica - Viladecavalls 

Jornada 18
Base Vilanova - FE Vilafranca  1-0
Base Espirall - Les Roquetes  4-2
St. Cugat S. - Capellades   1-0
St. Pere Mol. - La Granada  2-1
Odena - Carme    4-1
Suburense - Ribes    4-0
Pª Jove Roq. - M. Igualada  2-2
Riudebitlles - Quintinenc  2-2
St. Sadurní - Olivella     0-4

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  43  18  13  4  1  55  18  37
2  St. Pere Mol.  43  18  14  1  3  53  17  36
3  Olivella  39  18  12  3  3  48  20  28
4  Les Roquetes  36  18  10  6  2  52  24  28
5  Odena  36  18  10  6  2  41  25  16
6  Base Vilanova  28  18  8  4  6  30  30  0
7  FE Vilafranca  26  18  7  5  6  32  24  8
8  Ribes  26  18  8  2  8  29  25  4
9  Base Espirall  25  18  7  4  7  34  29  5
10  La Granada  24  18  6  6  6  30  30  0
11  St. Cugat S.  22  18  7  1  10  24  31  -7
12  M. Igualada  21  18  6  3  9  31  44  -13
13  Pª Jove Roq.  18  18  4  6  8  28  33  -5
14  Carme  18  18  5  3  10  25  40  -15
15  Riudebitlles  17  18  4  5  9  22  30  -8
16  St. Sadurní  11  18  1  8  9  18  40  -22
17  Capellades  9  18  2  3  13  13  71  -58
18  Quintinenc  7  18  1  4  13  26  60  -34

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 19
Carme - Base Vilanova
FE Vilafranca - Base Espirall
Les Roquetes - St. Cugat S.
Capellades - St. Pere Mol.
Quintinenc - Odena
Olivella - Suburense
Ribes - Pª Jove Roq.
M. Igualada - Riudebitlles
La Granada - St. Sadurní 

Jornada 16
Garcia Montbui -Rebrot   2-2
Vilanova Camí-Masquefa  1-1
Calaf-La Paz    8-0
Tous-Jorba    2-5
Anoia-Fatima    5-2
La Torre Clar.-Ateneu Ig.   1-2
Vista Alegre-PM Tossa   2-1
Descansa Piràmides

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia   40  15  13  1  1  54  9 
2  Calaf   37  15  12  1  2  77  21   
3  Vilanova C.   36  15  11  3  1  43  18   
4  PM Tossa   30  15  9  3  3  46  24  
5  Jorba   29  15  9  2  4  46  25   
6  Masquefa   25  15  8  1  6  37  26   
7  Fatima   22  14  7  1  6  32  34   
8  Ateneu Ig.   19  15  6  1  8  26  32   
9  Vista Alegre   18  15  6  0  9  28  33   
10  Garcia M.   16  15  5  1  9  32  41  
11  Rebrot   12  15  3  3  9  28  49   
12  Tous   12  14  3  3  8  21  34  
13  La Torre Clar.   10  15  2  4  9  16  48  
14  Piràmides   7  14  2  1  11  20  63 
15  La Paz  7  15  2  1  12  13  62

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 17
PM Tossa-Garcia Montbui
Rebrot-Vilanova Camí
Masquefa-Calaf
La Paz-Tous
Jorba-Anoia
Fàtima-Torre Claramunt
Ateneu Igualadí-Piràmides
Descansa Vista Alegre

Jornada 16
Les Cabanyes-Cabrera d’Anoia  5-1 
Sant Pau Ordal-Puigdàlber  5-1 
Font-Rubí-Mediona       1-3
La Llacuna-Sant Sadurní    1-0
Martinenca-Hortonenc     2-1
Piera-Can Cartró      0-2
Sesrovires Atlètic-Gelida    2-1 
Hostalets de Pierola-Sesrovires B  1-0

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera 41  16  13  2  1  62  17  
2  Sant Pau Ordal   34  16  10  4  2  42  25  
3  Martinenca   33  16  9  6  1  36  14 
4  Hortonenc   32  16  10  2  4  51  27   
5  Les Cabanyes   31  16  9  4  3  56  33  
6  Can Cartro   29  16  9  2  5  44  30  
7  Hostalets P.   27  16  8  3  5  33  19   
8  Sesrovires Atl.   22  16  7  1  8  37  39   
9  Sesrovires B  22  16  7  1  8  34  43   
10  Sant Sadurni, U.E.   19  16  6  1  9  35  36  
11  Mediona   19  16  5  4  7  33  36  
12  La Llacuna   17  16  5  2  9  32  37  
13  Cabrera Anoia   14  16  4  2  10  27  45   
14  Puigdalber  13  16  4  1  11  27  62  
15  Gelida   10  16  3  1  12  23  54   
16  Font-Rubí   3  16  1  0  15  15  70   

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 17
Sesrovires B-Les Cabanyes
Cabrera d’Anoia-St. Pau Ordal
Puigdàlber-Fontrubí
Mediona-La Llacuna
St. Sadurní-Martinenca
Hortonenc-Piera
Can Cartró-Sesrovires Atl.
Gelida-Hostalets Pierola

i el conjunt visitant aconseguia 
amb facilitat accedir a la zona 
de finalització gràcies a les bo-
nes jugades dels dos extrems. 
Els del Segrià van tenir dues 
bones ocasions per avançar-
se en el marcador, però primer 
Yannick amb una molt bona 
estirada i després Jony, sota 
la línia de gol, van permetre 
als blaus mantenir el 0-0. Tot i 
el mal joc, l’Igualada va acon-
seguir arribar al descans amb 
avantatge. Els blaus van tornar 
a treure profit de l’estratègia   
quan Palau (39’) va establir l’1-
0 després de rematar a la xar-
xa una bona centrada de Ton a 
la sortida d’una falta lateral.
A la represa els blaus no van 
aconseguir canviar el guió del 
partit. L’Alpicat, tot i no domi-
nar amb la claredat del primer 
temps, seguia tenint el control 
del joc. Al minut 55, Gomà va 
fer lluir a Yannick amb un po-
tent xut des de la frontal. A me-
sura que van anar passant els 
minuts l’Alpicat va anar perdent 
intensitat, però els blaus no 
van saber aprofitar aquest fac-
tor ja que pràcticament no van 

inquietar la porteria visitant. A 
falta de 12 minuts per acabar, 
els del Segrià van tenir una do-
ble oportunitat molt clara per 
empatar el partit, però primer 
Yannick en una espectacular 
aturada i després el travesser 
van evitar l’empat. Finalment, 
els blaus van poder sentenciar 
el partit amb una bona diana 
de Gerard (87’) que va definir 
molt bé davant la sortida del 
porter després d’una bona as-
sitència de Torras.
El CF Igualada intentarà acon-
seguir la quarta victòria conse-
cutiva el diumenge en el seu 
enfrontament contra El Catllar, 
novè classificat. 
CF Igualada: Yannick, Cor-
tada (Torras, 69’), Palau, En-
ric, Ton, Castellano, Dalmau, 
Jony, Güell (Gerard, 57’), Pa-
let i Yeray (Madaleno, 79’).
AT. Alpicat: Ruiz, Garriga, 
Pons, Francès (Garasa, 83’), 
Bessone, Cagigas, Padrones 
(Montoy, 65’), Ayats (Fonto-
va, 75’), Lorenzo (Chiné, 65’), 
Carrió i Gomà.
Gols: 1-0, Palau (39’). 2-0, 
Gerard (87’).

Eduard Viles, rècord d’Igualada 
en 200 m. indoor a Sabadell
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Eduard Viles, va 
assolir diumenge una nova 
plusmarca igualadina indoor 
dels 200 m., en la  Jornada de 
Control Absolut disputada a la 
Pista Coberta de Catalunya, a 
Sabadell. L’atleta de Mediona 
va assolir un gran registre de  
21”74, i la marca mínima de 
participació pels Campionats 
d’Espanya absoluts indoor que 
es duran a terme en la mateixa 
instaŀlació, els propers 22 i 23 
de febrer. 

En la mateixa Jornada de Con-
trol, hi participaren diversos 
atletes del CAI Petromiralles, 
sobresortint igualment els 2,05 
m. de Marc Sànchez en salt 
d’alçada, atleta que recent-
ment va assolir amb 2,07 m. 
també la mínima pels Camp. 
d’Espanya absoluts, i el 1r lloc 
de Sheila García en els 60 m.ll.  
absoluts amb  7”88, a només 
3/100 de la mínima estatal ab-
soluta, després d’assolir un re-
gistre de  7”89 en la sèrie clas-
sificadora.      
Altres actuacions dels ano-

iencs, foren les de Rafael 
Hompanera, amb  9’03”72 en 
els 3.000 m., de Guillem Car-
ner amb 2’03”06 en 800 m., 
d’Oscar López amb 23”45 en 
els 200 m., mentre el mateix 
atleta marcava 7”55 en els 60 
m.ll., amb 7”59 d’Aleix Marín, 
i 7”67 de Marc Verrière en la 
mateixa prova, i Gemma Or-
tega marcava un registre de 
8”28 en els 60 m.ll. També hi 
participaren els cadets Èlia 
Ibarra, amb 10’58”23 en els 
3.000 m.ll.,i Arnau Bisbal, amb 
11’14”54 en els 3.000 m.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
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Sènior masculí.

Treballada victòria de l’Handbol 
Igualada davant el Santpedor (33-29)
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la jorna-
da 14 de lliga, disputat al pa-
velló de Les Comes dissabte a 
les cinc de la tarda. L’Igualada 
s’enfrontava al Santpedor, sisè  
i desè classificat respectiva-
ment.
Els igualadins afrontaven el 
matx després d’haver dispu-
tat un molt bon partit que els 
va permetre guanyar al tercer 
classificat de la lliga. Era im-
portant guanyar al Santpedor 
per dos factors: primer, per la 
necessitat de guanyar tots els 
equips que van per sota si vol  
aconseguir l’ascens directe, i 
segon, per la històrica rivalitat 
entre els dos equips que fa que 
sempre sigui un partit especial. 
El partit va començar amb mol-
ta concentració per part dels 
dos equips. Els visitants van 
desplegar una defensa molt 
agressiva, potser excessiva, ja 
des dels primers minuts, això 
va provocar que els gols arri-
bessin a través dels extrems, 
sobretot l’esquerra, i de con-
traatacs. Els locals en canvi, 
no estaven tant centrats en de-
fensa, i permetia als del Bages 
poder marcar sense realitzar 
un gran esforç. Es va arribar 
a la meitat de la primera part 
amb un resultat favorable pels 
locals de 11 a 9. A partir d’aquí, 
hi va haver uns minuts de des-
concert igualadí, que va apro-
fitar el Santpedor per avançar-
se en el marcador i aconseguir 
una petita avantatge de 2 gols. 

Partits d’handbol base

Els últims minuts de la primera 
part, van servir per poder re-
cuperar aquesta diferència als 
locals a base d’atacs eficaços 
i una millora en defensa. Es va 
arribar a la mitja part amb em-
pat al marcador, 16 a 16.
La segona part va començar 
amb la mateixa dinàmica de la 
primera. Cap dels dos equips 
aconseguia desplegar el seu 
joc habitual, això es reflectia al 
marcador amb diferències mà-
ximes d’un gol. El Santpedor 
seguia practicant una defen-
sa agressiva, i això cansava 
cada cop més als visitants, no 
només físicament, sinó tam-
bé psicològicament. El partit 
s’anava posant cada cop més 
tens a mesura que passaven 
els minuts, ja que la victòria es 
veia possible pels dos costats. 
Quan passaven pocs minuts 
de la meitat de la part, els igua-
ladins, a base d’insistir, van po-
der desplegar el seu joc habi-
tual i aconseguir una avantatge 
important de fins a cinc gols. 
La bona organització ofensiva, 
donava forces a l’Igualada per 

millorar en defensa, i ho van 
fer, van apropiar-se del ritme 
del partit. Els últims minuts van 
servir per gestionar l’avantatge 
aconseguida fins que l’àrbitre 
va xiular el final. El marcador 
llavors era de 33 a 29.
Victòria aconseguida tant per 
l’esforç físic, com per la bona 
gestió psicològica de tots els 
jugadors, que es van mantenir 
ferms tot i la desmesurada de-
fensa, ja coneguda, del Sant-
pedor. L’Igualada s’enfrontarà 
la setmana que ve al Valldo-
reix, onzè classificat, amb l’ob-
jectiu de sumar la tercera victò-
ria consecutiva de l’any.
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas (12 a.) 
i Jordi Bermejo (1 a.), com a 
porters. Esteban Lezama (5), 
David Cubí (2), Jordi M. Zam-
brano, José Luís Álvarez (2), 
Rubén Álvarez (8), Èric Elvira 
(2), Pol Cantero (9) i Miquel Al-
bareda (5). 
 
Duel d’alt voltatge del femení 
a Alcarràs (18-21)
Dissabte passat les jugado-
res del primer equip del CH, 
van jugar a Alcarràs. El partit 
s’esperava d’alt voltatge, ja 
que s’enfrontaven els dos col-
líders. A la primera part mar-
caven primer les igualadines, 
però la resposta de l’equip lo-
cal no es va fer esperar el més 
mínim, el que ens va permetre 
veure un joc de molta intensi-
tat i un intercanvi de gols a les 
dues porteries, que no perme-
tia a cap dels dos equips fer 
concessions en cap moment, 
amb la qual cosa s’arribava al 
descans 10-12 a favor de les 
jugadores del C.H. Igualada.
La segona part va resultar 
pràcticament igual a la primera 
en intensitat i joc. La màxima 
diferència que es va aconse-
guir, va ser la dels tres gols 
que va donar la victòria final 
per 21-18 al CHI, que ara sí, és 
líder en solitari, quan falten tres 
jornades per acabar la primera 
fase.
CHI: Nora Muñoz, Laura Ba-
raldés, Jordina Marsal, Jana 
Sendra, Raquel Arnau, Lau-
ra Ferrera, Alicia Nieto, Elena 
Mínguez, Ainoa Rizo, Marta 
Muñoz. Portera: Míriam Pla. 
Entrenador: Jordi Riba. 

Juvenil masculí
BM Granollers 48 - Club 
Handbol Igualada 25 
Entrenats per Pol Cante-
ro, han jugat: Raül Ubia 
(2), Daniel Fons,Sergi Gar-
cía(4) Adrián Cano(1) Pere 
Sendra,David Diaz (7), Jordi 
Vilarrubias(7) Jordi Grado(4) 
Porters: Marc Tarrida (4a.) 
Carles Serra (4a.) 
Juvenil femení
CEH Vendrell 23 - 13  Club 
Handbol Igualada
Elena Mínguez, Maria Nogue-
ra, Ana Vazquez,Júlia Estany, 
Marina Agut, Iola Godo, Marta 
Muñoz, Marina Jut. Entrena-
dor: Bernat Ruiz.
Infantil masculí A
BM Granollers 45 – Club 
Handbol Igualada 26
Per l’Igualada van jugar Toni 
Barrantes, Max Segura, Dani 
Navarro, Iván Ruiz, Iker Sa-
buquillo, Nil Subirana, Jose 
A. Herrería, Pep Bové, Arnau 
Capitán, Pol Riba,Cesc Car-
les, Pol Calvet amb Joel So-
lanelles a la porteria. Entrena-
dor Roger Calçada. Ajudants 
Marc Tarrida i Pere sendra.
Infantil femení 
Club Handbol Igualada 36- 

CE. Castelldefels  29
Jugadores: Aida López,  Alba 
Casé,  Amanda Sanjuan ,  
Ane Crespo,  Èlia Torreblanca 
,  Emma Jové ,  Jana Elvira,  
Judit Robusté ,  Júlia Subira-
na, Olga Núñez ,  Laia Moyes  
i a la Porteria:  Txell Comellas  
i Núria Rizo Entrenadores: 
Laura Baraldés i Jordina Mar-
sal.
Infantil masculí B
Club Handbol Igualada “B” 
24- H Terrassa “B” 23
Fernando Almendro, Marc 
Andreu, Pol Calvet, Marc Es-
pinagosa, Biel Hornas, David 
Malpartida, Toni Puig, Xavier 
Reina, Gerard Simon, Joel 
Solanelles, Arnau Torner, 
AgustinVazquez, Iker Sabu-
quillo i Ivan Ruiz.
Cadet femení
ACLE Guissona  8 - Club 
Handbol Igualada 45
Dirigides per Joan Alcoberro i 
Hilari Canales van jugar: Irene 
Garrido (portera); Carla Bis-
bal; Paula Domingo;Cristina 
Muñoz; Oriana Quintero 
,Marcel·la Esquerra; Marta 
Hernández. Maria Barrantes 
i Èlia Roca (lesionades les 
dues).

Empat del CFI femení
FUTBOL / REDACCIÓ

Tercer empat a tres consecu-
tiu de les igualadines, si bé els 
dos anteriors tenien regust de 
victòria, aquest ha estat un cop 
baix per les blaves.
Ja sabíem que la Guineueta és 
un equip complicat, molt lluita-
dor i que aprofita totes i cada 
una de les seves ocasions. 
L’Igualada, per la seva banda, 
ha sortit fluix, amb poca inten-
sitat, i ho ha començat a pagar 
amb un gol al minut 5 de joc i 
un altre a la sortida d’una falta 
al 25.
No han tardat gaire les blaves 
a començar la remuntada quan 
la Jèssica ha provocat una 
falta que ha xutat la Sara i la 
Míriam ha enviat al fons de la 
xarxa. Hagués estat psicològi-
cament positiu empatar abans 
del descans, però no ha estat 
possible.
A la segona part, una mica 
més d’intensitat de les locals 

que han empatat al 10 quan la 
Mariona ha rematat un córner 
servit per la Judit i han certifi-
cat la remuntada un minut més 
tard robant una pilota a la fron-
tal que la Mariona ha cedit la 
la Judit per la banda perquè 
l’enviés al fons de la xarxa molt 
ajustada al pal. Quedava molt 
partit i semblava que l’Igualada 
dominava, però en una jugada 
desafortunada, les visitants 
han aconseguit l’empat.
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Sara Bergadà, Ariadna 
Rius (Janet 85’), Irina Tro (Nú-
ria Miquel 46’) (Tiki 77’), Araceli 
Barroso, Jèssica Pablos, Mí-
riam Solies, Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salano-
va. Entrenadors Santi Ramos i 
Paco Pablos.
Gols: 0-1 (5’), 0-2 (25’), 1-2 Mí-
riam (30’), 2-2 Mariona (55’), 
3-2 Judit (56’) 3-3 Maria (78’)
Diumenge que ve, desplaça-
ment difícil al camp de l’Espa-
nyol, líder.

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

Joan Vilanova Barberà
d’Igualada

www.caminsdevent.com

FELIC
ITATS!



Imatges de la rebuda a Jordi Viladoms, divendres a Igualada. Fotos: Jordi Vidal/Joan Guasch.
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Espectacular rebuda d’Igualada a Jordi Viladoms
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al llarg de dues setmanes els 
afeccionats igualadins i ano-
iencs vam estar pendents del 
Dakar del pilot Jordi Viladoms 
de Moto Club Igualada. I si 
acabar aquesta dura prova de 
raids ja és tota una gesta, fer-
ho en la segona posició com 
ho va fer el Jordi, ja va ser un 
esclat de joia per ell i per tots 
els familiars, amics, patrocina-
dors i seguidors anoiencs.
I per tal de celebrar-ho l’Ajun-
tament d’Igualada juntament 
amb Moto club Igualada va 
preparar una rua pels carrers 
igualadins amb el Jordi com 
a gran protagonista acompa-
nyat per centenars de motards 
i afeccionats a les voreres per 
on transcorria la rua i que es va 
convertir en tot un espectacle.
La rua va finalitzar a la plaça 
de l’Ajuntament en què Vila-
doms va ser rebut de l’alcal-
de de la ciutat, Marc Castells 
acompanyat de diversos regi-
dors, el president de Moto Club 
Igualada Marc Queraltó i dels 
membres de la seva junta.
Una vegada Jordi Viladoms va 
signar en el Llibre d’Honor de 
la ciutat va sortir al balcó de 
l’Ajuntament, des d’on va tor-
nar a rebre l’aclamació de la 
gent que omplia la plaça.
Jordi Viladoms molt satisfet 
per tot el suport rebut va dir: 
“És un honor veure com tan-

ta gent se sent orgullosa del 
que hem aconseguit. Ha sigut 
un Dakar molt dur i la recom-
pensa, a part del segon lloc 
en el podi de Valparaíso, és 
arribar a casa i veure els car-
rers d’Igualada amb molta gent 
esperant per saludar-me. Mai 
m’havia passat quelcom així, 
ha sigut increïble sortir al balcó 
de l’Ajuntament i veure tantes 
persones corejant el meu nom, 
en aquest moment m’he donat 
compte del que hem aconse-
guit i compartir-ho amb ells ha 
sigut genial”.
Aviat el pilot de l’Anoia Jordi 
Viladoms tornarà a preparar 
aquesta temporada en la que 
participarà en el mundial de 
raŀlis tot terreny com a pilot ofi-
cial KTM així com en el proper 
Dakar.

Toni Bou continua liderant el mundial indoor de trial
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al Palais des Sports de Mar-
sella es va disputar la segona  
prova pel campionat del món 
de trial indoor amb la participa-
ció del pilot de Piera, Toni Bou 
amb Montesa.
Novament el guanyador va ser 
Bou amb un total de 4 punts de 
penalització i en la segona po-
sició es va classificar a només 
dos punts el pilot Àdam Raga 
amb Gas Gas, completant el 
podi el pilot de Sherco Albert 
Cabestany.
Una vegada acabat el trial 
francès el pierenc Toni Bou 

comentava: “A Marsella hem 
vist de nou que enguany a les 
finals amb només quatre zo-
nes i els comptadors a zero 
punts, seran molt igualades. 
Aquí ens hem trobat amb unes 
zones molt tècniques i un rival, 
Àdam, que m’ha fet patir fins 
l’últim moment. Sobre la moto 
i en unes seccions tant compli-
cades m’he sentit molt bé i això 
és important, tant com aquests 
13 punts de diferència després 
de dues proves en un campio-
nat tan curt”.
La tercera prova puntuable pel 
campionat mundial indoor tin-

drà per escenari el Palau Sant 
Jordi barceloní amb motiu del 
llegendari Trial Solo Moto, el 9 

de febrer. 
El pilot de l’Anoia Toni Bou en-
capçala el campionat seguit 

de Albert Cabestany i Àdam 
Raga.
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Prat i Montaner amb els  trofeus de guanyadors de la Focuxtrem 2013.

L’HC Montbui es queda a un pas de puntuar

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la població de Brunyola va 
tenir lloc el lliurament de tro-
feus de la primera edició de la 
Challenge Focuxtrem 2013 en 
la que els guanyadors foren 
Miquel Prat copilotat per Dani 
Montaner de Moto Club Igua-
lada amb Ford Focus 1.6 16V.
Abans de l’inici del lliurament 
de trofeus, va tenir lloc una re-

Prat i Montaner van rebre el 
trofeu de la Focuxtrem

unió de Lluis Pérez el creador 
de la Challenge amb pilots i 
copilots amb l’objectiu d’inclou-
re en el reglament d’enguany 
els suggeriments que es van 
aportar. Com a guanyadors 
d’aquesta primera edició, Prat i 
Montaner participaran aquesta 
temporada en el campionat es-
tatal de ral.lis de terra amb un 
Ford Focus ST.

HOQUEI / REDACCIÓ

Partit interessantíssim el viscut 
a Sta. Margarida de Montbui 
el passat divendres, davant el 
Sentmenat. El partit va estar 
en tot moment molt igualat i no 
es va decantar fins als últims 
instants (6-7).
Els visitants, situats a la part 
alta de la classificació, van 
agafar avantatge en el marca-
dor als pocs minuts de partit, 
però l’HC Montbui va acon-
seguir capgirar el marcador 
al cap de pocs minuts. No va 
durar molt l’alegria pels locals, 
ja que els visitants van tornar 
a aconseguir l’empat. Tot va 
seguir molt igualat i els mont-
buiencs van aconseguir arribar 
al descans amb un resultat de 
3 a 2.
La segona part va tenir mol-
tes alternances en el marca-
dor. Va començar amb un gol 
molt ràpid dels visitants, però 
els locals van tornar a mar-
car. Seguidament els visitants 
van aconseguir dos gols més i 
van posar-se per davant en el 
marcador (4-5). L’HC Montbui 
va tornar a aconseguir igualar 
el marcador, però un altre cop 
els visitants van avançar-se. 
Finalment els darrers minuts 
del partit van ser d’infart, els 
locals van tornar a empatar i el 
partit va quedar obert a la sort 
de qualsevol dels dos equips, 
però els locals no van estar 
afortunats de cara a porteria, 
en canvi, el visitants van acon-
seguir el setè i definitiu gol, 
cosa que va suposar que l’HC 
Sentmenat acabés guanyant.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Bernat Perelló (2), Daniel 
Gual,  Edu Cassadó(4) i Ivan 
Rica -inicial- Pol Bosc, Eric Vi-
ves, Pere Vallès, Pau i Roger 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Demà dissabte Moto Club 
Igualada organitza el tradici-
onal  sopar de la Bandera de 
Quadres en la que es farà el 
lliurament del guardó dissenyat 
per Joieria Rosich a una de les 
persones que més hagi contri-
buït a la promoció de l’esport 
del motor a Igualada i comar-
ca, i que fins demà es manté 
en l’anonimat. El sopar tindrà 
lloc al restaurant Sumiatruites 
d’Igualada.
A la vegada hi haurà el repar-

Demà, sopar de la Bandera de 
Quadres de Moto Club Igualada

timent de trofeus als pilots del 
club que més hagin destacat al  
llarg de la temporada 2013 a 
les diverses modalitats.
Aquesta serà la primera festa 
amb Marc Queraltó com a nou 
president del club, acompanyat 
pels membres de la seva junta 
formada per: Enric Ruiz vice-
president primer, Miquel Ser-
ra vicepresident segon, David 
Zamora secretari, Josep Maria 
Enric tresorer així com també 
Jaume Cervelló, Joan Manel 
Tomàs i Roger Casas. 

Madrid (porter).
Equips base
Mini Prebenjamí B
CALAFELL,0-HCM, 3
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 
HCM, 2-BIGUES I RIELLS, 1
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  
HCM, 6-VILASSAR HC, 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  
HCM, 7-MOLLET HC, 8

Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
HCM, 3-HC SANT JUST, 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 
HCM, 7-CP MASQUEFA, 1
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras, Eric Garcia 
i Arnau Botines. A la banqueta 
Gabri Ramírez.
Veterans
HCM, 5-CERDANYOLA, 2
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. 

El CAI Petromiralles masculí, dotzè al 
Campionat de Catalunya d’atletisme veterà
ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles 
masculí, va participar el pas-
sat dissabte a la Pista Cober-
ta de Catalunya de Sabadell, 
al Campionat Català de Clubs 
per Veterans Indoor, en el que 
prengueren part els equips 
capdavanters de l’atletisme ca-
talà de la categoria. 
Els anoiencs assoliren una 
meritòria 12a. posició, amb un 
total de 64,5 punts en la com-
petició guanyada pel Pratenc 
A.A. amb 112 punts, seguits 
del C.A. Tarragona, 2ns. amb 
105 punts, essent 3ers. els at-
letes de la U.A. Terrassa amb 
102 punts, i 4ts. els atletes del 
C.A. Nou Barris amb 98 punts.  
Eren 5ens. els atletes del C.A. 
Laietània també amb 98 punts, 

6ens. els atletes del LLeida 
U.A. amb 95,5 punts, 7ens. 
els atletes del C.E. Universitari 
amb 85 punts, i 8ens. els repre-
sentants de la J.A. Sabadell, 
amb 80 punts. Els atletes del 
CAI Petromiralles superàren al 
Barcelona Atl. 13ens. amb 58 
punts, i al Cornellà Atl., 14ens. 
amb 44 punts. 
Individualment, sobresortiren 
dintre de la destacada actuació 
global dels anoiencs, els 4ts. 
llocs de José García Cabriada 
en 800 m.ll. amb 2’35”75, i de 
Lluís Marimón en llançament 
del pes, amb 6,18 m. en grans 
actuacions d’ambdós atletes. 
Sobresortiren també els 6ens. 
llocs de Jordi Fernàndez Pa-
tiño en salt de llargada, amb 
4,93 m., i de Pere Pulido en els 

60 m. tanques, amb 10”56.
Era 10è. Rafael Crespo en 
els 3.000 m.ll. amb 10’47”70, i 
també 10ens. els components 
del relleu del CAI de 4 x 200 
m. format per Antoni Jorba 
- Pere Pulido - Antonio Martí-
nez i Francesc Segura, amb 
1’50”43.  
Antonio Martinez era 11è. en 
400 m.ll. amb 59”28, eren 
12ens. Antoni Vilches en 1.500 
m.ll. amb 4’48”99, Josep M.ª 
Lagunas en el salt d’alçada 
amb 1,45 m., i Antoni Jorba 
en 60 m.ll. amb 8”74, mentre 
el debutant per equips amb 
el CAI Francesc Segura era 
13è. en 200 m.ll. amb 28”03, 
complertant l’actuació dels Ve-
terans del CAI Petromiralles a 
Sabadell.     
             
   

Partit de l’equip infantil de l’HC Montbui.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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).  

Guanyador
I.H.C.

2
VS

noia freixenet

Am
ad

or Sola Rodriguez       d’Igualada

dimarts 4 de febrer de  2014



Nedadors del CNI a Sitges.
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Emocionant 2a cursa d’Sport Prototips 
al campionat del Tim Comarca

NATACIÓ / CNI

El passat dissabte a la piscina 
del CN Sitges es va disputar la 
lliga de natació per els nostres 
nedadors més grans.
En totes les proves ens van 
acompanyar els bons resul-
tats, millores individuals i molt 
bones classificacions.
Tot fruit del treball conjunt de 
pares, mares, nedadors, entre-
nadors i dirigents, en èpoques 
de crisis a on les prioritats son 
altres, tenint un grup de famíli-
es que fan l’esforç molt impor-
tant de  tenir els seus fills en-
trenant en el nostre club.
200 M Papallona
Xavi Tort                                         2.38.10
50 M Braça
Ludwig Mikyna                            0.40.85
Miquel Naranjo                         0.43.81
Marc Fernandes                        0.44.87
50 M Braça
Raquel Montserrat                0.47.57
100 M Estils
Alex Varea                                      1.05.21
Marc Fernandes                        1.21.70
Miquel Naranjo                         1.22.89
100 M Estils
Carla Varea                                  1.18.18

Bons resultats del CNI en el 
campionat de natació a Sitges

Raquel Montserrat                1.30.50
200 M Lliures
Alex Varea                                      2.10.12
Xavi Tort                                         2.14.55
Bernat Esteban                           2.19.17
Marçal Rodriguez                    2.19.74
Amaru Rubio                                2.25.72
200 M Lliures
Elia Ibarra                                      2.29.10
Judit Ibarra                                   2.32.95
100 M Braça
Jaume Lopez                                  1.18.68
200 M Estils
Amaru Rubio                                2.52.00
200 M Estils
Andrea Perez                                2.41.45
Elia Ibarra                                      2.43.81
Ona Brunet                                   2.49.50
200 Esquena
Marçal Rodriguez                    2.34,40 
200 M Esquena
Andrea Perez                                2.41.13
Carla Varea                                  2.43.68
Ona Brunet                                   2.44.59
Carla Alemany                            2.47.76
4X100 Estils
Marçal, Alex, Xavi, Amaru    
4.38.62
4X100 Estils
Varea, Perez. Brunet, Ibarra             
5.12.56

Àlex Varea, al Campionat 
de Catalunya Open Internacional

NATACIÓ / CNI

Durant els dies 17,18 i 19 de 
gener es va celebrar el Cam-
pionat de Catalunya Open de 
natació al C.N.Terrassa. On hi 
van participar-hi 500 nedadors 
de 70 clubs de tot arreu com el 
London Swimming, South East 
Region SW Team, els dos an-
glesos i el Sigma Swim de Di-
namarca.

Destacar la participació de la 
nadadora catalana Mireia Bel-
monte (subcampiona olimpica i 
triple medallista al mundial de 
Barcelona).
El nedador del CNI, Alex Varea 
Parra va participar en la prova 
dels 400 mts. lliures on va fer la 
seva millor marca  4:26.38 po-
dent gaudir d’una 38ª posició 
en la seva primera competició 
de nivell absolut. 

NATACIÓ / CNI

La Junta Directiva del Club 
Natació Igualada celebrarà, el 
proper 9 de febrer, la 77a. Di-
ada del Soci. Una gran festa 
per tots els socis i esportistes 
de l’entitat, fundada l’any 1934, 
en la qual es farà menció dels 
Reconeixements Socials dels 
Socis i dels Reconeixements 
Esportius dels Esportistes més 

destacats. Enguany es farà re-
coneixement pòstum a Llorenç 
Bertran Cortadellas, Expresi-
dent del Club que va morir el 
passat 20 de setembre.
Posteriorment hi haurà la 
presentació de la temporada 
2013-2014 de les seccions. 
L’acte tindrà lloc a 12h. al Com-
plex Esportiu Infinit. En acabar 
es servirà un aperitiu.

SLOT / REDACCIÓ

Gairebé sense pausa aquest 
cap de setmana es va celebrar 
la segona cursa de clàssics de 
la Divisió IV, els sport-prototips 
dels anys seixanta i setanta.
La inscripció va tornar a ser 
nombrosa, mostrant un cop 
més que es tracta d’una ca-
tegoria molt apreciada al club 
igualadí, i 21 pilots feien acte 
de presència al parc tancat 
amb els seus vehicles.
La dinàmica de la nit va co-
mençar com sempre per les 
verificacions tècniques, a con-
tinuació la mànega cronome-
trada per establir la graella de 
sortida i abans de començar 
la cursa es va procedir al lliu-
rament de premis de la tempo-
rada 2013, que consistien en 
la reproducció en reïna dels 
comandaments que s’utilitzen 
per controlar aquests petits 
minibòlids, en colors d’or, plata 
i bronze per als tres primers i 
rosa (color “corporatiu”) per a 
la resta de classificats. I des-
prés de la obligatòria foto de 
família de tots els guardonats, 
tothom a córrer!
La cronometrada va tornar a 
ser dominada pels especia-
listes d’aquesta categoria, el 
Victor Garcia, el David Mira i 
un sorprenent Joan Tapiolas, 
que ha començat molt fort la 
temporada 2014, si bé ningú 
va aconseguir baixar dels 12 
segons.
La competició es va configurar 
en tres curses de set pilots. En 
aquesta ocasió les condicions 
adherència van ser òptimes, i 

els pilots van poder gaudir del 
pilotatge. Feia temps que no es 
veia una cursa tant disputada, i 
si bé va quedar clar des de bon 
principi qui en seria el guanya-
dor, que a la primera mànega 
ja portava dues voltes d’avan-
tatge als seus perseguidors, la 
resta de posicions van ser in-
certes fins al final. 
La victòria va ser per al Matra 
MS650 del Victor Gracia, amb 
una renda de sis voltes als se-
gons classificats, empatats a 
la  mateixa volta, que van ser 
el Joan Tapiolas amb un McLa-
ren M1B i el David Mira amb 
un Porsche 908/3. Després de 
227 voltes a una pista de 64 
metres de corda la distància 
que els separava a l’acabar la 
cursa no era més gran de 10 
centímetres!
A continuació el Josep Rosi-
nés va ser quart amb un Fer-
rari 612, superant per només 
una volta al següent empat, 
per la cinquena posició, en-

tre el Porsche 908/1 del Jordi 
Solé i el Ferrari 312P del Manel 
Campo, si bé aquest no puntu-
ava per haver-se alternat als 
comandaments del seu cotxe 
amb un altre pilot, cosa que no 
permet el reglament. A continu-
ació la posició més disputada 
de la nit, amb un empat entre 
quatre pilots en aquest ordre: 
el Ricard Latorre amb Chapar-
ral 2J, el Santi Pons amb Ma-
tra MS650, l’Àlex Bisbal amb 
Porsche 917K i el Daniel Bisbal 
amb Lola T-70. Tancava la llista 
dels deu primers en Martí Pons 
amb un altre Porsche 917K. 
Com es pot veure, a més d’una 
gran igualtat cal parlar també 
d’una gran diversitat, ja que els 
nou primers cotxes eren tots 
diferents.
La temporada es pren ara un 
breu descans per reprendre 
amb la propera cursa el diven-
dres 7 de febrer, amb la tercera 
cursa dels Sport-prototips.

Participants en la segona cursa.

Cop d’autoritat del Sots25 femení del CB Òdena
BÀSQUET / REDACCIÓ

CB Coll 45 – Òdena CB 48
Par.: 11-15, 9-12, 13-11, 12-10
Amb la catorzena victòria a la 
butxaca  les jugadores del sots 
25 femení han donat un cop 
d’autoritat guanyant al segon 
classificat, el CB Coll. Un partit 
que es presentava complicat, 
sobretot per l’actitud en par-
tits anteriors de les odenen-
ques, va començar de la millor 
manera possible, un parcial 
de 0-13. Una entrada que va 
motivar a l’equip verd. Les ju-
gadores del coll ràpidament 
van recuperar les distàncies 
ja que la defensa individual de 
les  visitants no les podia parar. 
D’aquesta manera, l’OCB va 
passar a la defensa zonal per 
aturar a les rivals, un remei que 
tot i eficaç no aturava l’anota-
ció de les barcelonines. Passat 
el meridià del partit (20-27) i ja 
en els últims 5 minuts del partit 
aquestes es van arribar a col-
locar 1 punt per sobre en el 

marcador. A partir del moment 
en que es van col·locar per 
sobre, però, només van poder 
anotar un triple davant dels 7 
punts de l’Òdena i una forta 
defensa , decisius per a obtenir 
una victòria importantíssima. 
Van  jugar Marín 4, Júlvez 8, 
Raja 6, Monclús, Farreras 10, 
Forn 12, Família, Freixas 8.
SOTS 21 MASCULÍ
Òdena 51 - St. Quirze BC 45
Parc.: 18-17, 14-8, 7-10, 12-10
Els visitants partien com a fa-
vorits ja que la seva posició a 
la classificació era millor que 
la del Òdena, però va resultar 
un partit molt igualat fins a l’úl-
tim quart fins que dos triples 
seguits de l’equip local va pro-
vocar un distanciament que va 
resultar clau per el resultat del 
partit.
Van jugar Gabri 17,  Gil 11, 
Carles 11, Mauri 6, Marc 6.
CADET FEMENÍ
Òdena 47 – Unió B. Mir 42
Parc.: 13-14, 9-7, 11-10, 14-11.

Bon inici de grup de les més 
joves del club. Amb constàn-
cia durant gairebé tot el partit 
les jugadores del cadet femení 
van anar teixint la victòria amb 
ganes i concentració. Malgrat 
estar condicionades en alguns 
moments per l’acumulació de 
faltes personals, les jugadores 
van saber sobreposar-se a les 
complicacions i l’esforç dels 
últims 5 minuts van ser clau 
per sumar una primera victòria 
dins del grup regular. 
Van jugar Lozano, Parreño 6, 
Rodriguez 25, Torras, Contre-
ras  4, Paradell 8, Iglesias 2, 
Llorens 2, Cabello.
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Domènech i Tort, els porters.

Els millors jugadors catalans 
d’esquaix, demà a Igualada

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els blaus, a poc a poc, van mi-
llorant el seu joc i els resultats. 
La primera part fou clarament 
dominada per l’equip local i la 
majoria del joc transcorregué 
en el camp dels visitants. Va-
ris perills foren anul·lats per la 
bona labor defensiva dels igua-
ladins.  
Al segon temps, ambdós 
equips sortiren a solucionar 
l’encontre. Al primer minut els 
barcelonins en un atac fulmi-
nant, després de varis rebots, 
de remat ras, marcaren (1-0). 
Aquest gol esperonà els de 
Les Comes que ben portats 
per la línia del centre del camp 
passaren de dominats a domi-
nadors. 
Després de varies jugades 
d’atac i ja prop de la mitja hora, 
Ivan inicià una preciosa combi-
nació, cedint d’un toc perfecte 
a Sevilla que s’internà per l’ex-
trem i efectuà una centrada 
rasa i mortal dins l’àrea petita 
que el central Robert, sumat 
oportunament a l’atac, culminà 
de remat inapel·lable (1-1). Del 
centre del camp al final, tres 
tocs preciosos, cap defensa hi 
te res a fer. 
Però no en tingueren prou i 
mancant deu minuts pel final, 
Alfred serví un córner molt 

Sevilla, decisiu a Sants 
per a l’AV Igualada (1-1)

tancat, la pilota arribà a por-
ta a mitja altura i Sevilla amb 
valentia, rematà de cap entre 
el porter i un defensa, acon-
seguint un magnífic gol de da-
vanter centre (1-2). D’ aquesta 
manera aquest jugador rebé el 
premi a la seva lluita en punta 
i juntament amb tots els seus 
companys s’endugueren una 
merescuda victòria. 
Ramon Paradell, millorant la 
seva direcció partit a patit, ali-
neà: Domènech, Farrè, Ca-
nals, Padró, Calsina, X. Moyes, 
Corbella, Roger, Ricart, Pla-
nell, Sevilla, Tort, Ivan, Agra-
munt, Biscarri, Alfred i Txema. 
El proper dissabte ens visitarà 
el Barceloneta.  

PÀDEL / DAVID JAUME

En la última jornada de lliga 
catalana federada de clausura, 
el primer equip masculí Subaru 
va caure a Navàs per 2-1.
Isidre Marimon/Ramón Ga-
barró van caure per 6-3, 6-1 
davant Ivan Serrano/Francesc 
Flores. Josep Llorach/Carlos 
Jiménez van igualar a un des-
près d’un igualadíssim partit 
guanyat per 6-7, 6-2, 7-6 a cos-
ta de Eloi Rotllan/Dídac Batlló. 
Finalment Albert Homs/Bernat 
Solé van cedir en el decisiu 
desprès d’un apretadíssim fi-
nal amb Jordi Alonso/Oscar 
Pacheco per 5-7, 7-6, 2-6.
L’equip Subaru C cau a Corbe-
ra en la lliga del Baix Llobregat.
Xavi Mayor/Víctor Morillas van 
cedir el seu matx per un doble 
6-1. Marc Bausili/Xavi Teixidó 
van caure per 2-6, 3-6 i final-
ment Josep Buron/Johnny Lo-
pez tampoc van sumar perdent 
el seu partit per 1-6, 3-6.
Les noies Subaru van tenir di-
ferent sort aquest el passat cap 
de setmana.
L’equip federat va guanyar 
de forma contundent al CTC 
Wellness de Gavà.
Mireia Homs/Anna Claramunt 
van dominar el partit 6-0, 6-1 

Cara i creu dels equips de pàdel 
de l’Esquaix Igualada

ESQUAIX / DAVID JAUME

Demà dissabte dia 1, els TOP 
25 millors jugadors catalans 
d’esquaix, jugaran tots a Igua-
lada en doble sessió de matí i 
tarda per completar la 7ª i 8ª 
jornada de lliga.
De moment, el nostre equip 
ocupa el quart lloc de la taula 
amb 11 punts, a quatre dels lí-
ders Malibú A de Sabadell i a 1 
del Tenis Sabadell.
L’amenaça per això, ve per 
sota tenint en compte que els 
quatre millors jugaran el play-
off al títol la propera primavera.
Els igualadins formaran amb 
el debutant Nil Munné, el Nasi 

davant Sandra Vicente/Anna 
Saldaña. Rosa Mª Riba/Fran-
cina Olaria van fer el mateix 
resultat davant Lola Romero/
Araceli Pérez i finalment Rosa 
Sanuy/Carla Gassó van donar 
el tercer punt desprès d’un 
més igualat partit amb Anna 
Velázquez/Pilar Paroute per 
5-7, 6-1, 6-2.
En canvi, les noies que juguen 
la lliga del Baix Llobregat, van 
caure 1-2 davant el club An-
drés Gimeno de Castelldefels.
Khaola Arab/Elia Soriano van 
donar el punt igualadí gua-
nyant R. Cerrillo/Patri Lorenzo 
per un doble 6-4. Però Carme 
Expósito/Rosa Mas van caure 
3-6, 0-6 davant Laura Méndez/
Bàrbara Zarco. Igual sort van 
tenir les nostres Encarna Del-
gado/Carlota Llorach desprès 
de cedir 3-6, 1-6 davant la pa-
rella Anna Bou/ Beatriz Rodrí-
guez.

Herms i els germans Jaume, 
Joel i Bernat.
Els altres equips participants 
són: Malibú A i B, Tennis Sa-
badell d’aquesta localitat, Sant 
Andreu i Nick Spa & esports de 

Barcelona, Squash Lloret i Llei-
da respectivament.
Els nostres juguen davant el 
Nick en la sessió matinal 10.00 
i contra el Tenis Sabadell en la 
sessió de tarda 16:00.

Els millors jugadors catalans.

Una victòria i tres derrotes a la jornada 
del VdC Bàsquet Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip infantil 
masculí, amb derrota devant el 
AMPA Mare De Deu Del Car-
me per 25 a 56.
Continua la millora en el joc 
dels nois, que es veu també 
reflexada en marcadors més 
lluitats. A la ja habitual entrega 
total dels jugadors es suma un 
joc més fluid, amb bones juga-
des i millors sensacions.
Parcials 4-16, 10-12, 4-20 i 7-8.
Van jugar Jonathan Martínez 
(2), Marc Lumbreras (13), Vic-
tor Larrache (4), Arnau Cano, 
Carlos Lorenzo (2), Cristian 
Martínez, Carlos García i San-
tiago Torres (4). Entrenador 
Héctor Castillo.
L’equip cadet va perdre 52-12 
amb el SES Collbató. Derrota 
amplia davant un equip molt 
superior físicamente.
Parcials 7-2, 15-4, 11-4 i 19-2.
Van jugar Raul de la Torre, 
Sergi Gálvez, Pavel Iulian, 
Juan Antonio Ramirez, Javi-
er Sánchez, Leo Rodríguez i 
Aleix Garcia.
Entrenador Albert Moreno.
El partit de l’equip infantil feme-
ní es va suspendre per enfer-
metat de quasi totes les juga-
dores de la Escola Pia.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el Piera per 44-76. 
Partit amb uns altibaixos des-
concertants dels jugadors vi-
lanovins. Al primer quart una 
altre vegada les pilotes per-
dudes, van ser una creu i així 
l’equip rival es va trobar amb 
el marcador 4-19, sense haver 
fer res més que aprofitar els re-
gals locals. Al segon quart els 
locals van despertar, van fer un 
bon joc i es va arribar al des-
cans amb el marcador de 21-
36. El bon joc i la concentració 
van continuar durant quasi tot 

el tercer, es van arribar a po-
sar a 10 punts i posessió peró 
de nou 2 pilotes perdudes ton-
tament van deixar el lluminós 
amb 14 punts de diferència. 
L’últim quart per oblidar, de nou 
amb un rosari de pasades do-
lentes i males decissions. 
Parcials 4-19, 17-17, 11-10 i 
12-30.
Van jugar Joan Marc Tomàs, 
Fernando Leno (15), Victor 
Ajenjo, Oscar Borrega (3), 
Héctor Castillo (1), Adrià Llo-
ret (8), Albert Vilalta (9) i Adrià 
Díaz (8). Entrenador Pep Fer-
rer.  
Gran victòria de l’equip sèni-
or femení devant el Bàsquet 
Sama Vilanova per 47-42.
Partit molt dur el disputat avui 
per les jugadores vilanovines. 

L’equip rival ha plantejat un 
partit amb molts contactes, que 
les jugadores locals no han de-
fugit. Cada pilota, cada cistella, 
cada rebot era una lluita afer-
rissada. Prova d’aixó es que 
l’àrbitre ha pitat 46 faltes perso-
nals. En aquesta lluita, la millor 
qualitat de les vilanovines s’ha 
acabat imposant a un equip 
visitant molt aguerrit i lluitador. 
Bon partit avui a Can Titó.
Parcials 18-11, 10-5, 9-14 i 10-
12.
Van jugar Clàudia Oller (4), 
Emma Sellarés (2), Cèlia Co-
nill (8), Susanna Sánchez (1), 
Montse Bertran, Alba Bautista 
(17), Berta Solà (3), Anna Solà 
(5) i  Itzel Lorente (7).
Entrenador Sergi Alamillo. 

Partit de l’infantil masculí.
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Música i teatre es fonen en la 
nova proposta del Cicle Jo-
ventuts Musicals d’Igualada 
que es presenta aquest cap 
de setmana al Teatre de l’Au-
rora. La soprano Maria Jesús 
de Arenzana i el guitarrista 
David Murgadas, acompa-
nyats per l’actor Joan Valen-
tí, presenten Sonats. Música, 
cançons i altres obsessions, 
un espectacle íntim i polièdric. 
Música, poesia, sentiments, 
situacions... són els ingredi-
ents d’una barreja que serà 
la millor recepta per resoldre 
els conflictes interns dels tres 
personatges, tres artistes 
que es troben reclosos en 
un centre psiquiàtric seguint 
un nou i revolucionari tracta-
ment basat en la música del 
període d’entreguerres. Ca-
dascun d’ells té la seva crisi 
paranoica per resoldre, però 
la seva imaginació del món 
real fa que a voltes gaudei-
xin del fet musical com a eina 
guaridora.
La professora de cant i so-
prano igualadina Núria Mas, 
explica que a Sonats “gau-
direm de la interpretació de 

la Maria Jesús de Arenzana, 
David Murgadas i d’en Joan 
Valentí, tres artistes vinculats 
a casa nostra que gaudeixen 
del seu art i s’atreveixen a 
posar al límit les seves pròpi-
es possibilitats, demostrant-
nos el seu domini i versati-
litat dalt de l’escenari”. Els 
protagonistes d’aquest pro-
jecte “fusionen l’art escènic 
i musical, aconseguint una 
amalgama expressiva molt 
rica a tots nivells. Mitjançant 
el llenguatge del cos, el gest, 
la postura i el moviment, 
com a vehicle expressiu, ens 
transmetran emocions, sen-
timents i pensaments dels 
personatges. La proposta de 
la música d’entreguerres ens 
farà viatjar pels matisos de 
les seves reaccions. Grana-
dos, Puccini, Albèniz, i molts 
d’altres compositors ens en-
dinsaran en un món de boge-
ria intensa, viscuda íntima i 
autènticament per cadascun 
del actors”, afegeix Núria 
Mas.
El Cicle Joventuts Musicals 
d’Igualada és la principal 
novetat de la Programació 
Gener/Maig 2014, recent-

ment estrenada. El passat 
19 de gener ja vam gaudir al 
Teatre de l’Aurora del con-
cert Música de cambra per a 
dues flautes travesseres amb 
Jordi Gendra i Mariano Bas. 
Després de Sonats. Música, 
cançons i altres obsessions 
s’inclou, dins aquest cicle, un 
Viatge pel Renaixement i el 
Barroc musicals (22 de març), 

Maridatge de música i teatre en un nou concert del Cicle 
Joventuts Musicals d’Igualada a l’Aurora

amb Joan Eudald Castelltort 
Solernou i Quartet Altimira en 
concert (30 de maig), a càrrec 
del Quartet Altimira.

Funcions
Els concerts Sonats. Música, 
cançons i altres obsessions 
tindran lloc el dissabte 1 de 
febrer a les 21 h. i el diumen-
ge 2 de febrer a les 19 h. Les 

"Sonats. Música, cançons i altres obsessions" • Amb la soprano Maria Jesús de Arenzana, el guitarrista David 
Murgadas i l’actor Joan Valentí

entrades (10€ i 8€ amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 
19 a 20 h. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

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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El proper diumenge dia 2 de 
febrer, a ¼ d’una del migdia, 
la companyia Argot Teatre 
presentarà Ot, el Quixot al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
Les entrades són a 5 € i a 4 € 
per als socis de Xarxa. L’es-
pectacle es basa en un text 
de Martí Torras, Jordi Gilabert 
i Joan Sors i està interpretat 
per Arnau Monclús i Jordi Gi-
labert. La venda d’entrades 
és al vestíbul de l’Ateneu, el 
dissabte de 7 a 8 del vespre 
i el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de l’especta-
cle.

Argot Teatre, una compa-
nyia per a tots els públics
La companyia professional 
de teatre per a tots els públics 
Clownx Teatre fou creada 
l’any 1998. En l’actualitat, i 
des de 2013, s’anomena Ar-
got Teatre.
Paral·lelament a la creació, 
del grup aconseguiren gua-
nyar la III edició del Premi 
Xarxa de Teatre Infantil i Ju-
venil 1998, patrocinat per 
SGAE-Fundació Autor amb 
aquest espectacle de creació 
pròpia. Una proposta lúdi-
ca i pedagògica amb la que 
també aconseguien un dels 
premis de la Fundació Caixa 
de Sabadell per a Progra-
mes Culturals. La versió en 
castellà Odón, Quijote es va 
estrenar el desembre del ma-
teix any a Palència, després 
d’assistir a la Fira de teatre al 
carrer de Tàrrega.
Els seus espectacles acostu-

men a ser una barreja entre 
imaginació i diversió. Aposten 
per muntatges de qualitat ap-
tes per a tots els públics, tant 
per a programacions familiars 
com per a campanyes esco-
lars. El segon espectacle fou 
Comix. Una proposta que ens 
mostra el procés de creació 
d’un còmic. Aquest especta-
cle es va estrenar en llengua 
castellana a la Muestra de Te-
atro de Autores Contemporá-
neos Españoles de Alicante 
el novembre de l’any 2002. 
Durant aquest estiu es posa 
en marxa la versió de carrer 
d’Ot, El Quixot.
El mateix any 2002 reben el 
Premi Xarxa-SGAE al millor 
projecte d’espectacle amb la 
darrera proposta: Willy, un 
musical basat en els perso-
natges de les obres de Willi-
am Shakespeare i ambientat 
al mític Globe Theatre. Estre-
nat el maig de 2003 a Iguala-
da, durant la Mostra de teatre 
Infantil i Juvenil que organit-
zava la Fundació Xarxa. Al 
setembre s’estrenava la ver-

sió en castellà durant la Fira 
de teatre al carrer de Tàrrega.  
L’any 2004 presentaven Am-
bulants, en el qual la tradició 
oral dels contes era presen-
tada amb tocs d’humor i un 
ritme trepidant. Action!, de 
l’any 2006, és un espectacle 
itinerant que recrea els inicis 
del món del cinema. L’any 
següent presentaren Bel·lum, 
un espectacle pacifista sobre 
la fragilitat de l’amistat i els 
conflictes entre les persones. 
Fa poc a Igualada vam tor-
nar a poder veure El forn del 
lleó, que obtingué el Premi al 
Millor Espectacle Infantil a la 
Feria de Teatro de Castilla i 
León a Ciudad Rodrigo. Des-
perta bruixeta, presentat a La 
Mostra 2011, és la divertida 
història d’una bruixeta que 
somnia ser la millor bruixota 
del món mundial. Un especta-
cle en clau musical.  

Ot, el Quixot
El Sr. Pol, vell llibreter d’un 
poble, mor i deixa en herèn-
cia la seva llibreria al seu 

Xarxa Igualada proposa “Ot, el Quixot” 
d’Argot Teatre

nebot Ot, un noi a qui no li 
agrada llegir. Quan l’Ot arriba 
per cobrar l’herència coneix 
en Magí, un ratolí de biblio-
teca amic del Sr. Pol, que li 
ensenyarà tots els racons de 
la casa. Magí haurà de con-
vèncer el noi transportant-lo a 
l’interior de la llibreria, allà on 
les històries són majúscules, 
on tot pot succeir.
És precisament allà on l’Ot és 
absorbit per un gran llibre que 
resulta ser la novel·la més cè-
lebre de tots els temps: Don 
Quijote de la Mancha. Tancat 
dins del llibre i sense poder 
sortir es converteix en Ot, 
el Quixot. Per escapar hau-
rà de viure les aventures del 
llibre, guiat pel Magí, i en el 
seu viatge aprendrà a estimar 
la lectura i les apassionants 
aventures que aquesta pro-
porciona.
Un espectacle divertidíssim 
que pretén incitar els nens a 
la lectura i fer-los descobrir el 
món màgic que hi ha darrere 
d’un bon llibre.

Al Teatre Municipal 
l’Ateneu es podrà 
veure un espectacle 
en clau de pallassos

POESIA / LA VEU

Amb motiu del 75è. aniversa-
ri fundacional de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada, s’ha 
convocat un Certamen de Po-
esia Breu sobre Música i Cant 
Coral, en llengua catalana. La 
participació és oberta a totes 
les persones majors de set-
ze anys, i cada concursant hi 
pot concursar amb un màxim 
de dues poesies originals i 
inèdites. Cada poesia no pot 
sobrepassar els 20 versos. 
S’han de presentar abans de 
l’1 de maig de 2014 sense sig-
nar, per quadruplicat, escrites 
a màquina o amb ordinador, 
a doble espai i per una sola 
cara en fulls DIN A4. S’acom-
panyaran d’una plica amb la 
fotocòpia del DNI i les dades 
personals de l’autor.
El jurat tècnic que estarà for-
mat per Maria Enrich Murt, 
Antoni Dalmau Ribalta, Joan 
Valls Piqué i Lleonard del Rio 
Campmajó (secretari), selec-
cionarà catorze treballs d’en-
tre els quals en premiarà tres. 
Els catorze treballs seleccio-
nats es posaran a la conside-
ració del públic de la sessió a 
celebrar el dijous 29 de maig, 
a les 7 de la tarda, a l’auditori 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada on hi haurà una votació 
popular per premiar les tres 
millors poesies a criteri dels 
assistents. Hi haurà premis en 
metàl·lic, trofeus, diplomes i 
altres dotacions tant pels gua-
nyadors que determini tant el 
jurat tècnic, com el jurat popu-
lar.
Per sol·licitar les bases com-
pletes i/o aconseguir més in-
formació us podeu adreçar 
al telèfon 938034164 (Sr. del 
Rio) o bé a coralsantamaria@
igualada.cat.

La Coral de Santa 
Maria d’Igualada 
convoca un
Certamen de Poesia 
Breu sobre Música i 
Cant Coral



Selma Lagerlöf va néixer el 1858 a Östra Emterwik, 
Värmland, Suècia, filla d’una acomodada família de 
comerciants, anada a menys arran de la mort del 
seu pare. Una delicada lesió de maluc va impedir-li 
de participar activament de les celebracions infantils, 
una adversitat que va apropar-la del tot -de la mà de 
la seva àvia paterna- a un món que l’apassionaria, el 
de la lectura. De retruc, al costat de molta gent adulta, 
aviat va madurar en una ètica a cavall de la moral cris-
tiana i de la pagana, dins d’un context vestit de totes 
les expressions del romanticisme. Des d’un punt de 
vista acadèmic, va ser molt significativa la seva pre-
disposició a fer de mestra, raó per la qual va orientar 
els seus estudis cap la formació del professorat. De 
l’Escola Normal d’Estocolm, a l’any 1885, en va obte-
nir el títol; i, de seguida va posar-se a treballar en un 
centre femení de secundària, a la població de Lands-
krona. Allí va conèixer una sèrie de dones que havien 
de sensibilitzar-la sobre diferents qüestions socials i 
molt especialment sobre la discriminació de la dona 
i, particularment, el seu elevat nivell d’incultura. Femi-
nista convençuda, no deixaria mai més de lluitar pels 
drets de la dona, en un país encara neòfit en aquests 
assumptes.
Nogensmenys, tan estretament vinculada al món de 
la literatura des de petita, i amb alguns escrits al seu 
haver quasi silenciats; el 1890, unes quantes amigues 
van animar-la a publicar-los a la revista femenina 
Dagny. I en menys d’un any, amb el recull “Gösta Ber-
ling Saga” va ser guardonada amb un important pre-

CARMEL·LA PLANELL

Selma Lagerlöf, primera dona Premi Nobel de Literatura, 1909
mi de les lletres sueques. Curiosament, si bé la major 
part d’aquest treball va passar desapercebut, la seva 
traducció al danès –a càrrec d’una bona amiga- va re-
bre l’aclamació d’un públic molt més ampli, amb un èxit 
aclaparador més enllà de les seves fronteres. Això va 
motivar-la a concloure diversos contes que tenia mig 
començats, que van acabar essent aplaudits per tots 
els públics; i principalment per una crítica que va elo-
giar-la en considerar-la pionera del relat d’estètica mo-
dernista, a Suècia.
Emperò, amb moltes ganes de conèixer món, atès que 
si no treballava no tenia recursos, va aconseguir un ajut 
econòmic de l’Acadèmia Sueca que li va permetre reti-
rar-se de l’ensenyament i poder viatjar. De primer, amb 
una amiga seva, va voler descobrir Itàlia, un país que 
interiorment li tenia el cor robat, especialment aquella 
del Sud i sobretot l’Illa de Sicília, una destinació que 
va abocar-la a escriure una gran obra: “Els miracles de 
l’Anticrist”, 1897. Un altre univers que volia testimoniar 
era Jerusalem, un indret que va visitar el 1900 per a 
participar de la convivència amb els seus paisans que 
hi havien emigrat. Del resultat de l’experiència de viure 
en el món rural, en va gestar uns bells passatges èpics 
sobre el despertar religiós d’uns grangers en el seu pe-
regrinatge a la ciutat santa. 
De retorn a Suècia, va viure un temps a Falun fins a 
aconseguir comprar la llar d’infància, que la seva mare 
s’havia vist obligada a vendre. El retorn a Marbacka 
era el pas definitiu per a dedicar-se exclusivament a 
escriure. I, d’aquest període data una de les obres de 

més qualitat literària, “El 
meravellós viatge de Nils 
Holgersson”, una magní-
fica fabulació per a ense-
nyar als nens la geogra-
fia de Suècia. Amb tot, 
mai no va desatendre els 
seus anhels de coneixe-
ment, un cultiu acadèmic 
que va conduir-la a ser 
la primera dona sueca, 
Doctora “honoris causa” en  Filosofia; i també la prime-
ra dona guardonada amb el Premi Nobel de Literatura, 
a l’any 1909. Amb aquest perfil curricular, més enda-
vant, va passar a ser una de les poques components 
femenines de l’Acadèmia Sueca. 
I, a la dècada dels Vint, va escriure una interessant 
trilogia de temàtica històrica i també va començar a fer 
públics alguns episodis de la seva vida, aplegats amb 
el títol de “Marbacka,  1922-1932”, una crònica famili-
ar d’un substancial pes psicològic. Els seus notables 
coneixements psicològics van acompanyar-la en tota 
la seva producció, evidenciant una superior percepció 
intuïtiva de la conducta de l’ésser humà. 
Selma Lagerlöf va ocupar els últims anys de la seva 
vida a col.laborar amb escriptors i pensadors en la llui-
ta contra la dictadura alemanya que era una amenaça 
per a Europa. I va  morir, a la seva casa natal, el 16 de 
març de 1940.

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge va tenir 
lloc el concert Rotary en be-
nefici a la comunitat que cada 
any organitza aquesta entitat 
per recaptar fons i donar su-
port a una entitat o projecte 
social.  
Enguany, l’entitat rotaria, en 
la seva 19 edició del concert, 
destina els diners recaptats al 
Banc de Queviures d’Iguala-
da i per fer-ho va portar “Joan 
Chamorro Quartet & Sant An-
dreu Jazz Band”. Així, Joan 
Farrés de Caritas, una de les 
entitats que juntament amb 
l’Ajuntament d’Igualada, Creu 
Roja i els Escolapis gestionen 
el Banc de Queviures, va fer el 
lliurament del resguard que, a 
l’espera de saber la quantitat 
recaptada, posava en l’apartat 
de l’import: solidaritat, bona 
música i alegria. El resguard 
va ser recollit pel president de 
Rotary Club Igualada, Vicenç 
Lopez  acompanyat per Joan 
Chamorro.
Els membres Rotary es mos-
tren molt satisfets de la gran 
acollida que va tenir el concert 
entre igualadins, anoiencs i fo-
rans, omplint de gom a gom el 
Teatre de l’Ateneu i exhaurint 

totes les entrades.
“Joan Chamorro Quartet & 
Sant Andreu Jazz Band”, va 
fer vibrar el públic assistent 
amb el seu repertori com a 
Quartet, que comptava entre 
altres amb la  veu d’Andrea 
Motis, i amb els joves de la 
banda de música. Va ser  un 
concert dinàmic i al so rítmic 
de jazz van fer gaudir a tots 
els assistents. 
En el marc del concert es va 

Rotary i Joan Chamorro Quartet & Sant 
Andreu Jazz Band van omplir de gom a 
gom el teatre de l’Ateneu Igualadí

posar una urna per recollir 
també diners per  el Programa 
d’Eradicació Total de la Polio 
al Món, iniciat i impulsat per la 
Fundació de Rotary Internaci-
onal. Diumenge, es van reco-
llir 856 euros i gràcies a una 
campanya de Bill Gates en la 
que es va comprometre a do-
nar dos euros per cada euro, 
ha resultat ser 2568 euros que 
serviran per comprar 5136 va-
cunes. 
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Mireia Calzada Cubí, joiera i 
esmaltadora,  ha estat la pri-
mera en exposar al III Cicle 
ECS! d’exposicions d’artistes 
exalumnes de l’Institut Pere 
Vives.
L’exposició, que  s’ha pogut vi-
sistar des del desembre fins la 
segona setmana de gener,  ha 
consistit en una col·lecció de 
la seva obra en suport gràfic. 
Mireia Calzada va estudiar l’ 
ESO a l’Ins. Pere Vives Vich 
els anys 2002-2006 i batxille-
rat artístic a l’ Ins Joan Merca-
der. 
Des de l’any 2008 estudià a 
l’Escola de Disseny i Art Llotja. 

És dissenyadora i creadora de 
peces artesanes fetes a mà 
amb plata, or, gemmes, es-
malts... 
Ha rebut una menció especial 
d’Artesania de Catalunya en 
el Concurs de la Insígnia del 
Mestre Artesà, l’abril del 2010.
El passat mes d’octubre va 
rebre el segon premi José 
Arquero d’Espaijoia jewellery 
mediterranean meeting Bar-
celona. 
Ha participat a diverses fires 
d’arreu de Catalunya com Eu-
robijoux’09,Menorca.
Actualment treballa a l’Anhel, 
Taller de joieria d’autor. 
www.facebook.com/unfildecel

Mireia Calzada Cubí, joiera 
i esmaltadora,  enceta el III 
Cicle ECS! de l’Ins Perer Vives

El concert anava en benefici del Banc de Queviures d’Igualada
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PINTURA / LA VEU

Fins a finals de febrer, en tres 
espais de la ciutat d’Igualada 
-al Vinnart, a Fel Cafè i al Gat 
Vist- es troba exposada l’obra 
de l’artista Teresa Puig. 
Es tracta de la col·lecció de 
dibuixos “Criteri”, basada en 
un projecte del Centre d’Arts 
Santa Mònica que va enva-
ir Barcelona de cartells de 
l’artista plàstic xilè Alfredo 
Jaar, una mostra que es deia 
“Qüestions, qüestions” i en 
què es plantejaven pregun-
tes sobre què representa la 
cultura. Aquesta mostra va 
impactar en l’artista anoienca 
i la va fer reflexionar i buscar 
respostes a les preguntes que 
es plantejaven. El resultat és 
la coŀlecció de dibuixos que 
es poden veure aquests dies 
a Igualada.
Segons explica Teresa Puig, 
“aquests són uns dibuixos 
provocadors, que no deixen 
indiferent. La prova d’això 
és que uns quants havien de 
ser exposats en un altre bar 
de la ciutat i a resultes dels 
comentaris dels clients, els 
propietaris del bar van decidir 

retirar-los”. L’artista comenta 
que “amb aquests dibuixos no 
pretenia fer estètica sinó que 
fossin coherents amb les pre-
guntes que els van provocar i 
aquest fet potser fa que no si-
guin prou entesos per algunes 
persones i que els molestin”.
“De tota manera, si algú vol 
veure els dibuixos que no 
s’han pogut exposar pot po-
sar-se en contacte directa-
ment amb mi” comenta Teresa 
Puig.
Aquesta coŀlecció de dibuixos 

CULTURA / LA VEU

La doctora Maria Asunción 
Moreno va explicar la interac-
ció amb les màquines a través 
de les paraules, dilluns passat 
als alumnes de l’AUGA. Sota 
el títol de ‘Com fem parlar a 
les màquines’, l’enginyera de 
Telecomunicacions i catedràti-
ca de la UPC va mostrar com 
les tecnologies de la parla han 
avançat molt, fins arribar a di-
versos àmbits quotidians.
La conferència de Moreno 
va explicar com, a través de 
l’entrada a l’ordinador de mi-
lions de textos en un idioma, 
dels girs orals més freqüents 
i de la interpretació fonètica 
de lletres i síl·labes efectuada 
al llarg dels últims anys, ja és 
possible traduir en temps real 
un discurs a un altre idioma 
i/o la plasmació del discurs en 
text, en el cas de les llengües 
més parlades.
Responent als dubtes del pú-
blic, la professora de la UPC 
va afirmar que des d’un la-
boratori ja es pot conversar 
amb un parlant d’una llengua 
desconeguda gràcies a l’ús 
d’un traductor informàtic. De 
fet, fins i tot es pot aconseguir 
que la veu traduïda tingui una 
bona semblança a l’emesa. 
Entre els idiomes digitalitzats 
que ben aviat podran ser tra-
duïts automàticament hi tro-
bem el català, més ben posi-
cionat que altres llengües amb 
més parlants.

A partir de donar ordres a un 
aparell domèstic o de fer servir 
altres ginys quotidians, doncs, 
la doctora Moreno va exem-
plificar com la traducció no és 
massa complicada. Les seves 
explicacions van interessar 
tothom, ensenyant al públic 
que en certa manera que el fu-
tur imminent previst amb l’evo-
lució de les tecnologies de la 
comunicació i la informació ja 
és entre nosaltres.

La dona en la cultura esqui-
mal
L’antropòleg Francesc Bailón 
serà el protagonista de la pro-
pera sessió de l’AUGA, dilluns 
vinent, amb la conferència: 
“La dona inuit i el seu paper 
en la cultura tradicional esqui-
mal”. Bailón explicarà com la 
dona inuit continua complint 
un paper molt important en la 
cultura esquimal, que ha pas-
sat a tenir un rang social ocult 
però latent. Per a més infor-
mació es pot consultar el pro-
grama trimestral al web www.
auga.cat.

Asunción Moreno descobreix 
com fem parlar les màquines a 
l’AUGA

ha estat exposada en diver-
sos bars de Mallorca i ara, fins 
el 20 de febrer, s’exposen a 
Igualada.
Per al dimecres 27 al Vinnart 
i el dijous 28 de febrer a Fel 
Cafè i al Gat Vist, Teresa Puig 
té previst fer l’acte de despen-
jat dels dibuixos per tancar 
l’exposició i a partir de 2/4 
de 8 del vespre, la polifacèti-
ca artista explicarà un conte i 
tancarà d’aquesta manera la 
seva mostra a Igualada.

L’artista Teresa Puig mostra a Igualada la seva 
col·lecció “Criteri”

MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat, 26 de ge-
ner, l’església del Convent 
dels Pares Caputxins va aco-
llir el segon concert de la se-
gona edició del Festival Ànima 
de Música Sacra, organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i produït per l’Associació 
Contrapunt Accions Culturals. 
El concert, centrat en la músi-
ca italiana del primer barroc, 

amb autors deutors de l’herèn-
cia de Monteverdi, va omplir 
completament l’església, amb 
una excel·lent interpretació a 
càrrec de Daniel Vilarrúbias 
i Joan Cervera (violí), Nuno 
Mendes (violí i viola), Marion 
Peyrol (violoncel), David Mur-
gadas (tiorba i guitarra) i Mire-
ia Ruiz (orgue).
Isabel Casas va dur a terme, 
com és habitual, una introduc-
ció per presentar el concert 

i, al final, es van mostrar els 
instruments d’època al públic 
assistent.
El proper concert del festival 
tindrà lloc el dia 9 de febrer a 
les 18h. Seran Les set darre-
res paraules de Jesucrist a la 
creu de Joseph Haydn. Anirà 
a càrrec del Quartet Altimira, 
format per Luis Peña i David 
Andújar al violí; Pol Berlinches 
a la viola i Mariona Tuset al vi-
oloncel.

El segon concert del Festival Ànima de 
Música Sacra omple l’església del Convent 
dels Pares Caputxins d’Igualada

FOTO:  Joan Guasch
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Adéu al Cinema Kursal! 
TEXT I FOTOS: CARMEL·LA PLANELL

Malgrat la inòpia de l’empresa 
amb el català, entre d’altres 
deficiències, i respectant totes 
les opinions;  el tancament del 
Kursal Malgrat significa –en el 
meu parer- una altra pèrdua 
per a la ciutat. 
El cas és que, des d’ara: Igua-
lada ja no té Cinemes! Només 
li queda la gran labor que oca-
sionalment fa el Cine Club de 
l’Ateneu.

Aquestes imatges són de l’última sessió que es va fer als cinemes Kursal d’Igualada el dijous 16 de gener del 2014, ja tancant les portes definitivament a 3/4 d’1 
de la matinada.



56
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 de gener de 2014 Cultura

Si t’atreveixes a descobrir aquesta magnífica i sorpre-
nent capital, t’apuntes a una gran experiència viatgera 
a partir de la qual t’adonaràs que els turons i els co-
lossals mantells de verd -que mai no abandonen el 
serè recorregut del riu Dnièper- delaten una fesomia 
paisatgística d’una incomparable bellesa, així com el 
cor d’una de les urbs més excepcionals del vast llegat 
de l’ex-U.R.S.S. Kiev, t’obre les seves portes i se t’ofereix 
amablement dividida en dues parts a propòsit del llarg 
i capritxós itinerari d’aquest riu per a emmirallar-se des 
de dies immemorials sobre les seves aigües; unes ai-
gües que li confereixen una estètica única i exclusiva al 
costat dels seus nombrosos jardins i parcs tan harmo-
niosament distribuïts per la seva àrea urbana.

Això no obstant, no et costarà d’imaginar-te fins a 
quin punt aquesta ciutat, tan propera a la seva veïna 
Varsòvia -de la mateixa manera que aquella- durant 
la Segona Gran Guerra va quedar realment destruïda, 
essent també esfereïdora la quantitat de gent exter-
minada per les tropes nazis. En conseqüència, tot i el 
seu elevat esperit contestatari va passar, també, per un 
miraculós i perllongat procés de reconstrucció que va 
anar feliçment acompanyat d’un notable i productiu 
creixement industrial, unes expressions del qual en-
treveus d’un cop d’ull a l’entorn dels complexos de les 
indústries naval i aeronàutica, tal vegada els pioners 
i més avançats dels dies de la Confederació d’Estats 
Independents. Al marge d’aquesta ferma aposta de fu-
tur, emperò, a Kiev no la veus desmarcar-se de l’orgull 
de  rescatar les tradicions i les gestes del passat, un lle-
gat preuat que ha conformat -en suma- una increïble 
empresa cultural i científica que; tot i les vicissituds po-
lítico-socials dels darrers temps, han atorgat a aquesta 
“regenerada” capital un impuls administratiu, polític i 
jurídic d’elevats signes progressistes. 
Lluny, doncs, d’entestar-se en el reflex de les encarca-
rades i populistes directrius d’aquell devastador tota-

tarisme, un mosaic rupturista d’un reeixit desenvolupament 
ha incidit sobre els destins de la vida civil i urbana en l’ànim 
de preservar un patrimoni arquitectònic extraordinari, recu-
perat no fa massa gràcies a l’enginyós projecte Vlasov, Du-
brovskj i Prijamak. Aquesta inèdita planificació de la ciutat, 
concebuda des de la perspectiva urbanística de les necessi-
tats de la ciutadania, et proposa de moure’t des d’un primer 
punt de referència, focalitzat en la popular avinguda Kresca-
tick. Des d’aquest excel.lent emplaçament, el més cridaner i 
amable centre de la bullícia, veus delimitar-se, d’un extrem 
a l’altre, les dues grans places més cèlebres de la capital, la 
Zovtnevoj Revoljucii i la Bwssarabskaja, unes magnífiques 
parades per a entretenir-te en la contemplació d’un dia dia 
que mai no s’encalla, mentre que et persuadeix a deixar-te 
embolcallar per un atractiu cinturó de parcs i jardins que, 
respectivament, t’obren pas a uns  barris residencials molt 
ben connectats a través d’una superior xarxa de metro. El 
metro, dins d’un extraordinari traçat urbà, s’ha esdevingut 

una obra rellevant de l’enginyeria i de la tècnica en 
tractar-se d’un dels suburbans de més profunditat 
del món. Ara bé, un agradable recorregut per tota 
la ciutat te l’ofereix la seva no menys eficient xarxa 
de tramvies.   
Dels orígens de la ciutat, del seu antic recinte 
emmurallat del segle V -a l’entorn del turó de 
Starokievskaja- te’n parlen unes importants res-
tes arqueològiques. Després, més enllà de l’àrea 
d’excavació de les muralles, intuiràs que la ciutat 
es va anar formant al llarg de les riberes del riu, 
seguint la popular i riquíssima ruta de l’àmbar (un 
vell itinerari comercial del Bàltic a la Mar Negra). 
La bellíssima planta de la seva Catedral et convida 
a endinsar-te en una dels més majestuosos edifi-
cis de l’estètica bizantina que, a un llindar de les 
portalades de les velles muralles, s’agermana amb 
el popular barri d’artesans i artistes. Meravelloses 
rèpliques de singulars construccions amb noms 
propis com Santa Sofia o la Porta d’Or et traspas-
sen cap a un dilatat eixample des del qual no va-
len excuses per no arribar-te fins el Monestir de les 
Grutes i l’Església de La Trinitat (exemples únics de 
l’arquitectura barroca russa) i fins l’actual Museu 
de l’Orfebreria. Per últim, del segle XIX, també te’n 
parlen la Catedral de Sant Vladimir, l‘insigne Teatre 
del Ballet i de l’Òpera, un formidable Mercat Co-
bert -que és una mostra inequívoca de les estruc-
tures del ferro i del primer Modernisme Industrial- i 
un fantàstic funicular –la realització més puntera 
de l’Avantguardisme arquitectònic- que enllaça el 
centre amb el Barri de Podol, un dels  barris de més 
carisma de la ciutat -atesa la seva planta de ciutat 
ortogonal- que s’ha convertit en un precedent dels 
posteriors districtes suburbials. I, de les últimes so-
lucions artístiques emprades pel règim d’Stalin, a 
base de mastodòntiques construccions al servei 
de la pàtria... més val no parlar-ne. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Kiev, Kiv, el capritxós traçat urbà del riu Dnièper 2a. part
Arquitectures i veïnatges

CINEMA / LA VEU

Quan arriba finals de gener ja 
és el moment, al menys a l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, de preparar-se per a 
la Setmana de l’Animació que 
es realitza a principis de febrer: 
aquesta ja és una de les tradi-
cions de l’escola, que enguany 
durà a terme la seva cinquena 
convocatòria. Es tracta d’una 
activitat interdisciplinar que 
organitza l’escola com una ex-
periència de treball creatiu en 
equip i dedicat a la realització 
de curts d’animació.
Dels dies 31 de gener al 7 de 
febrer, l’alumnat dels diferents 
cicles formatius que s’impar-
teixen a l’escola (assistència la 
producte gràfic imprès, gràfica 
publicitària i artesania en cuir) 
treballarà en equips per elabo-
rar la part teòrica (guió litera-
ri, tècnic, storyboard) i la part 
pràctica (rodatge i producció) 
dels seus curts. La tècnica que 
cal desenvolupar en aquest 
projecte s’anomena Stop Moti-
on i es basa en els fonaments 
físics del cinema i en la il·lusió 

de moviment que produeix la 
seqüència d’imatges estàti-
ques projectades a una deter-
minada velocitat. Durant tot el 
procés de creació d’aquests 
treballs audiovisuals, l’alumnat 
podrà comptar amb l’ajuda de 
tot el claustre de professorat de 
l’escola, que guiarà i supervi-
sarà cada proposta. Cada any 
l’escola proposa un concepte o 
tema comú a cada projecte, i 
en aquesta ocasió és Setmana 
dels contes. 
La V Setmana de l’Animació 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps començarà de 
manera oficial amb una con-
ferència-master class a càrrec 
de Ana Alvargonzález Dalmau, 
directora artística i professora 
de l’ESCAC, guanyadora dels 
premis Goya i Gaudí a la millor 
direcció artística pel seu treball 
en la pel·lícula “Pa negre”, que 
ha treballat com a Directora 
d’Art en sèries de televisió com 
“Tornarem”, i pel·lícules com 
“El juego del ahorcado”, “La 
caja 507” o la mateixa “Pa ne-
gre”, guanyadora de nombro-

sos premis l’any 2010, entre 
ells 14 Gaudí i 9 Goya.
La conferència d’Ana Alvar-
gonzález a tindrà lloc el 3 de 
febrer a dos quarts d’onze del 
matí, i l’entrada és lliure a tot-
hom que hi estigui interessat, 
prèvia inscripció via email a 
gasparcamps@gmail.com, 
a Secretaria o al telèfon de 
l’escola 938055262, tenint en 
compte que les places són li-
mitades.
Aquesta activitat finalitzarà el 
divendres 7 de febrer amb una 
presentació pública dels curts 
al Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia de 12 a 
2 del migdia. Per a més infor-
mació de tota la programació 
de la setmana es pot consultar 
a http://setmanadelanimacio.
wordpress.com/
El cartell, imatge de la V Set-
mana de l’Animació de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps, 
és una creació de Mariona Pu-
jol, alumna de segon curs del 
cicle de grau superior de Gràfi-
ca Publicitària.

V Setmana de l’Animació a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

Cada primer dimarts de mes, 
a les 10 del vespre, l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada organitza al bar Hot Blu-
es una Jam Session. La Jam 
és oberta a tots els alumnes i 
professors de l’escola i també 
a altres músics. Tothom hi pot 
participar interpretant aquells 
temes que han treballat a clas-
se o que, simplement, els ve 
de gust. Us convidem a gaudir 
i participar de la música en viu 
i en directe. Us hi esperem !!  

Més concerts al Hot Blues
Demà dissabte es podrà gau-
dir amb el concert de Calido 

Home. L’Anna Andreu i Eduard 
Pagès desgranen melodies 
perquè es condueixin soles en 
cada tall. Es valen d’intensitat, 
frescor, tendresa i tenebres, 
acollits sota fusta, per servir 
cançons sol i ombra, tempera-
des i en glops curts. el concert 
començarà a les 12 de la nit i 
l’entrada costarà 3 euros.
Per altra banda, el proper di-
jous dia 6 es podrà escoltar un 
concert d’Emili Baleriola Blues 
Quartet, un artista camaleònic 
capaç d’enfrontar-se a dife-
rents estils musicals i mante-
nir la seva identitat musical. El 
concert serà a 2/4 d’11 de la 
nit.

Jam Session i concerts al Hot 
Blues
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CONCERT. MIL MÚSIQUES 
DINS EL PIANO
- Piera 
Concert de piano amb el músic 
Roger Sans.
Divendres a les 8 del vespre a 
l’auditori de Ca la Mestra.

DISSABTE 1

SORTIDA CULTURAL
- Igualada 
La Biblioteca apropa l’art als 
lectors amb una visita guiada al 
MNAC.
Dissabte, a les 9 del matí des 
de xxx. 

CONCERT. CALIDO HOME
- Igualada 
Concert de Calido Home, duet 
de dues guitarres i veu. Preset-
naran el seu darrer treball Vul-
pes, Vulpes.
Dissabte, a les 12 de la nit al 
bar musical Hot Blues.

MÚSICA. SONATS. MÚSICA, 
CANÇONS I ALTRES OBSES-
SIONS
- Igualada 
Tres artistes reclosos en un 
centre psiquiàtric segueixen un 
revolucionari tractament basat 
en la música del període d’en-
tre guerres com a eina curable. 
Ben bé no se sap qui és el ma-
lalt i qui el metge.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. 

DISSABTES INFANTILS

- Igualada 
En el marc dels Dissabtes In-
fantils Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat Taller del 
pati: Vine a jugar amb la colla 
dels porquets!.
Dissabte, a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

DIUMENGE 2

VISITA GUIADA AL MUSEU DE 
LA PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada i gratuïta a les seves instaŀ-
lacions i a Cal Granotes.

Diumenge, a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

TEATRE. “OT EL QUIXOT”
- Igualada 

Xarxa Igualada proposa aquest 
espectacle a càrrec d’Argot Te-
atre sobre un noi, Ot a qui no li 
agrada gens llegir.
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

SARDANES
- Calaf 
Curset de sardanes per a tota 
la família i després, ballada de 
sardanes amb música enllau-
nada. Vermut artesà.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Casal de Calaf.

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“La dona inuit i el seu paper en 
la cultura tradicional esquimal” 
a càrrec de Francesc Bailon. 
Conferència organitzada per 

AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

V SETMANA DE L’ANIMACIÓ 
DE L’EMA GASPAR CAMPS
- Igualada 
Maste class a càrrec de l’Ana 
Alvargonzalez, directora artísti-
ca i professora de l’ESCAC.
Dilluns a 2/4 d’11 del matí a 
l’Escola Gaspar Camps.

DIMARTS 4

DIMARTS DE CONTE
- Igualada 
Anna Garcia explicarà el conte 
“Les claces de la reina”, entre 
d’altres a tots els nens i nenes 
a partir de 4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

JAM SESSION
- Igualada 
Autèntica jam-session oberta a 
tots els músics de jazz que vul-
guin participar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 5

CONFERÈNCIA. “RENDA GA-
RANTIDA CIUTADANA”
- Piera 
La Renda Garantida Ciutadana 
és una Iniciativa Legislativa Po-
pular que pretén ser una mesu-
ra de protecció de la vulnerabi-
litat de les persones socialment 
més dèbils. A càrrec de Josefa 

Morón.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

FESTA DE SANTA CALAMAN-
DA
- Calaf 
Calaf celebra la seva Festa 
Major d’Hivern amb sardanes 
i ball.
Dimecres durant tot el dia a Ca-
laf.

DIJOUS 6

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix 
llibre, en aquesta ocasió serà 
“L’illa” de Giani Stuparich.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT. EMILI BALERIOLA
- Igualada 
Guitarrista, productor musical, 
compositor i arranjador, es ca-
paç d’aventurar-se en una gran 
varietat d’estils musicals i man-
tenir la seva pròpia identitat.
Dijous, a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera 
Acompanyat de la poesia de 
M. Josepa Ribera, Santi Borrell 
presenta “Fragments de pedra”, 
el seu segon llibre de poesia.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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.

GALAXIA INTERNET
La mostra bibliogràfica recull 
documents sobre els orígens, 
l’actualitat de la xarxa, les apli-
cacions i els usos. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

LA SELVA ENCANTADA
La selva és un ecosistema 
amb una gran diversitat biolò-
gica i molta vegetació que nor-
malment trobem en àrees cà-
lides, molt plujoses i humides 
del planeta. Amb els llibres de 

la biblioteca descobrirem que 
ens amaga aquest magnífic 
món ple encara de secrets per 
descobrir.
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca 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.

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’Exposicions.

CRITERI
Teresa Puig
Mostra de dibuixos reflexius de 
l’artista anoienca. 
Fins al 20 de febrer a Fel Cafè, 
a Vinnart i al Gat Vist.

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 Central 

d’Igualada.

15 CLÀSSICS DEL CI-
NEMA
La Biblioteca dedica el mes 
de febrer al cinema i aquesta 
mostra descobreix 15 peŀlícu-
les clàssiques i les noveŀles 
en què s’han basat. 
Del 4 al 25 de febrer al ves-
tíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

PAISATGES DE L’ANO-
IA
Toni Guix.
Col.lecció de dibuixos de l’ar-
tista igualadí. 
Tots els diumenges dels me-
sos de febrer i març als matins 
a l’ermita de la Tossa.

COL.LECTIVA
Guillermina Margarit, Aitor Sa-
buquillo i Joan Camps.
Mostra de pintures dels tres 
autors 
Del 26 de gener al 9 de febrer 
a les Voltes de Casa Bas.
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A Tous •  El postre de la alegria i Una familia de Tokio

RAMON ROBERT.-

Ara per ara, i juntament amb 
les sessions quinzenals del 
cineclub Ateneu, l’únic cinema 
supervivent a la comarca de 
l’Anoia (als anys setanta hi ha-
via més de 20 cinemes a la co-
marca) és del que hi ha a Sant 
Martí de Tous. Gràcies al es-
forç i la perseverança de Pere 
Mas, el cinema de Tous ofereix 
tots els diumenges i festius de 
l’any un programa doble, inci-
dint-se gairebé sempre en el 
cinema de qualitat. Mireu quin 
programa ens proposa el cine-
ma de Tous per el proper diu-
menge dia 2: la comèdia fran-
cesa El postre de la alegria i la 
crònica familiar japonesa Una 
família de Tokio. Un doble pro-
grama exemplar per a cinèfils 
i per a amants del bon cinema 
en general.
De primer plat, El postre de 
la alegria, que destaca per la 
seva protagonista, Bernadette 
Lafont, una brillant i veterana 
actriu francesa, que precisa-
ment va morir després d’haver 
rodat aquesta comèdia. Lafont 
interpreta a  Paulette, una ju-

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Mª Dolors Rabell  (Igualada)- Albert Bacardit (Igualada)-

Pilar Bonella (Igualada)-Rosa Pujadò (Igualada)- Pere Joaquim (Òdena) 

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de gener són:

bilada rondinaire i racista, ofe-
gada pels deutes, que no pot 
atendre amb la seva miserable 
pensió de viduïtat. Viu en ple 
suburbi als afores de París, 
on el tràfic de drogues està a 
l’ordre del dia . Després de pre-
senciar una persecució entre la 
policia i un camell, es topa amb 
un paquet d’haixix i decideix 
provar sort en el mercat dels 
traficants. En aquesta peŀlícula 
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Programa doble a Tous

també hi té paper destacat l’ac-
triu espanyola Carmen Maura, 
molt apreciada pel públic fran-
cès.
De segon plat, Una família de 
Tokio, nova versió del clàssic 
Cuentos de Tokio (1953), l’obra 
mestre del gran cineasta Yasu-
jiro Ozu. S’hi relata el viatge a 
Tokio que fan el senyor Hiraya-
ma i la seva esposa Tomiko, 
dos ancians que viuen en un 

indret rural. No els agrada la 
ciutat però decideixen viatjar 
a Tòquio per passar uns dies 
amb els seus fills, que viuen i 
treballen a la capital. La sere-
nor de la vida del matrimoni 
Hirayama contrasta amb el ne-
guit de la ciutat. Experimenten 
la contradicció entre allò que 
és permanent i allò que és im-
mediat i fugaç. 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. La 
nova pel.lícula ha estat realit-
zada per Yoji Yamada, el qual 
ha obtingut una obra plena 
d’humanitat i exquisidesa dra-
màtica. 

RAMON ROBERT.-

Quan als anys 40 les filles de 
Walt Disney li van demanar al 
seu pare que fes una peŀlícu-
la del seu llibre favorit, Mary 
Poppins, de P.L. Travers, Dis-
ney els va fer una promesa: la 
faria. No sabia llavors trigaria 
ni més ni menys que 20 anys 
a complir la seva promesa. 
En el seu afany per obtenir 
els drets, Walt Disney és va 
enfrontar a una escriptora 
australiana rondinaire i inflexi-
ble, que no tenia cap predis-
posició pel cinema ni la més 
mínima intenció de cedir els 
drets del llibre sobre la seva 
màgica mainadera. Finalment, 
Travers va acceptar de mala 
gana viatjar a Los Angeles i 
escoltar els plans de Disney 
per adaptar la seva obra. Tra-

Disney, Travers i Mary Poppins
vers s’estaria dues setmanes 
a Californià. Durant aquestes 
dues setmanes de 1961, Walt 
Disney utilitzaria tots els re-
cursos al seu abast. Proveït 
amb els guions gràfics més 
imaginatius i les alegres can-
çons dels germans Sherman, 
Disney intentaria guanyar-se 
a l’obstinada escriptora. Però 
aquesta no sembla que pen-
si cedir ni un pam. I els plans 
d’adquirir els drets comencen 
a esvair-se.
Això, inspirant-se en fets re-
als, és el que aproximada-
ment relata Al encuentro de 
Mr. Banks, una peŀlícula sobre 
l’extraordinària i desconeguda 
història de com va arribar a la 
pantalla Mary Poppins (1964), 
el meravellós i entranyable 
clàssic de la factoria Disney, 

Estrena de la setmana •  Al encuentro de Mr. Banks

així com la complicada relació 
que el llegendari Walt Disney 
(Tom Hanks) va tenir amb l’es-
criptora P.L. Travers (Emma 
Thompson). La peŀlícula ha 

estat realitzada John Lee Han-
cock i s’estrena a les pantalles 
catalanes aquest cap de set-
mana.  
Ha escrit David Gritten, en el 

Telegraph: “Aquesta pel.lícula 
és un entreteniment comercial 
enginyós, ben dissenyat i amb 
un bon treball del seu reparti-
ment d’actors”.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

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

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. ***

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. 
****

JACK RYAN: OPERACION SOMBRA
Estats Units. Thriller d’acció. De Kenneth Branagh. Amb Chris Pine, Kevin 
Costner, Kenneth Branagh i Keira Knightley. Noves aventures de l´analista 
de la CIA Jack Ryan, que descobreix una conspiració terrorista que pretén 
devaluar el dòlar per destruir l’economia dels Estats Units. ESTRENA

LA GRAN ESTAFA AMERICANA
Estats Units. Thriller. De David O. Russell. Amb Christian Bale, Amy Adams, 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence i Robert de Niro. Thriller polític 
ambientat en els anys 70 sobre un agent de l´FBI que investiga un cas 
en el qual apareixen implicats alguns membres del Congrés. El brillant 
estafador Irving Rosenfeld i la seva sòcia i amant, la seductora Sydney 
Prosser, han de treballar per l´impetuós agent del FBI Richie DiMaso, 
que els obliga a infiltrar-se en el perillós món dels corredors de borsa de 
Jersey. ESTRENA

HERCULES
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. ***

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. ***

AL ENCUENTRO DE MR BANKS
Estats Units. Comèdia. De John Lee Hancock. Amb Emma Thompson, Tom 
Hanks, Colin Farrell i Paul Giamatti. Durant catorze anys , Walt Disney va 
intentar sense descans que l´escriptora australiana P.L. Travers li cedís els 
drets cinematogràfics de la seva primera i més popular novel.la, Mary 
Poppins, que finalment va ser portada a la gran pantalla el 1964. ESTRENA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LA VIE D’ADELE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 2 SETMANES TANCAT

1/ LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys)
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:45/19:30/22:15
Dg.:11:40/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:30/21:30

2/AL ENCUENTRO DE MR. BANKS 
(7 anys) 
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 16:30/19:00/22:00
Dg.: 11:50/16:30/19:00/22:00
Dll a Dj.: 18:15/20:45

3/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta) 
Dv.: 18:20
Ds.: 16:20/18:20
Dg.: 11:30/16:20/18:20
3/ LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys)
Dv. a Dj.: 20:30
3/MANDELA (12 anys)
Dll. a Dj.: 17:30

4/FROZEN (apta)  
Dv. Ds. i Dc: 18:30
Dg.: 12:00/18:30
4/LOBO WALL STREET (16 anys) 
Dv. a Dj: 20:40
4/BLUE JASMINE (12 anys) 
Dll. Dm i Dj: 18:30
4/3 BODAS DE MAS (12 anys) 
Ds. i Dg.: 16:00

5/SAMURAI (7 anys)
Dg: 11:30
5/CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta) 
Ds i Dg.: 16:00
5/LOBO WALL STREET (16 anys) 
Dv. a Dg: 18:00/21:40
Dll a Dj.: 19:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EL POSTRE DE LA ALEGRIA  (7 
anys) Estrena a la comarca
Diumenge: 18:00
UNA FAMILIA DE TOKIO (7 anys) 
(Millor pel.lícula Espiga de Oro 
Seminci 2013)
Diumenge: 19:35

5/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta) 
Dll. a Dj: 17:30

6/JACK RYAN: OPERACION 
SOMBRA (12 anys)
Dv.: 18:10/20:20/22:30
Ds.: 15:50/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:10/15:50/18:10/20:20/22:30
Dll. a Dj.: 17:30/19:40/21:50

7/CAPITAN PHILLIPS (12 anys)
Dg.: 11:30
7/3 BODAS DE MAS (12 anys)  
Ds. i Dg.: 17:00
7/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys)
Dv. a Dg.: 19:10
Dll. a Dj.: 18:30
7/MEDICO (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:00
Dll. a Dj.: 21:00

8/ FUTBOLIN (apta)
Dg.: 12:10
8/ HERCULES
Dv.: 17:40
Ds. i Dg.: 15:30/17:40
Dll a Dj.: 18:30
8/ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv. a Dg: 19:50/22:30
Dll. a Dj.: 21:00

CINEMA A L’ANOIA
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Josep Cuadras i Barral
Ha mort cristianament el dia 26 de gener del 2014

després d’estar 93 anys entre nosaltres

Igualada, gener de 2014

En record de

Que en pau descansi

Els qui t’estimem, et tindrem en un bon record després del comiat 
fet el passat dimecres 29 de gener a la Basílica de Santa Maria

Jaume Font Palomas
Ha mort  el passat dijous dia 23 de gener  a l´edat de 82 anys.

 A.C.S.

Els seus estimats: esposa, Leonor Miras Miras; �lla, Anna; germanes; 
cunyats; nebots   i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 

que tingué lloc el passat divendres dia 24 de gener  a l’Església de la 
Sagrada Família.

En record de

Igualada, gener de 2014Funerària Anoia, S.L.

Jaume Font Palomas
Fundador de Font Palomas S.A.

L’empresa conjuntament amb el seus treballadors expressen el 
més sentit condol.

En record de

Igualada, gener de 2014Funerària Anoia, S.L.

Papà…
Avui, 29 de gener, fa un any 
que ens vas deixar.
Un any d’aquella fatídica nit 
en què em van despertar amb 
una notícia que encara avui 
no puc creure, o més ben dit, 
no vull creure.
Un any que no puc parlar amb 
tu, ni tocar-te, ni escoltar-te, ni 
olorar els teus puros que tant 
em molestaven.
Avui fa un any d’infinitat de 
coses que ja s’han acabat.
Trenta-un anys al teu costat 
em van fer aprendre moltes 
coses de la vida. Van donar 
per molt però tots ens vam 
quedar amb més ganes de 
tenir-te entre nosaltres durant 
més temps. Encara no era 
l’hora, era massa aviat.

Ha estat molta la gent que 
s’ha pres uns minuts de la 
seva vida per dedicar-te unes 
paraules, i a mi m’han ajudat 
molt. Paraules destinades a 
la teva personalitat i, sobretot, 
a la teva professió, pastisser. 
Tots els que t’estimem només 
ens queda el record, un re-
cord molt real encara ara.
Per mi segueixes estant a 
Cadaqués, allà és on ens re-
trobem de tan en quant i sé 
que hi estàs molt feliç. Ca-
daqués ens ha donat moltes 
coses bones i ens va fer unir 
encara més. Jo també vull ve-
nir, algun dia, a viure amb tu a 
Cadaqués.
T’estimaré sempre!

La teva filla, Clara

Record del 1r aniversari de 
Ramon Escudé Bertran.
27/12/1947 – 29/01/2013

Quan, l’endemà mateix de la 
seva elecció a la seu de Pere, 
els de Santa Maria la Major 
vam tenir la sorpresa i el goig 
d’acollir el papa Francesc 
en una emblemàtica visita a 
la patrona de Roma, ens va 
quedar molt clar que vindria 
sovint a resar als peus de la 
«Salus Populi Romani». I així 
ha estat. En els pocs mesos 
que porta de pontificat l’hem 
vist ja set vegades venerant 
la bella i antiga icona bizanti-
na, emmarcada pels marbres 
i bronzes de la capella pau-
lina, així anomenada perquè 
fou el papa Pau V qui la féu 
construir a primeries del se-
gle XVII, on fou traslladada 
des de la nau de la basílica; 
encara cada any, el darrer 
diumenge de gener, cele-
brem solemnement aquest 
trasllat.
Sí, la tendra devoció de 
Francesc envers la Verge és 
una de les més captivadores 
marques del seu pontificat.
Han estat visites ràpides, 
llevat de la del 4 de maig de 
l’any passat, que fou públi-
ca, amb la pregària del ro-
sari i amb gran participació 
de poble. Hi vingué també 
tant abans com després del 
seu viatge al Brasil en oca-
sió de les Jornades Mundials 
de la Joventut; en tornar, va 
fer ofrena a la Mare de Déu 
d’una pilota de futbol. Gene-
ralment sol deposar damunt 
l’altar un pom de roses blan-
ques abans d’agenollar-se i 

pregar uns minuts en silenci.
El dia 5 de desembre passat 
vaig tenir la sort de concele-
brar amb Francesc a la cape-
lla de Santa Marta i escoltar 
una d’aquelles delicioses ho-
milies que no et deixen mai 
amb les mans buides. En 
passar després a saludar-lo, 
vaig ser presentat com a «di-
rector emèrit» de l’Institut de 
Música Sacra, però jo li vaig 
recordar que era
mestre de capella de Santa 
Maria la Major. Vaig notar 
que
se situava de seguida, ja que 
se m’adreçà en castellà.
Vam parlar de la imminència 
de la festa de la Puríssima i, 
en pregar-lo jo que vingués a 
visitar la «Salus», em va res-
pondre decidit: «Sí, vendré, 
después de la ceremonia en 
Piazza di Spagna.» Li vaig 
recordar que a les cinc de 
la tarda teníem les vespres, 
i em va dir tot divertit: «¡No 
se preocupen, me meteré en 
medio!» Va venir, però, abans 
de les vespres. I, per tal que 
ningú no gosés posar-li tra-
ves, ho va anunciar pública-
ment a l’hora de l’Angelus 
des de la finestra del Palau 
Apostòlic. Ara penso que poc 
li deu agradar, a Francesc, 
aquesta denominació, tant 
és així que no s’hi vol estar! 
No oblidem que el nostre Dr. 
Masnou, ja des dels anys del 
Vaticà II, va fer canviar el 
nom de «palau» pel de «resi-
dència episcopal».

La darrera visita del papa 
Francesc a la nostra basílica 
fou la de Cap d’Any, festa de 
la «Theotokos». Es va pre-
sentar a quarts de cinc de la 
tarda sense, com qui diu, ni 
avisar; el cardenal arxipres-
te ho va saber cinc minuts 
abans. Es trobaven a la basí-
lica diversos grups d’estudi-
ants, un d’ells argentí. Quan 
es van adonar de la presèn-
cia papal, de visques, crits 
i llàgrimes, no en vulgueu 
més! Amb l’aldarull que es va 
formar, al Papa li van caure 
fins i tot les ulleres!
Beneït Francesc! Puix que 
n’ets tan devot, que la «Sa-
lus Populi Romani» et guiï i 
et protegeixi sempre.

Valentí Miserachs, prev.

Salus populi Romani, ora pro eo!



   

              

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

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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Consells Consells 

I A MI QUI EM CUIDA?

En la vida de moltes per-
sones, arriba un moment 
en el que cal fer-se càrrec 
d’una persona depenent i 
quan passa això el familiar 
més proper passa a ser el 
que s’anomena  “cuidador/a 
principal”.  Això es pot viure 
de diferents maneres; com 
una creu que cal carregar 
amb penúria o com un acte 
d’amor i d’apropament a 
l’altre. Però es visqui com 
es visqui, mai és fàcil ja que 
suposa fer-se càrrec d’una 
situació totalment nova per 
a la que ningú l’ha preparat 
i moltes vegades enmig de 
la incomprensió del seu en-
torn.
És per això que el cuida-
dor ha d’entendre que per 
cuidar a una altra persona 
primer s’ha de cuidar a sí 
mateix. Aquesta idea tan 
fàcil d’entendre però tan  
difícil d’interioritzar l’expli-
quen molt bé les hostesses 
de vol a les mares que vi-
atgen amb els seus fills a 
l’avió. En les instruccions 
de seguretat deixen sempre 
molt clar que en cas d’emer-
gència, la mare es col·loqui 
primer la mascareta abans 
d’auxiliar als seus fills, ja 
que si ella es queda sense 
aire els nens es quedaran 
desemparats.

El terme “cuidador principal” 
no és sinònim de “cuidador 
únic”. És imprescindible sa-
ber demanar o ,si cal, exigir 
ajuda per tal d’agafar l’aire 
necessari per poder seguir 
cuidant i també seguir vivint.
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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
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La recepta de 
Ingredients
 
125gr de mantega en pomada
1/2cc d’essència de vainilla
60gr de sucre
60gr de sucre morè
1 ou petit
160gr de farina
1/2cc de bicarbonat
50gr de xocolata fondant a trossets petits
50gr de nous

Cookies de nous i xocolata
Preparació:

Dins d’un bol batem bé la mantega amb els sucres, l’essència de vainilla i 
l’ou, �ns que quedi una crema homogènia.
Afegim la farina barrejada amb el bicarbonat, tamisant-la.
Incorporem la xocolata i les nous trossejades grosses amb les mans.
Deixem la massa a la nevera1h com a mínim, pot ser també d’un dia per 
l’altre.
Formem boletes i les posem sobre paper de forn ben separades entre si.
Enfornem el forn pre-escalfat a 180º uns 10 minuts �ns que just comencin 
a agafar color.
Les retirem amb una pala i les deixem refredar sobre una reixeta.

�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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
19,50€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

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



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 de gener de 2014

CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Xavier Marginet és un enginyer 
químic nascut a Berga, que es 
va vincular a la ciutat a través 
del cuir. Sense deixar la seva 
professió, i després de passar 
per AIICCA, va fundar l’empresa 
Tenigram, dedicada a les noves 
tecnologies. Des d’Igualada i 
amb una reduïda plantilla de 
personal, desenvolupa i dirigeix 
projectes de transferència tecno-
lògica en qualsevol lloc del món. 
Si us interessen les noves tec-
nologies us recomano les webs: 
www.tenigram.com i www.xavi-
ermarginet.com
Què és Tenigram?.
És una empresa basada en el 
que és la nova economia. Faci-
litem la connexió i transferència 
de tecnologies entre empreses. 
Ens basem amb la sinergia de 
productes, la connexió empresa-
rial i els partenariats internacio-
nals o locals.
Gràcies a la xarxa podeu tre-
ballar des d’Igualada amb 
qualsevol part del món.
Aquest és l’avantatge. Enge-
guem projectes tan diversos 
com un procés químic a l’Índia, 
a traves d’un inversor hindú, o 
creem un market test que ser-
veix per posar a l’abast de les 
empreses igualadines i catala-
nes, tot el mercat andí. La nostra 
metodologia és apropiada per a 

qualsevol tipus d’empresa o ins-
titució.
La tecnologia digital és una eina 
que forma part dels nostres 
punts forts, però també és un 
aliat per a la transferència tecno-
lògica, sobretot de la química i el 
medi ambient. 
Els projectes neixen a Teni-
gram o us els encarreguen?
Les dues coses. Hi ha empre-
ses que ens fan saber les seves 
necessitats i nosaltres els bus-
quem una solució. Si es tracta 
de desenvolupar un producte i 
tenim capacitat de fer-ho ho fem. 
Si no, busquem la persona que 
ho pot fer.
També hi ha la possibilitat que 
ens aparegui una oportunitat. 
Nosaltres la desenvolupem i la 
posem en contacte amb empre-
ses i institucions catalanes. Això 
es dóna molt al mercat ibero-
americà, especialment Perú i 
Equador que tenen un creixe-
ment sòlid i sostingut.
Sou head hunters?
La connexió entre empreses 
forma part del nostre ADN però 
no tenim departament de cacera 
de cervells. El que tenim és 
una àmplia cartera d’experts en 
moltes matèries als quals recór-
rer quan convé. En alguns casos 
han acabat treballant per a l’em-
presa destinatària del projecte.
Poso un cas concret. A Equador 

tenien un problema seriós d’ai-
gües residuals a Ambato, que és 
un clúster de curtit. Qui millor que 
un tècnic d’Igualada per conèixer 
i resoldre els problemes de les 
aigües residuals? 
Treballeu al Tecnoespai.
Un centre com aquest té molta 
utilitat a la ciutat, sobretot ara 
que ja disposa de fibra òptica. La 
interacció amb les altres empre-
ses que hi ha al centre, fa que 
passin coses. Compartim paret 
amb paret amb Leitat que ens 
dóna expectativa de treball a 
Europa.
Un jove que tingui un projecte 
us pot venir a veure?
Estem oberts a tothom, ja sigui 
un jove emprenedor com una 

Al PSC les aigües baixen fortes. 
Ja sabem que tot l’enrenou pro-
vocat per l’actitud de la cúpula 
actual dels socialistes catalans, 
amb Pere Navarro al capdavant,  
en el procés del Dret a Decidir, 
ha ocasionat estrips de carnet 
a dojo en molts indrets, també a 
l’Anoia. El partit té un problema 
enorme i les conseqüències 
poden ser letals, i són motiu de 
debats pujats de to en més d’una 
agrupació local... 
Com que a l’Anoia els problemes 
sempre vénen de dos en dos, el 
PSC aquí en té un altre afegit, 
només faltaria. En la darrera 
reunió de l’agrupació comarcal, 
va sortir, i de quina manera, la 
investigació per part de l’Oficina 
Antifrau del Primer Secretari 
del PSC Anoia i alhora alcalde 
de Montbui, Teo Romero, per 
presumptes irregularitats quan 
encapçalava el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupa-
ment. Algun veterà  militant  va 
aixecar-se de la cadira i va exigir 
explicacions no només sobre el 
que ja ha sortit als diaris, sinó 
sobretot davant d’algunes sos-
pites afegides que, de ser certes, 
serien un veritable escàndol per 
a la nostra comarca.
A veure si sortirà algun paper 
que algú pensava que s’havia 
perdut...

empresa que tingui un pro-
blema. Escoltem tothom amb 
ganes de trobar solucions. 
Ha viscut tot l’auge i la cai-
guda del curtit. Creu que 
Igualada té capacitat i capital 
per sortir de l’atzucac?
Sense cap mena de dubte. 
Malgrat que el teixit produc-
tiu d’Igualada hagi quedat 
molt malmès, queda intacte el 
capital humà. Des de la Unió 
Empresarial veig que hi ha 
projectes il·lusionants com la 
pell de qualitat o la ciutat del 
disseny. Els darrers anys les 
coses ens han anat a la contra 
perquè ens ha mancat entusi-
asme i esperit de coŀlaboració.  
Amb una mica d’inversió forana 
i si tiren endavant algunes de 
les iniciatives en marxa, estic 
segur que ens en sortirem molt 
bé i molt reforçats.
Vostè també és director 
d’ACTec. Què és?
És una agrupació dels grans 
centres catalans de transferèn-
cia tecnològica. És molt impor-
tant que hi hagi la percepció 
que comptem amb centres tec-
nològics. És com tenir depar-
taments d’R+D externalitzats, 
en cadascuna de les empreses 
catalanes. Hi ha un missatge 
que no puc deixar de donar: a 
Catalunya estem endarrerits en 
inversió i ajuts a la recerca. 

4 paraules amb... Xavier Marginet


