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Invertiran 800.000 € per convertir 
una llar d’infants en un centre de dia

L’Ajuntament d’Igualada traslladarà el Centre Arian, on paga un lloguer de 25.000 
euros l’any, a la històrica llar “La Ginesta”, que se’n va a l’altre cantó de la ciutat

Una esquiadora de fons, fent proves ahir en el mateix circuit on demà debutarà Laura Orgué a Sotxi. 
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La societat es transforma. Les coses es mo-
uen, les prioritats canvien, ens fem grans i 
els problemes ens ocupen massa temps. 
Les injustícies són a l’ordre del dia en molts 
temes, variats però també recurrents, en 
alguns casos. No tot és com voldríem, cer-
tament. Molts opten per acceptar les coses 
com són. D’altres prefereixen rebeŀlar-se-
se, i és just, potser necessari. Hi ha molts 
exemples de la història per veure que hi ha 
moltes passes endavant gràcies a la rebeŀ-
lió. Però en tots ells no hi va haver mai di-
àleg. O n’hi va haver, però era entre sords. 
Sense cessions i amb molts ultimàtums. La 
corda es va tensar i al final va explotar.
El conflicte de l’Espai pels Somnis d’Igua-
lada s’ha enrocat com mai just quan s’ha 
iniciat el diàleg. Ara que les parts parlen i 
ofereixen propostes, respectables totes, és 
quan l’assumpte s’embolica. Podem aturar-
nos un moment i pensar a qui li pot interes-
sar, això? 

És cert que asseure’s a la taula i parlar 
abans de barallar-se, allò que tant s’explica 
des de petits que s’ha de fer, aquí ha tardat 
massa, per pors, justificades o no, a tene-
brosos interessos polítics, o simplement, 
per no saber què fer, què oferir, o què dir. 
Hi ha qui apunta que aquest afer ha “des-
pertat” Igualada. Arreglats anem, si hem de 
despertar-la ocupant propietats privades. 
Qui garanteix que demà no es repetirà el 
mateix en un altre lloc?
No hauria de ser aquest el camí, sinó el 
d’oferir propostes, asseure’s, parlar, i nego-
ciar. S’ha de parlar, i s’ha de negociar. Sen-
se projectes sortits del no res, en rodes de 
premsa forçades amb ridícules propostes 
inventades en nits sense dormir. Tenim da-
munt la taula un problema, i això requereix 
solucions. Trencar l’statu quo, raó de ser 
d’aquest moviment fart d’un sistema que té 
molt a millorar, podria estar molt bé, però 
requereix en una democràcia que tothom 
hi estigui d’acord, joves i grans, rics i po-
bres, pares i mares, treballadors i aturats, 
hipotecats o no. Fora d’això, és prendre’s 
la pretesa justícia per un mateix. I això no.  
Ha d’imperar el seny. 
En el seu darrer comunicat, els joves de 
l’Espai pels Somnis diuen que “fora de l’es-
pai no érem ningú, a dins tenim força i veu. 
En cap cas el desallotjament ha sigut el 
nostre objectiu final, però no ens queda cap 
altra opció que lluitar pels nostres somnis, 
i el dia 13 resistirem”. És el seu comunicat 
“definitiu”. Potser caldria deixar els prota-
gonismes en un calaix, i pensar en tothom. 
Si de debò hi ha somnis, hi ha seny.

Seny

Laura Orgué
La igualadina Laura Orgué disputa des d’avui els seus tercers 
Jocs Olímpics. Ha estat a Torí, Vancouver, i ara, a Sotxi, a Rússia, 
on intentarà fer un bon paper en esquí de fons, la seva especia-
litat. La Laura, que viu des de fa un temps en un petit poble del 
Pirineu de l’Alt Urgell, s’ha preparat a consciència per aquests 
Jocs amb la il.lusió de fer un bon paper. És tot un orgull per l’es-
port de l’Anoia poder comptar amb una esportista olímpica. 
Molta sort a Sotxi!

Ángel de la Fuente, director de l’Institut d’Anàlisi Eco-
nòmica del CSIC, Ezequiel Uriel, catedràtic de la Uni-
versitat de València i Ramón Barberán, catedràtic de 
la Universitat de  Saragossa, són els ‘savis’ triats per 
Cristobal Montoro, ministre d’Hisenda, per substitu-
ir ‘l’anacrònic sistema’ de les balances fiscals per “un 
sistema de comptes públics territorialitzats, basats en 
l’equitat”. Ací tothom entén que volen donar gat per lle-
bre.

Ángel de la Fuente, diu que el model càrrega-benefici, 
en lloc del de flux monetari, demostrarà que “Catalunya 
no surt especialment maltractada”. També reconeix 
que segurament hi hauria un dèficit de 16.000 milions 
d’euros utilitzant el de les balances fiscals, però que 
el desequilibri es deu a que es paga més en concepte 
d’IRPF perquè la renda per càpita és més alta. Ja es 
veu que vol anivellar-ho volent que siguem més pobres.

L’avió Airbus que normalment porta el príncep Felip i 
que pertany a la Força Aèria espanyola, ha tornat a tenir 
problemes. Aquesta vegada quan el traslladava d’Es-
panya a Hondures i s’ha vist obligat a aterrar a Santo 
Domingo. Segur que és la preparació per dir que s’ha 
de canviar, però els de les companyies regulars del ma-
teix model i antiguitat segueixen volant ‘sense proble-
mes’. Igual és pel ‘manteniment’.

Igual que li passa a la Infanta Cristina, que ha de de-
clarar demà. De moment les ‘evidències’ trobades pel 
Jutge Castro són contestades per la fiscalia, els funci-
onaris d’Hisenda i l’advocat de l’estat. Tot l’aparell que 
sol ser acusador en les causes de la resta dels mortals. 
Cada dia està més clar que “tots som iguals davant la 
llei”.

Jordi Cases, soci del Barça abonat a la tercera gra-
deria, és un farmacèutic d’Olesa. Ha estat en totes les 
mogudes recents.  La ‘Consulta Catar’ del 2010. Des-
prés  ‘Consulta Barça’ i més tard ‘Go Barça’. El ‘Dimo-
ni’, como és conegut per la Junta, va anar als tribunals 
en no ser atès com a soci. Ara diu que vol retirat la que-
rella, però el procediment continuarà. Ha acabat amb 
en Sandro Rosell, però la seva creuada tindrà un preu 
molt alt per al club. 

Jan Laporta ho celebra amb xampany -francès- i ja 
s’apunta tothom a demanar eleccions.

Alícia Sánchez Camacho, del PP i José Zaragoza, 
del PSC, decideixen no comparèixer al Parlament de 
Catalunya per no parlar de Mètodo 3.

Alejo Vidal Quadras, vicepresident del Palament Eu-
ropeu pel PP, també s’apunta a Vox el partit que lidera 
Santiago Abascal que diuen està desbordat per tantes 
adhesions com tenen.

José Maria Aznar, expresident del govern i president 
honorari del PP, s’allunya de Mariano Rajoy, a qui no li 
perdona que no li faci cas. Hi ha tot un corrent de pro-
homs del partit que pensen com ell.

Oriol Junqueras, cap de l’oposició, ha dit que una ve-
gada s’hagi fet la votació -dóna per descomptat que 
sortirà sí/sí- el tema deixarà de ser un ‘afer intern’ per 
esdevenir un tema comunitari. 

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, lamenta la 
gravetat de la decisió del TSJC de fixar un 25% de 
castellà obligatori a les aules. En realitat defensa les 
competències de la Generalitat davant els intents uni-
ficadors que es valen de l’instrument judicial per anar 
fent forat. S’està entrant en un terreny perillós on ja no 
hi ha la separació de poders, base de la democràcia. Si 
això va a més ens hi acabarem fent mal.

Isidre Fainé, president de la Caixa, ja no sap com de-
manar que hi hagi diàleg. Parla però de ‘legalitat’ i això, 
a causa de la visió del govern de l’estat, ha acabat sent 
una contradicció. En la llei que ells apliquen només hi 
cap l’acceptació.

I Emilio Botin, president del Santander, i un dels princi-
pals competidors, ja es frega les mans amb la quota de 
mercat que guanyarà amb tot això. Ell ho té clar “Res 
de consulta, res d’independència, ja s’ha iniciat el canvi 
de cicle econòmic”. Per ell és hora d’omplir el sarró.

Artur Mas, president de la Generalitat i Felipe Gonzà-
lez, expresident del govern, van fer un debat moderats 
per Jordi Èvole, en el seu programa ‘Salvados’. Molt 
educats tots dos defensant posicions diferents amb 
pocs punts de coincidència. Però si es vol votar a tot 
Espanya, la pregunta ha de ser diferent, perquè nin-
gú regala el que creu que és seu. Però si pregunten 
si volen que cada autonomia decideixi si vol ser part 
d’Espanya, potser es portarien una sorpresa.

El conflicte de l’Espai pels Somnis 
d’Igualada s’ha enrocat com mai just 
quan s’ha iniciat el diàleg. Ara que es 
parla, és quan l’assumpte s’embolica 
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Diumenge al vespre, com molts ciutadans d’aquest 
país -i del país veí- vaig estar veient la conversa en-
tre el president Mas i l’expresident Felipe González, 
amb en Jordi Èvole de moderador/provocador. Dei-
xant de banda l’argumentari bàsic d’ambdós tertu-
lians, em va irritar molt el to magnànim emprat per 
qui va ser president del govern d’Espanya durant 
14 anys.
Que la mateixa persona que va permetre la crea-
ció d’una banda d’assassins a sou “para la defensa 
del Estado” ens parli de respecte a la leGALitat es-
panyola, em sembla una indignitat. Més quan mai 
ha demanat perdó -el que ell demana que facin els 
presos d’ETA- pels assassinats que varen cometre 
els seus homes. Incloent-hi l’assassinat “per error” 
d’alguns innocents. Ni ha demanat perdó, ni ha 
reconegut la seva participació “en las cloacas del 
Estado”, tot i que va deixar que el seu ministre de 
l’Interior passés una temporada -no gaire llarga- a 
la presó.
Més irritant és encara sentir-lo vincular la guerra 
de l’antiga Iugoslàvia als desitjos d’independència 
de Catalunya. Citar els 300.000 morts generats pel 
conflicte, no es únicament una manipulació perver-
sa, sinó que és un intent de donar la raó als assas-
sins i de negar-la a les víctimes, tot tergiversant el 
sentit de la història.
Ara que la majoria dels estats sorgits del conflicte 
del Balcans, formen part de la Unió Europea, Felipe 
González ens vol negar als catalans formar-ne part, 
sinó estem en mans dels polítics espanyols.
La mateixa setmana i en una altra cadena “españo-
la por supuesto” vaig escoltar al fill bastard (té una 
sentència que ho diu) d’Alfons XIII, un tal Leandro 
de Borbón, que sentenciava que “para arreglar el 
problema hay que mandar la Legión a Cataluña”.
És a dir, contra l’anhel dels catalans a decidir lliu-
re i democràticament el nostre futur, tot el que ens 
ofereixen els espanyols són prohibicions legals -la 
Constitución- o la força de les armes, ja siguin en 
mans de legionaris, de guàrdies civils o de la Bru-
nete.
Catalunya vol urnes per decidir el seu futur i Espa-
nya hi posa força i armes per prohibir-ho.
La via autonomista es va acabar el juliol del 2010 
quan un Tribunal Constitucional, manipulat pels 
partits, amb molts dels seus titulars amb el mandat 
esgotat i altres recusats per beneiteries, retallava 
un Estatut d’Autonomia redactat seguint les normes 
constitucionals espanyoles. Posteriorment Rajoy es 
negava a parlar de Pacte Fiscal. De posar urnes 
per consultar el poble, ja s’hi ha negat en rodó “mi-
entras yo sea presidente”.
Els catalans proposem la força de les urnes per co-
nèixer l’opinió majoritària del poble i els espanyols 
-i entre ells malauradament molts botiflers catalans- 
només hi oposen la força i ens amenacen amb les 
armes.... constitucionals, tal vegada, però armes en 
definitiva.

Armes contra urnes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Bona o mala sort. A l’antiga Xina era un 
tresor tenir alguna cosa. En Sai Weng era un granger 
que tenia una de les millor eugues de tota la regió. 
Era molt forta, marró, amb una crinera impecable i 
ulls brillants. Un matí, en sortir de casa seva per anar 
a mercat, va veure que la seva euga no era a l’es-
table. No sabia si s’havia escapat o li havien robat. 
Però ell no es va immutar. Se’n va anar caminant al 
mercat. Allà, estranyats de veure’l anar a peu li van 
preguntar com era que no portava l’animal. I en Sai 
Weng els va dir que l’animal no estava on l’havia 
lligat quan va anar a dormir i l’havia perdut.
   Però no estava trist. Tenia la mateixa expressió 
calmada que sempre. Tothom deia que segur que 
per dins hauria d’estar molt trist. Fins que el ferrer li 
va comentar: “Fas bé de somriure, però sabem que 
el teu cor suporta una pena molt gran, ja que perdre 
la teva euga és la desgràcia més gran que podies 
haver patit”. I la resposta de Sai Weng el va sorpren-
dre. “Qui ho diu que això ha estat una desgràcia? 
Ningú sap el que la vida ens portarà”.
   Un mes després l’euga va tornar, però acompa-
nyada d’un magnífic cavall blanc. Els vilatans ara 
estaven morts d’enveja. “Mira que en té de sort en 
Sai Weng. I el ferrer li va donar la seva més sincera 
enhorabona: “Mira que tots estaven afligits per tu, 
i resulta que ets l’home més afortunat de la terra!” 
Però el seu amic granger el va tornar a sorprendre: 
“I qui pot dir si això és bona o mala sort?”. Al tor-
nar a casa es va trobar que el seu fill havia intentat 
muntar el cavall blanc i aquest l’havia fet caure. I es 
va trencar el maluc. Va dur el seu fill al metge, que 
el complanyia de la mala sort que havia tingut. Altra 
vegada, en Sai Weng, molt tranquil, va respondre: 
“No puc dir si això és bona o mala sort”.
   Una setmana més tard una notícia esfereïdora va 
recórrer el poble. Havia esclatat la guerra i l’empe-
rador reclutava tots els joves per al seu exèrcit. Tots 
els nois joves del poble van anar-se’n, excepte el fill 
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d’en Sai Weng, que no podia caminar. I tornava a ser 
l’autèntica enveja del poble. Tothom li deia: “Quina 
sort que has tingut, el teu fill sobreviurà i estarà amb 
tu per cuidar-te quan siguis gran”. Però la resposta 
del savi granger sempre era la mateixa “I qui pot dir 
que això és bona o mala sort?”. El noi no va quedar 
bé. La caiguda li va deixar una lesió de la qual es 
recordava cada vegada que venia canvi de temps, 
fent-li una punxada dolorosa. Llevat d’això estava 
bé. Dels que marxaren a la guerra en tornaren pocs i 
alguns amb ferides pitjors que les seves. I ell sempre 
deia “En el mal està el bé i en el bé també hi ha el 
mal”.
   Aquest és un conte xinès que té l’origen a la di-
nastia Han, que es va iniciar 202 aC i va durar fins 
el 220 dC. S’usava per ensenyar part de la filosofia 
Taoista. Cal viure en harmonia amb tot el que ens 
envolta i amb la natura. S’han d’acceptar les coses 
com vénen, sense emocionar-se massa, si al principi 
semblen bones o dolentes. Perquè això de la sort 
o la pega, són termes relatius que són el que són, 
perquè en fem unes interpretacions basades en els 
nostres coneixements i en la nostra perspectiva inte-
ressada. Un home bo, també fa coses malament i a 
l’inrevés. Les flors més boniques i d’olor més plaent, 
neixen de terrenys ben abonats amb els excrements 
que amb la seva pudor ens fan arrufar el nas i girar 
l’esquena. 

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

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR

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 1/02/2014

6-11-15-26-33-45
Complementari: 47
Reintegrament: 4

· Dimecres 5/02/2014
3-20-24-30-33-40
Complementari: 8
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 30                  476  
· Divendres 31          092
· Dissabte 1     762
· Diumenge 2          397
· Dilluns 3               667
· Dimarts 4       929
· Dimecres 5      350

ONCE
· Dijous 30              13753
· Divendres 31       61109
· Dissabte 1    81840
· Diumenge 2       72613
· Dilluns 3             61060
· Dimarts 4    58331
· Dimecres 5    16618

· Dijous 30   2-3-18-33-36-41   C: 4  R: 8
· Dissabte 1   9-13-27-28-31-34  C: 11   R: 2

· Diumenge 2   31-44-47-51-52  Núm. clau: 6 

· Dimarts 4   1-21-33-37-38  Estrellas: 4/8

FEBRER
7: Ricard; Teodor; Juliana; Coleta. 
8: Jeroni Emiliani ; Elisenda.
9: Sabí; Nicèfor; Apol·lònia.
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa.  
11: Pau; Maur; Habacuc; Efisi; Secundina.
12: Eulàlia; Gaudenç; Damià. 
13: Benigne; Gregori II; Maur; Gimer.

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.

Cinema Kursal, l’impacte 
econòmic negatiu
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

El tancament del Kursal que es plan-
teja com un problema cultural i social 
i fins i tot de notorietat per a la ciutat, 
és més greu que tot això: és el de 
l’impacte econòmic.
D’acord amb una informació rebuda 
del centre comercial d’Abrera en l’any 
2013, 15.625 habitants d’Òdena, 
Montbui, Vilanova i Igualada varen 
visitar-lo, amb una despesa estima-
da mitjana de 71 €/pax (cinema, res-
taurants, super i tèxtil) que represen-
ta un total de 1.109.375 €. l si aquí hi 
suméssim la diàspora a Manresa (les 
dades són estimades) probablement 
arribaríem als 1.664.062€.
És molt? És poc? Crec que és moltís-
sim però no només quantitativament 
sinó qualitativament perquè la xifra 
de visitants, segons estimacions, es 
farà més gran i la de despeses tam-
bé, i aquest fenomen -en consolidar-
se- farà que Igualada es quedi buida.
Des del Govern municipal s’argu-
menta que el Kursal és una empresa 
privada, és veritat, però és l’única i 
dóna riquesa.
Si considerem l’ajut que rep el tèxtil i 
la proposta d’un centre premium per 
als curtits, les subvencions a la Fira, 
els pàrquings municipals i el suport 
a l’Aurora i l’Ateneu i a d’altres ins-
titucions privades, la solució seria la 
possible creació d’un institut del ci-
nema que subcontractés l’explotació 
i l’Ajuntament ha de liderar una sorti-
da positiva.
El model Tous podria ser un exem-
ple. Reunint evidentment amb la pro-
pietat, els millors i els més afectats, 
per exemple, els components del 
REC, Manel Pla president de Turis-
me Anoia, la “protestona” Ubic, el Te-
atre Aurora, etc, etc, i qui calgui que 

pugui aportar solucions. Lògicament 
en tinc les meves que poso a dispo-
sició.
És una batalla que no es pot perdre 
i confiant en Marc Castells i el seu 
Govern i el seu lideratge espero que 
sigui així  i sinó, seria un fracàs que 
la Ciutat no es pot permetre. Un fra-
càs irreversible. Ara hi som a temps. 
Sinó, Igualada es quedarà buida.

Disconformitat dels veïns 
del barri de Montserrat 
pel tancament de la Gi-
nesta
•• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 

Des de l’associació de veïns del Barri 
de Montserrat volem mostrar la nos-
tra absoluta disconformitat i rebuig 
a l’anunci realitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada de tancar el proper curs 
la Llar d’infants la Gisnesta.
Aquesta escola bressol ha estat fun-
cionant al Barri de Montserrat des de 
l’any 1980 dotant un barri, mancat 
d’equipaments d’una escola adre-
çada als més petits del barri i de la 
resta de la ciutat. 
La Ginesta ha desenvolupat al llarg 
d’aquests anys una important labor 
social, donant servei a moltes fami-
lies del barri i alhora obrint i aproxi-
mant el barri a la resta de families de 
la ciutat que al llarg de 33 anys han 
portat els seus fills a la Ginesta.
No ens conformem ni amb el tan-
cament de la Ginesta ni amb deixar 
el barri de Montserrat sense aquest 
equimament, que entenem que ha 
sigut i ha de continuar sent un equi-
pament educatiu pel barri i per tota 
Igualada. El barri de Montserrat s’ha 
convertit els darrers anys en un barri 
oblidat per l’Ajuntament, als proble-
mes socials, de manteniment urbà, 
neteja, enllumenat, etc. s’hi haurà 

d’afegir a partir d’ara també l’oblid 
pel que fa a equipaments públics i a 
serveis a les persones del que que-
darà absolutament desproveÏt. A més 
la Ginesta és la única Escola Bres-
sol en tota aquesta part de la ciutat i 
el seu tancament deixarà sense cap 
servei de proximitat d’escola bressol 
el barri i bona part de la ciutat, tren-
cant qualsevol criteri de mínim equi-
libri territorial entre els barris d’Igua-
lada.
Per aquests motius manifestem la 
nostra oposició al tancament de l’Es-
cola Bressol la Ginesta i demanem 
que l’Ajuntament mantingui oberta i 
en funcionament aquesta escola, re-
alitzant-hi les inversions necessàries 
per garantir el seu funcionament en 
el futur. Així mateix, volem mostrar 
la nostra disconformitat pel fet de 
no haver comunicat en cap moment 
a l’associació de veïns del barri de 
Monsterrat aquesta decisió.

Indignació
•• ANA BRAVO 

Fa cinc anys vam comprar un pis al 
barri de Sant Pere i ràpidament vam 
poder veure les deficiències i l’estalvi 
que es va fer en la seva edificació.
1.- Pots escoltar totes les converses 
dels teus veïns com si els tinguessis 
al costat.
2.- Fas alguna petita reparació i se 
sent a tot el bloc.
3.- Humitats.
4.- Vols comprar una plaça de pàr-
quing i et diuen que és per maniobrar 
però al darrere, l’escriptura com a 
aparcament.
5.- S’aixequen les rajoles del terra i 
el promotor, l’assegurança i els advo-
cats et diuen que t’espavilis perquè 
arreglar-ho és un luxe... Increïble.
6.- Hem de posar un aïllament a les 
parets per deixar de sentir el soroll 

que fan els gossos dels altres veïns 
que tenen molt poca cura. I això que 
m’agraden els animals!
7.- Finestres mal instaŀlades per on 
entra aigua. S’han de canviar però 
ningú se’n responsabilitza.
Conclusió: gràcies a les lleis que te-
nim i que tots s’espolsen les respon-
sabilitat (promotor, assegurances...), 
com sempre hem de pagar les coses 
mal fetes.

La Floristeria Kentia tan-
ca portes
 

Divendres 31 de gener, Floristeria 
Kentia, després de 35 anys d’activi-
tat, tanca les seves portes al públic.
La Carme ja ha arribat a la seva 
merescuda jubilació i la Sílvia conti-
nuarà en el món de les flors com a 
professora d’una reconeguda escola 
d’Art Floral, realitzant tallers i treballs 
florals com a freelance.
Volem agrair a tots els nostres clients 
i amics la confiança dipositada en 
nosaltres durant tots aquests anys.

Dia 7: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 8: LA CREU/ P. de la Creu 7
Dia 9: M.R. SINGLA/ Pujadas, 48
Dia 10: JUVÉ./ Av. Montserrat 27
Dia 11: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 12: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 13: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director
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Ara fa uns anys, va arribar a les nostres mans un es-
tudi de la prestigiosa consultora McKinsey l’objectiu 
del qual era esbrinar i trobar les característiques co-
muns que complien les empreses que més i durant 
més temps guanyaven diners. 
   L’estudi es va centrar en analitzar més de 250 em-
preses d’arreu del món i es van entrevistar més de 
500 directius de les mateixes. El resultat, per senzill, 
va captar la nostra atenció.

1. Visió estratègica. Totes les empreses escollides 
en la fase final tenien una estratègia perfectament 
marcada, definida, comunicada i sobretot, executa-
da amb efectivitat. El fet de tenir el Procés de reflexió 
estratègica madur, els permetia, en cas de necessi-
tat, girar la nau cap al nou rumb desitjat.
2. Rols i processos clars. Tothom de l’organització 
sabia quin era el seu paper dins de la mateixa I com 
I a qui afecta que ell no faci o faci malament la seva 
feina. És evident que no es poden cobrir tots els fo-

Les tres claus de l’empresa efectiva

CESC ALCARAZ CALVET ·    Comissió Organització Industrial de la UEA

rats, però també és clar que se’n poden  tapar molts. 
En tot cas l’alternativa és no tenir res o poca cosa i 
ja sabeu què passa al cap del temps.
3. Bon ambient. Pot semblar el menys important, 
però tots hem estat en organitzacions on no es com-
plien cap dels dos primers punts I al final, l’ambient 
de treball ha anat degenerant I creant un clima bas-
tant insuportable. 
La relació entre els tres punts és clara: 
No podem tenir un bon ambient de treball, si no te-
nim ben definits els rols i els processos. Al principi 
tothom hi posa bona voluntat, però és evident que 
amb el temps, les indefinicions acaben per generar 
problemes interpersonals.
   Tot i complir amb els rols i processos, sense una 
visió estratègica i per tant, un projecte, la gent també 
va perdent la il·lusió i la motivació per la feina, que 
no ajuda a assolir els millors resultats possibles.
   La nostra experiència ens ha demostrat que les 
empreses que han assolit tots i cadascun dels punts 
anteriors tenia com a pal de paller dels seus valors 
la paraula: D-I-S-C-I-P-L-I-N-A. I aquest valor només 
el posseeix una organització si el màxims respon-
sables de la mateixa són, disciplinats. PERSONAL 
DISCIPLINAT. Aquest fet acaba generant en que 
tota l’organització coneix el camí i sobretot, sap que 
no li canviaran durant el trajecte: PENSAMENT DIS-
CIPLINAT. I per últim, i no menys important, totes les 
anàlisis i decisions preses amb anterioritat només 
tindran èxit si el seu procés d’implantació és ade-
quat i evidentment això vol dir: ACCIONS DISCIPLI-
NADES 
   En definitiva, tot I que no és senzill d’aconseguir, 
si ens proposem arribar a un bon nivell en tots i ca-
dascun dels punts anteriors, algú dubte que la nostra 
empresa no anirà bé? Ens hi posem?

Arran de la convenció que el PP va fer a Bar-
celona, fa una mica més d’una setmana, el mi-
nistre Montoro va anunciar que no publicarien 
les balances fiscals en contra del que havia 
anunciat el propi president Rajoy. Si aquest 
anunci és tan greu com sorprenent, les expli-
cacions que va donar el titular de la cartera 
d’Hisenda agreugen ambdós qualificatius. Pel 
ministre no es donaran a conèixer les balan-
ces perquè, a partir del seu contingut, alguns 
volen la independència.
Quan vaig llegir el que havia dit el dirigent del 
PP, vaig pensar ràpidament en altres països 
on es donen a conèixer regularment les balan-
ces i més particularment en un. Em refereixo 
a Alemanya.
Efectivament, el debat sobre els balanços de 
fluxos monetaris entre comunitats autònomes 
a l’Estat espanyol, que es presenta com a fruit 
del victimisme i eina de conreu del secessio-
nisme, també es produeix a diversos indrets 
amb altres lectures polítiques. A Alemanya es 
fan declaracions i lectures que, si les féssim 
aquí i des de Catalunya, ens dirien de tot. Així, 
per exemple, el president del land de Bavie-
ra, el socialcristià Horst Seehofer, diu, entre 
d’altres coses: “Som solidaris, però quan n’hi 
ha un que paga més de la meitat i dotze que 
se n’aprofiten, això ja no és just”. A Alemanya 
les balances fiscals es publiquen amb una pe-
riodicitat anual i no fa por el resultat. Aquí ara 
diuen que no es publicaran en el futur i el cert 
és que s’ha fet molt poc en el passat. Però, 
a més, si qualsevol dirigent català digués el 
mateix que el president de Baviera, ens dirien 
de tot.

Tanmateix, a Alemanya -tot i que existeix un 
cert respecte al principi d’ordinalitat, és a dir, 
que el que contribueix no quedi al final pel que 
fa a renda disponible per sota del receptor-, 
lands com el ja esmentat de Baviera o el de 
Hessen amb president democratacristià van 
presentar un recurs davant el Tribunal Cons-
titucional de Kalsruhe. “Amb aquesta deman-
da veurem qui de nosaltres és patriota bàvar, 
qui de nosaltres vol defensar els interessos 
de Baviera” -afirmava també el president ba-
varès. Us imagineu això mateix en boca d’un 
dels nostres! I encara més si tenim en compte 
que Horst Seehofer es dirigeix al partit socia-
lista que no secunda el recurs de Baviera ni 
el de Hessen ni el presenta al land de Baden-
Württemberg, on governen en coalició amb els 
verds seguint les directrius de les direccions 
d’un i altre partit dictades des de Berlín. És 
a dir, Catalunya no és tan rara quan planteja 
les seves demandes i Convergència i Unió no 
està tan allunyada de plantejaments de partits 
de grans països europeus. I tampoc és tan po-
líticament incorrecte acusar de sucursalisme 
a qui, no defensant els interessos dels seus 
ciutadans, se sotmet a les directrius dels par-
tits d’àmbit estatal, tinguin la seu a Berlín o a 
Madrid.

Balances fiscals

JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA 

A Alemanya les balances fiscals es 
publiquen amb una periodicitat anual i 
no fa por el resultat. 

En l’últim Ple municipal del passat dilluns 20 de ge-
ner entre d’altres va tenir lloc l’aprovació de la modi-
ficació del tipus impositiu de l’IBI, que enguany s’ha 
modificat lleugerament a l’alça per tal de poder ga-
rantir els diferents serveis públics que es donen a 
tots els veïns i veïnes. Concretament amb aquesta 
modificació l’ajuntament preveu per aquest 2014 re-
captar un 3’19% més provinent d’aquest impost, que 
no vol dir que sigui un increment en el rebut de l’IBI 
de forma generalitzada, ja que s’haurà de valorar en 
cada cas particular en tant que hi haurà habitatges 
que els podrà augmentar el rebut fins a un màxim 
de 30€ i n’hi haurà que els podrà baixar fins a 20€ 
respecte el rebut de l’any anterior. Per tant creiem 
que és un esforç prudent i racional per tal de fer front 
a la delicada situació que també pateix l’ajuntament 
degut a la davallada d’ingressos que provenen de 
l’estat espanyol i que sols aquest any rebrem quasi 
un 7% d’ingressos menys. Davant aquesta situació 
les formules màgiques i miraculoses que proposen 
alguns partits municipals son del tot falses i invia-
bles, ja que és impossible a més de demagògia po-
pulista defensar menys impostos i més despesa i 
inversions.  És sabut que n’hi ha partits que sempre 
opten pel No a tot sense pensar ni un moment en 
el benestar real del municipi ni dels ciutadans,  sinó 
que buscant sempre l’ interès oportunista i fàcil de 
poder guanyar vots a qualsevol preu prometent co-
ses que si mai governessin no podrien complir. És 

des d’aquest punt de vista que CiU ens neguem a 
entrar dins aquesta dinàmica populista i de baix ni-
vell d’entendre i fer política, i som on som per alguna 
cosa més, per unes idees, uns valors i en definitiva 
per vetllar pels interessos legítims i democràtics del 
municipi i els seus ciutadans i aportar humilment el 
nostre gra de sorra per intentar que Vilanova pugui 
seguir tirant cap endavant  com fan la resta de muni-
cipis de tot Catalunya.
Sols em queda encoratjar a tothom a seguir mirant 
cap el futur amb optimisme i a  treballar dur per acon-
seguir-ho, ja que només nosaltres som els respon-
sables del nostre destí tant individual com col·lectiu 
de la societat en que formem part. 

Mirant cap al futur
JORDI BARON ·    Portaveu CiU Vilanova del Camí
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A casa nostra, als segles XVI i XVII, sota els regnats 
dels Habsburg (l’anomenada casa d’Àustria), hi havia 
establert un sistema pactista que feia de la monarquia 
hispànica una unió de territoris amb institucions i le-
gislacions pròpies. L’any 1700, en morir l’últim Àustria 
sense descendència (el rei Carles II, a qui deien “l’em-
bruixat” perquè estava fet caldo i no gastava salut), va 
deixar reconegut com a hereu universal Felip de Bor-
bó, el futur Felip V, i va muntar un desgavell que acabà 
amb l’anomenada Guerra de Successió Espanyola, en 
realitat, una guerra d’abast europeu.
   Amb la caiguda de Barcelona, l’onze de setembre del 
1714, els defensors dels Àustria van perdre la guerra, 
i els catalans ho vam perdre quasi tot. El borbó Felip V 
va ser un rei rancuniós que no es preocupà de conèi-
xer el tarannà dels seus nous súbdits i amb mà de ferro 
apostà per un sistema centralista, aplicant el dret de 
conquesta i convertint en províncies els diferents reg-
nes que convivien fins aleshores. El gener del 1716, es 
publiquen els Decrets de Nova Planta, es dissolen les 
Corts Catalanes (en funcionament des del segle XIII i 
model de parlament medieval); s’estableix el castellà 
com a llengua oficial, es dissolen els grups armats com 
el sometent... Així, doncs, amb els Decrets de Nova 
Planta desapareixen els furs i institucions tradicionals 
de l’antiga Corona d’Aragó. Els del Reino de Navarra y 
Vascongadas no, ja que van fer costat al Borbó. I avui?
   Avui, després del parèntesi franquista, i a pesar d’una 
“transició modèlica”, encara tenim un rei (Borbó, tot i 

Decret de Nova Planta
JOSEP M RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

que amb una salut similar a l’últim Àustria). Tenim re-
cuperades algunes institucions gràcies al sistema del 
cafè per a tots i, almenys, no tenim el català prohibit, 
ara el tenim tolerat. No tenim independència econòmi-
ca, perquè els diners que generem se’ns els queden a 
la capital del reino, i per tot això tenim un futur galdós, ja 
que s’està preparant un altre rei substitut, que es diu... 
Felip! Ni que ho haguessin fet expressament, que su-
poso que sí, però això no és el més greu.
   El que és greu és tenir un gobierno central incapaç de 
crear ponts d’entesa, de dialogar, de teixir complicitats, 
de llegir la història i comprendre-la i, a partir d’aquesta 
lectura, entendre els nostres anhels i necessitats. Te-
nim un ejecutivo que encara té un defecte més gran: és 
venjatiu, gentussa d’aquella mena que, quan guanyen, 
diuen “te vas a enterar”, en castellà. Que modifiquen 
sense consensuar amb ningú la llei d’educació per es-
panyolitzar les criatures, que es treuen de la màniga 
una llei de l’avortament sense preguntar ni a les dones, 
retornant a la prehistòria democràtica, que fan modifi-
cacions als drets a manifestar-se que recorden massa 
allò de “circulen, circulen, no me hagan grupos” i al fa-
mós TOP (Tribunal de Orden Público). Estem tirant tan 
enrere, tan enrere que fa basarda.
   I, aleshores, s’estranyen que “els súbdits” es mobi-
litzin i passi el que està passant a Catalunya, i els que 
manen a Madrid treuen la màquina de dividir i diuen 
que un milió sis-cents mil manifestants a Barcelona, di-
vidit per sis són dos-cents setanta mil, i agafen el Pho-

Molts declaren tenir consciència de l’entorn on viuen. 
Han fet un planell on hi han posat les seves apreci-
acions. Però per molt detall que hi hagin posat  mai 
arribaran a dibuixar-ho ‘tot’. La nostra realitat és el 
reflex del que ha cridat la nostra atenció. Malgrat tot-
hom mira el mateix, el que percep cadascú és dife-
rent. D’un arbre uns hi veuen material per fer mobles, 
altres l’ombra, un element del paisatge o el risc de 
que caigui i ens faci mal. Aquest és el tema que ha 
estudiat el neuropsicòleg Antonio Damásio, professor 
de la càtedra David Dornsife de la Universitat del Sur 
de Califòrnia, i doctor honoris causa per la Universitat 
Ramon Llull. Els sistemes neuronals subjacents a la 
memòria, el llenguatge, les emocions i l’elaboració de 
decisions. 
   Considera que la consciència no és únicament hu-
mana, sinó el procés gradual que s’ha desenvolupat 
al llarg de l’evolució. I pot estendre’s a més espècies. 
Només cal que el cervell sigui capaç de crear un mí-
nim del seu jo. Com han fet els humans, augmentant 
la capacitat de la memòria, la imaginació i la creati-
vitat. La consciència no neix amb la persona. Es de-
senvolupa de la mateixa manera que el llenguatge o 
la mobilitat. Un procés biològic que s’organitza a dins 
del cervell, mitjançant un sistema complex en què es-
tan molt implicats el tronc encefàlic i l’escorça cere-
bral. Així el cervell interacciona constantment amb la 

resta del cos. No es pot aïllar el cervell i esperar que 
tingui consciència, que desenvolupi la cultura, analitzi 
la conducta dels altres o reflexioni sobre cada situació 
que ens arriba. Necessita comunicar-se amb el medi 
a través dels sentits i les percepcions.
   L’etòleg i zoòleg Richard Dawkins, titular de la cà-
tedra Charles Simonyi de Difusió de la Ciència a la 
Universitat d’Oxford creu que aquesta evolució també 
ha anat configurant la nostra genètica. Els fenotips 
no es limiten als canvis del propi organisme, sinó que 
provenen de tot el que ens envolta que també es con-
verteix en transmissor de coneixement. Ens afecten 
altres organismes, siguin de la mateixa espècie i fa-
mília, o no. Per això alguns han arribat a dir que som 
esclaus de la biologia. Però la naturalesa no té valors 
morals. Són les persones les que tenen la cultura, 
la possibilitat de reflexionar i de canviar les coses. I 
de la mateixa manera que aquella esclavitud social 
de l’antiguitat es va abolir perquè els oprimits es van 
revoltar -era una evolució cultural- podem modificar 
la nostra dependència biològica. Ambdues acabaran 
portant-nos a una evolució social. Les emocions, que 
inicialment eren un mecanisme de supervivència (por i 
defensa), han anat modificant els comportaments. I de 
la mateixa manera que en les persones, hi ha una ac-
tuació de l’inconscient. En les societats hi ha un subs-
trat comú que va modificant la identitat compartida. 

PERE ESCOLÀ

La consciència
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toshop i retoquen la via catalana convertint aquell munt 
de ciutadans agafats il·lusionadament de les mans en 
ninots de cartró, i subvencionen a la premsa afí, l’ano-
menada Brunete mediàtica, perquè publiquin disbarats 
i mentides.
   I mentre es dediquen a fer tots aquests retocs, els 
més ultramundans dels seu partit els titllen de fluixos 
i els culpen de cagar-se a les calces i aleshores surt 
aquell que parla català a la intimitat i no vol anar a la 
costellada, el del Parlament Europeu que només pot 
volar en primera classe se’n va a un nou partit que té 
nom de tocadiscos, i el de l’orella grossa fa veure que 
es dóna de baixa. Però no estan sols en la cagalera; 
els del PSOE, que es passen els dies recollint els tros-
sos que van caient del PSC, com si fos el trencadís 
del palau de les Arts de València, han desembalsamat 
al Felipe Gonzàlez i l’han enviat a la tele a fer un cara 
a cara amb l’Artur Mas, on va quedar clar que de de-
mòcrata poc, poquet, ja que això de deixar votar als 
catalans no li feia cap gràcia.
Jo estic content. Aquest pànic no és normal; és un in-
dicador que comencen a veure les coses clares (per a 
ells fosques), o sigui que anem de veres, i no els fa por 
que marxem perquè ens enyoraran i ens trobaran a 
faltar de tant que ens estimaven, tenen por d’una altra 
cosa. Han fet números i sense Catalunya s’hauran de 
posar a pencar, tots, i quan dic tots vull dir tots. Mama 
por! 

   Per això hi ha qui es pregunta si és millor un sen-
timent moral o un contracte social. El dilema entre 
posar normes per intentar que la gent s’entengui o 
posar-les per forçar els canvis. Els que defensen la 
llibertat individual amb les seves imperfeccions i cer-
quen aliats per progressar. Els que deixen que la 
moral individual configuri una ètica ciutadana, amb 
normes flexibles que s’adaptin al llarg dels temps. 
I els que creen estructures inamovibles, que volen 
eternes. Que els serveixen per adoctrinar a la gent, 
convençuts que seguint-les arribaran a la felicitat. 
Una visió doctrinària i excloent amb bons (els nostres) 
i dolents (els altres). Però aquesta dicotomia també 
fa que mentre uns siguin optimistes i es sentin lliures 
-encara que imperfectes- i es vegin capaços de discu-
tir i debatre-ho tot, altres acaben  sentint-se perfectes 
i les seves rígides normes els porten a un gregarisme, 
que imposen per evitar discrepàncies. 
   La vida de les persones -relativament curta- fa que 
molts canvis socials costin de valorar perquè costen 
molt de temps. Per això els xinesos encara no es 
volen pronunciar sobre si les idees de la Revolució 
Francesa són o no positives, perquè diuen, és “un fet 
massa recent”. Així la consciència, tant social com in-
dividual, seguirà sent un element íntim i personal que 
segueix evolucionant sense aturar-se malgrat les per-
sones no se n’adonin.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
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L’actualitat d’aquests dies, al meu entendre, es po-
dria  anunciar amb les tres paraules del titular que 
apareixen en ordre alfabètic.  
 
Armes. Aquest mes de gener ha fet 75 anys de l’ocu-
pació d’Igualada per part de les tropes del bàndol 
franquista, i bé prou que ens ho va “servir” La Veu 
de l’Anoia amb un esplèndid Tema de la setmana, 
reproduint-hi unes fotografies del tot corprenedores. 
La commemoració és pertinent. No ho oblidem, ells 
parlen de victòria, nosaltres de derrota i d’ocupació. 
No oblidem tampoc que la Cruzada anava contra els 
rojos i els separatistas. Sí, va ser una guerra contra 
Catalunya. En ser ocupada Catalunya vam tornar a 
perdre la Generalitat, es va reviure el terrible 1714. 
Què voleu que us digui, els arguments dels unionis-
tes espanyols, contra el procés iniciat a Catalunya 
cap a la Independència, es basen en la suposada le-
gitimitat de les nostres derrotes de l’11 de setembre 
de 1714 i del gener de 1939. Aquests unionistes, de 
manera conscient o induïda, funcionen amb la lògica 
franquista i volen que els catalans ens considerem 
espanyols de manera natural, que oblidem la conse-
qüència del derecho de conquista por las armas. És 
el pensament del franquisme sociològic. Tot plegat 
m’ha portat a pensar en l’episodi viscut per Sala i 
Martín amb Durao Barroso quan, de manera brillant, 
el nostre economista va fer envermellir el President 
de la Comissió Europea en posar-lo en evidència 
davant la paradoxa que per arribar a formar part 
d’Europa podria ser més vàlid provenir d’un conflicte 

Armes, balances, vots
FRANCESC RICART ·    

armat (els països de la Guerra dels Balcans) que no 
a partir d’un procés democràtic com es proposa des 
de Catalunya. 

Balances. Recordem una vegada més que un dels 
primers a demanar la publicació de les balances 
fiscals als governs d’Espanya va ser el que seria 
Conseller d’Economia Antoni Castells, del mateix 
partit que presideix Pere Navarro. Castells tenia 
clara la importància d’evidenciar el gran desequilibri 
de les balances en relació a Catalunya i la injustícia   
continuada dels efectes que en patíem i en patim.  
Aquests dies, el productor de malsons que és el mi-
nistre Montoro, com si fos un antimag, s’ha tret de la 
txistera un conill de plàstic i ens vol fer creure que el 
cel és de ceba, o sia, una fórmula a partir de la qual 
els catalans ens l’haurem d’embeinar i ja no podrem 
plorar pels diners volàtils que desapareixen en sortir 
de la ratlla de l’Ebre. 
Sala i Martín desemmascara Angel de la Fuente, 
l’expert encarregat de fer el número de màgia de la 
nova balança fiscal o com se n’hagi de dir, perquè 
aquest catedràtic de la U. de Girona és un autèntic 
hooligan espanyolista  que fa de guineu al galliner, 
com diu Vicent Sanchis a El Punt Avui. Resumint: 
arreu, diuen els entesos, les balances fiscals són 
territorials i es fan servir per treure’n conclusions, 
se suposa, a favor dels territoris amb més dèficit (i, 
doncs, a favor dels ciutadans); en canvi Espanya 
vol fer servir aquest artilugi  per continuar afavorint 
els mateixos territoris a l’esquena  dels territoris que 

   La definició “violència de gènere” està  majorità-
riament associada als maltractaments que patei-
xen algunes dones per part de les seves parelles 
sentimentals, podent  fer-se  extensible als fills, 
d’un cònjuge o de l’altre,  que conviuen amb ells.  
S’havia sentit també alguna cosa sobre els mal-
tractaments que pateixen un determinat nombre 
de persones grans, però quest tema era consi-
derat tabú, tot i existir des de sempre. El darrer 
cap de setmana els greuges a persones d’edat 
avançada van sortir a la llum, deixant al descobert 
les crues i vergonyoses condicions en què viuen i  
han de suportar alguns d’ells. Ara per ara només 
se’n detecta un de cada cinc casos, i sembla ser 
un patró cultural acceptat. Les humiliacions tenen 
lloc no només per part dels cuidadors/es externs, 
personal de les residències, etc, sinó també dins 
de les mateixes famílies.  A molts d’aquests anci-
ans els manca informació sobre els seus drets, i 
els recursos existents per fer-los complir. 
   Què ha passat perquè els pertanyents als grup 
de la tercera edat que no es poden valdre per ells 
mateixos, hagin de patir aquesta situació? Ser 
atesos per cuidadors/es externs o, internats en 
centres de dia, residències...? Les respostes les 
hem de cercar en primer lloc,  en els canvis so-
cials i familiars que s’han anat produint a l’entorn 
on vivim: desaparició de les antigament comuns 
famílies extenses;  el nou paper de les dones en 
el món laboral que, òbviament les obliga a passar 
el dia fora de casa;  creixement del model de fa-
mília monoparental;  dificultats per conciliar la vida 
laboral i familiar; els canvis en l’estructura i en la 

funció de la família, que han comportat i major in-
dividualisme i desvinculació entre els membres de 
la mateixa família. En aquesta llista de factors cal 
afegir-ne d’altres que malgrat ser totalment erro-
nis, discriminants i cruels,  han creat estereotips 
vers la gent gran: no saber valorar els coneixe-
ments i experiències que aporten els avis i les àvi-
es; equívoca relació entre ser gran, ser depenent, 

cosa que a vegades es tradueix com ser un càrre-
ga; falsa associació de la senectut a la improducti-
vitat, la inactivitat i la tristesa. L’altra pregunta que 
molts ens fem és el per què del silenci de les “víc-
times”. Alguns d’ells/elles no en són conscients o, 
consideren la seva situació com a normal. D’altres 
tenen por a què diran, a les represàlies que pu-
guin fer empitjorar la seva situació, a ser portats a 
una residència: pèrdua de casa seva i del contacte 
amb els néts. Hi ha també els que senten vergo-
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aportem més des de fa anys i anys. És clar, on diu 
territoris, hi podeu escriure ciutadans.

Vots. Una majoria de catalans, la que va compondre 
la immensa Via catalana de l’últim 11 de Setembre, 
està determinada a fer possible el procés cap a la 
Independència de  Catalunya i ho fa convençuda per 
raons identitàries, per justícia històrica, per necessi-
tats econòmiques... I  aquestes raons omplen cada 
dia de més raó perquè entenguem que la superació 
de les dificultats enormes del moment només serà 
possible si arribem a tenir tots els instruments dels 
estats, si ens podem governar, si som independents. 
D’aquí que tanta gent hi esmerci tants esforços a 
demanar que el poble pugui votar el seu futur, que 
el pugui decidir. Per això hi ha tantes esperances a 
poder votar, per això la gent de l’ANC treballa amb la 
campanya Signa un Vot per la qual el ciutadà dóna 
la signatura a favor de la Independència perquè, 
si arriba el cas que no puguem  anar a la Consulta 
anunciada per al 9 de novembre, el Govern de Ca-
talunya disposi de les signatures, o sigui dels vots a 
l’avançada, i faci via cap a la sobirania. 

Epíleg. Nosaltres estem ben compromesos a usar 
sobretot els vots, amb o sense balances i, sobretot, 
sense armes. Recordi senyor Felipe González, els 
catalans exercirem el dret a decidir el nostre futur 
amb vots i sense violència.

nya i sentiment de culpa o, els manca la capacitat 
física i moral per poder reaccionar. 
   Els tipus de maltractaments més comuns que pa-
teixen la gent gran són la negligència en l’atenció 
de les seves necessitats bàsiques i, el psicològic. 
S’han denunciat casos on també s’han constatat  
abusos físics i econòmics. Hi ha cultures on la 
mera possibilitat de no poder tenir cura dels anci-
ans és senzillament inacceptable. Val a dir també 
que les seves estructures i esquemes familiars no 
han patit els canvis i transformacions que han tin-
gut les nostres. 
   Haver d’assumir i acceptar que no sempre és 
possible poder tenir cura dels pares, quan ells ja 
són molt grans i/o no es poden valdre per ells ma-
teixos genera impotència i a vegades frustració. 
Arribat aquest cas on cal buscar algú extern o un 
centre per a que ho facin, les opcions que es triïn 
han de tenir una formació qualificada per aquesta 
tasca i en el cas d’una residència, assegurar que 
posseeixin una adequada ràtio pacients-personal 
i assabentar-se sobre quin és el tracte que donen 
als interns. En cas de detectar-se una mala actitud 
o un maltractament, de la mena que sigui, cal im-
perativament denunciar als infractors. La vellesa 
és quelcom que,  anant bé, ens arribarà a tots. 
Mentre no hi ha cap malaltia greu o degenerativa 
que ens afecti, els individus anem cremant etapes. 
Ara bé, si arriba un dia en què el nostre organis-
me ja no és autònom,  voldrem ésser tractats amb 
dignitat i que el dret a viure com a persones, pre-
valgui per sobre de les mancances que ens puguin 
haver afectat.

Maltractaments a la gent gran
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net
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L’Ajuntament, a través del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI), organisme cola-
teral que gestiona íntegrament 
el consistori, invertirà 800.000 
€ en refer per complet la llar 
d’infants “la Ginesta” per cons-
truir-hi un Centre de Dia per 
a la gent gran. Com ja es va 
explicar la setmana passada, 
la guarderia es traslladarà a 
partir del curs vinent a “L’Espí-
gol”, tancada fa dos anys per 
manca de demanda, ubicada 
al Molí Nou.
En la mateixa operació, el 
Centre de Dia Arian, ubicat a 
la plaça dels Porcs, tancarà 
les seves portes per traslladar-
se al nou espai de “la Gines-
ta”. En aquest canvi l’Ajunta-
ment s’estalviarà el lloguer de 
25.000€ anuals que paga a la 
propietat de l’edifici. L’anterior 
govern de l’Entesa va adquirir 
l’Arian i pagava als propieta-
ris aquest lloguer des de l’any 
2007, però una clàusula del 
contracte permetia deslliurar-
se’n a partir del 2014. I això és 
el que ara es farà.

D’Arian a Montserrat
El nou Centre de Dia passarà 
a anomenar-se “Montserrat”, 
en referència al barri on s’ubi-
carà. Les obres de construcció 

L’Ajuntament invertirà 800.000 € en refer la 
Ginesta per traslladar-hi el Centre de Dia Arian

El Centre de Dia Arian era privat però l’anterior govern municipal 
el va adquirir l’any 2007 i pagava un lloguer de l’edifici

del Centre de Dia s’iniciaran 
passades les vacances d’es-
tiu, i s’espera que entri en fun-
cionament en el transcurs de 
l’any 2015.

Cap endeutament
Dimecres, l’alcalde Marc Cas-
tells i el gerent del CSSI, Jordi 
Ferrer, van comparèixer per 
a explicar l’operació, que, se-
gons l’alcalde “no represen-
tarà cap endeutament per 
al Consorci ni per a l’Ajunta-
ment”, malgrat l’enorme inver-
sió que s’haurà de fer per tirar 
endavant les obres. 
Castells va explicar que “amb 
aquest projecte conjunt no no-
més mantindrem viu aquest 
edifici amb unes funcions so-
cials, de servei i d’equipament 
públic per al barri, sinó que 
contribuirem alhora a la millo-
ra econòmica i de prestació de 
serveis del Consorci Sociosa-
nitari i a la qualitat de vida de 

la nostra gent gran”.  
 
Inicialment tindrà 
49 places
El nou Centre Montserrat in-
drà una oferta 49 places, qua-
ranta d’elles públiques, és a 
dir, les mateixes que té avui 
Arian, però en un espai millor, 
que disposa de jardins, i amb 
un projecte que permet l’am-
pliació fins a disposar, com a 
màxim, de 4.000 metres qua-
drats de superfície. Avui Arian 
en té 470, amb una ocupació 
del 71%. El CSSI també ges-
tiona a Igualada la residència 
Pare Vilaseca i el seu centre 
de dia, ubicat al mateix lloc, 
que l’any passat va tenir un 
94% d’ocupació mitjana. Les 
places públiques són con-
certades amb l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS). 
S’ha de tenir en compte que 
avui “la Ginesta” són dos edi-
ficis que sumen 730 m2, un 
porxo cobert de 30 m2 i una 
àmplia zona enjardinada. Al-
tres avantatges que suposaria 
el trasllat al futur centre del 
barri Monserrat són el fet que 
els edificis de La Ginesta són 
accessibles i d’una sola plan-
ta, la disponibilitat de jardins i 
espais a l’aire lliure al mateix 
recinte, la facilitat d’aparca-
ment al barri per als visitants, i 

l’opció de fer el nou edifici molt 
més eficient energèticament i 
més còmode i confortable per 
als seus usuaris.
L’alcalde afegia que “som 
conscients que en un futur pot 
haver-hi una forta demanda 
d’aquest tipus de serveis, s’ha 
fet un estudi que així ho de-
termina. D’aquí que convenia 
poder disposar d’un espai que  
es pogués ampliar més enda-
vant, si cal. El que fem ara és 
posar en valor un equipament 
públic”. Amb l’operació, l’alcal-
de va dir que es mantindrà el 
nombre de treballadors actu-
als del centre Arian.
Pel que fa a la cobertura del 
conjunt de la ciutat, el CSSI 
preveu seguir donant servei 
amb els seus centres de dia 
als districtes de Ponent i Pla 
de la Massa Sesoliveres des 
del Pare Vilaseca, i als distric-
tes de Llevant i Centre des del 
futur centre del barri Montser-
rat. Per a facilitar la transició 

a la nova ubicació es contem-
pla un servei de transport amb 
vehicle adaptat per als usua-
ris de l’Arian que ho desitgin. 
A nivell de comarca, el CSSI 
gestiona també els centres de 
dia Mar i Cel a Piera i Casa 
Joan Gimferrer a Calaf. 

El CSSI, hiperendeutat
Una inversió de 800.000€ per 
a un organisme “hiperendeu-
tat” com el CSSI, en paraules 
del propi alcalde, pot semblar 
quelcom estrany. “L’any 2011 
aquest consorci tenia uns nú-
meros vermells d’1,7 milions 
d’euros, i aquest any passat, 
ja està per sota del milió. I hem 
de tenir en compte que l’Es-
tat espanyol ens deu un milió 
d’euros que tinc el compromís 
de rebre’ls el proper mes de 
maig”, deia l’alcalde Castells 
per justificar la inversió. 

Concurs de gestió 
de les llars d’infants
Si el centre Arian conservarà 
tots els treballadors amb el 
trasllat, no és segur que passi 
el mateix amb el personal ac-
tual de “la Ginesta”. 
De fet, el que passi amb les 
llars d’infants públiques d’Igua-
lada és un enigma, tota vega-
da que a final d’aquest curs 
escolar finalitza la concessió 
de l’actual gestió, i s’haurà de 
fer un nou concurs públic des 
de l’Ajuntament per continuar 
amb la mateixa empresa, o bé 
una altra. Tot dependrà de les 
condicions i les ofertes que es 
presentin.

Igualada

La despesa en les 
obres, que es faran a 
partir de l’estiu, per-
metrà deixar de pagar 
25.000€ anuals de llo-
guer de l’edifici actual 
-privat- de la plaça 
dels Porcs
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La Ginesta deixarà de ser una llar d’infants per a convertir-se en el Centre de Dia Montserrat.

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

finquesargent@msn.com

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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Aquest any 2014 Igualada 
participa novament en el pro·
jecte Cultura Emprenedora a 
l’Escola, impulsat per la Dipu·
tació de Barcelona amb la col·
laboració de l’Ajuntament de 
la ciutat, i que té com a objec·
tiu promoure i fomentar l’em·
prenedoria en el cicle superior 
de l’educació primària, desen·
volupant els valors, hàbits i 
capacitats clau. El projecte es 
duu a terme en vint·i·cinc mu·
nicipis de Barcelona i promou 
el treball conjunt entre els ens 
locals i els centres educatius. 
En total, aplega més de dos 
mil alumnes i està prevista la 
creació de noranta cinc coo·
peratives escolars. Enguany 
a Igualada hi participen alum·
nes de 5è de Primària de les 
escoles Maristes, Escolàpies i 
Acadèmia Igualada.
La setmana passada, els 
equips directius de les coo·
peratives Detalls Maristes i 
Tot Coses, dels Maristes, Cin·
quelàpies i Copito de les Es·
colàpies i Cooperativa UNP 
i Els Millors Cooperatius de 
l’Acadèmia Igualada van visi·
tar les instal·lacions d’IG-Nova 

Maristes i Acadèmia Igualada tenen aquest any cooperatives escolars.

Les cooperatives escolars inicien 
els seus projectes

Empresa. Van reunir·se amb 
el cap de l’Oficina d’Atenció 
Empresarial de l’Ajuntament, 
amb qui van intercanviar im·
pressions sobre el procés que 
havien seguit fins al moment 
per a la constitució de la co·
operativa, l’elecció de l’equip 
directiu, el nom i el producte 
que elaboraran. També van 
presentar els estatuts i l’acta 
de constitució. 
Igualment, els membres de la 
cooperativa van fer una visi·
ta al tècnic d’assessorament 
empresarial de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb qui van co·

mentar diferents aspectes so·
bre l’elecció del producte com 
poden ser la viabilitat, la venda 
o l’estudi de mercat. Ara, les 
cooperatives es troben en ple 
procés d’elecció i elaboració 
d’uns productes que vendran 
durant el mes de maig en un 
mercat al centre de la ciutat. 
Aquest projecte, que pretén 
incentivar la cultura emprene·
dora a l’escola, compta amb 
el suport tècnic de Valnalón, 
entitat que es dedica a la pro·
moció de l’emprenedoria a 
l’escola i que té una notable 
trajectòria a l’Estat espanyol. 

JP / LA VEU

El mes de gener va finalitzar 
a l’Anoia amb 11.972 perso·
nes apuntades a les llistes de 
l’atur del Servei d’Ocupació 
de la Generalitat. Això supo·
sa 743 persones menys que 
al gener del 2013. A Igualada, 
la xifra d’aturats és de 3.800, 
exactament 273 menys que fa 
un any, quan eren 4.073.
En gairebé la totalitat de muni·
cipis de la comarca hi ha una 
disminució notable de l’atur, 
en comparació a dotze mesos 
enrere. Hi ha alguns casos que 
no és així, però es tracta de 
municipis on la desocupació 
és molt menor, com és el cas 
d’Argençola -que ha doblat els 
seus aturats-, Orpí, Sant Martí 
Sesgueioles i la Torre de Cla·
ramunt. L’excepció és Calaf, 
on hi ha un augment de l’atur 
però es tracta d’una població 
més important.
És destacable també observar 
la disminució de la desocupa·
ció a les principals poblacions 
de l’Anoia, com Montbui (102 
desocupats menys), Vilanova 
del Camí (107), o Capellades 
(59). En canvi, a Piera, sego·
na població de l’Anoia, la dis·
munució és escassa (17).

L’atur ha disminuït 743 persones 
a l’Anoia en el darrer any

La troballa de La Veu d’una 
pel·lícula de les tropes de 
Franco interessa a Tarragona
REDACCIÓ / LA VEU

La troballa d’una peŀlícula in·
èdita per part de La Veu de 
l’Anoia sobre l’entrada de les 
tropes franquistes, amb le·
gionaris italians, a Igualada, 
al final de la guerra civil l’any 
1939, que va publicar aquest 
setmanari fa alguns dies en 
un reportatge elaborat per Jor·
di Puiggròs, ha rebut l’interès 

d’historiadors de la zona de 
Tarragona, que desconeixien 
també aquestes imatges. 
Tant és així que a la zona de la 
Conca de Barberà i al Tarrago·
nès alguns historiadors s’han 
interessat en aquesta filmació. 
El “Diari de Tarragona” es va 
fer ressò aquesta setmana 
del reportatge de “La Veu de 
l’Anoia”.

“El Diari de Tarragona” en les seves versions de paper i digital, es va referir al nostre reportatge.

Les JERC organitzen demà una 
xerrada sobre el càncer
REDACCIÓ / LA VEU

En motiu del dia mundial en 
contra del càncer, les JERC 
Anoia organitzen una xerrada-
col·loqui sobre el càncer entre 
la gent jove demà dissabte dia 
8 de febrer a les 7 de la tarda, 
a la sala de socis de l’Ateneu.
Participaran a la xerrada les 
igualadines Núria Riba i Me·
ritxell Garriga, dues joves de 
20 anys que han plantat cara 
a un càncer i que explicaran la 
seva història. També ho farà la 
Vanessa Cortí, psicooncòloga 
i especialitzada en el tracta·
ment dels joves amb càncer, i 

l’Esther López, presidenta de 
l’associació contra el càncer 
(AECC) d’Igualada. 
L’acte pretén apropar l’expe·
riència de gent jove que ha 
patit un càncer, l’impacte que 
té i les maneres d’afrontar-ho. 
Trencant tabús i obrint la xer·
rada a la participació i a les 
preguntes de tots aquells qui 
ho vulguin.
A Catalunya es diagnostiquen 
anualment uns 33.700 casos 
de càncer, dels quals un 10% 
són detectats entre joves de 
15 a 25 anys. 

Dimecres, jornada a la UEA 
sobre la seguretat als polígons
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres tindrà lloc 
una jornada sobre la seguretat 
als polígons d’activitat econò·
mica de l’Anoia, que es farà a 
partir de les 10 del matí a la 
seu de la Unió Empresarial. 
Durant la sessió es parlarà de 
“La seguretat als nostres po·
lígons d’activitat econòmica”, 
a càrrec de l’Inspector Damià 
Larriba Gomà, Cap de l’Àrea 
Bàsica Policial de l’Anoia dels 
Mossos. També del “Model de 
seguretat privada mancomu·
nada als polígons”, amb Cristi·

na Secades, Subdirectora ge·
neral de Seguretat Interior del 
Departament d’Interior de la 
Generalitat. També s’enfoca·
rà l’aspecte de tenir seguretat 
privada presencial i solucions 
tecnològiques, i s’exposarà el 
cas d’èxit de la seguretat al 
polígon de Bufalvent a Man·
resa. La jornada serà closa al 
migdia per Bàrbara Minoves, 
Directora dels Serveis Terri·
torials d’Empresa i Ocupació 
a la Catalunya Central. Més 
info a uea@uea.cat i al 93 
8052292.

Hoja2

Página 1

2.013 2.014 Dif.

ARGENÇOLA 6 12 6

BELLPRAT 5 3 -2

BRUC 162 129 -33

CABRERA D'ANOIA 171 156 -15

CALAF 351 360 9

CALONGE DE SEGARRA 11 6 -5

CAPELLADES 485 426 -59

CARME 69 64 -5

CASTELL. RIUBREGóS 12 10 -2

29 25 -4

COPONS 27 17 -10

HOSTALETS DE PIEROLA 247 230 -17

IGUALADA 4073 3800 -273

JORBA 57 55 -2

LLACUNA 64 63 -1

MASQUEFA 827 774 -53

MONTMANEU 7 3 -4

ÒDENA 382 366 -16

ORPÍ 4 9 5

PIERA 1671 1654 -17

POBLA DE CLARAMUNT 206 194 -12

PRATS DE REI 39 25 -14

PUJALT 4 3 -1

RUBIÓ 8 7 -1

SANT PERE SALLAVINERA 6 5 -1

SANT MARTÍ TOUS 70 68 -2

SANT MARTÍ SESGUEIOLES 21 28 7

SANTA M. DE MONTBUI 1402 1300 -102

SANTA MARIA DE MIRALLES 14 10 -4

TORRE DE CLARAMUNT 420 421 1

VALLBONA D'ANOIA 124 117 -7

VECIANA 5 3 -2

VILANOVA DEL CAMÍ 1736 1629 -107

ANOIA 12715 11972 -743

CASTELLOLí
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La pilota, cada vegada més 
gran, del conflicte de l’Espai 
pels Somnis ha viatjat aquesta 
setmana d’un lloc a l’altre de 
la ciutat sense que, de mo-
ment, hi hagi res clar. Tant és 
així que els joves ocupants del 
Casal han decidit seguir amb 
la seva mobilització, que veu-
rà el seu punt àlgid demà a les 
7 de la tarda amb una mani-
festació al Passeig Verdaguer, 
davant mateix de l’edifici. 
Els joves han distribuït una 
gran quantitat de pasquins 
per tota la ciutat informant de 
la manifestació i demanant 
suport. En un dels seus dar-
rers cartells distribuïts per les 
xarxes socials, s’informa de 
la concentració sota el titular 
“L’Ajuntament no accepta la 
proposta de mínims, la solució 
de l’escorxador”, i ja avança 
que el 13 de febrer, data pre-
vista pel desallotjament, es 
farà un esmorzar popular a les 
9 del matí.

Activitats a 
l’Espai pels Somnis
Els joves continuen organit-
zant unes jornades contra el 
desallotjament, que van co-
mençar ahir dijous. Per avui 
divendres hi ha prevista una 
xerrada, a les 8, sota el títol 
“la lluita de la PAH”, a càrrec 
de Pau Llonch, activitat de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de Sabadell. A les 10 
es farà un sopar solidari amb 
la vaga de Panrico.
Per demà dissabte, a més de 
la manifestació de les 7, hi ha 
previst durant tot el matí tallers 
de xanques, infantil, pintada de 
mural i paradetes d’entitats, i a 
la una un vermut concert amb 
De Jo Jet i Maria Ribot. A les 
2, dinar popular. Diumenge, a 
les 11, continuaran les activi-

El conflicte de l’Espai pels Somnis s’enroca i els joves 
mantenen una manifestació per demà al Passeig Verdaguer 

Davant l’oferta de 
l’Esglèsia, els joves 
van respondre amb 
una negativa, i van 
traslladar la pilota a 
l’Ajuntament dema-
nant els locals de 
la Brigada Munici-
pal d’Obres a l’antic 
escorxador, però 
l’Ajuntament s’hi 
nega i ofereix un 
projecte alternatiu

tats amb un concert amb bols 
de quarz i alquímics a càrrec 
d’Enric Gené Josocneuc.

Propostes 
i contrapropostes
El conflicte està enrocat. Da-
vant la proposta del Bisbat de 
Vic -propietari del Casal- de la 
setmana passada, d’oferir el 
recinte a la ciutat però després 
de fer-hi obres i poder execu-
tar el projecte de remodelació 
previst des del 2010, els joves 
van informar diumenge que no 
acceptaven l’oferiment d’ins-
taŀlar-se provisionalment als 
locals parroquials perquè no 

Els joves van demanar a l’Ajuntament aquesta part de l’antic Escorxador, sense èxit.

es vol renunciar a “l’autoges-
tió” dels espais que ocupen. 
“El bisbat ens fa aquesta pro-
posta amb l’objectiu d’evitar el 
desallotjament que totes les 
parts implicades volem evitar, 
però obligant-nos a deixar el 
projecte orfe d’espai”, afirma-
ven en un comunicat.
Davant d’aquesta situació, 
els joves van traslladar la pi-
lota a l’Ajuntament en un rà-
pid viatge Bisbat-Espai pels 
Somnis-Ajuntament: “Ens 
comprometem a abandonar 
les instal·lacions que ocupem 
actualment si l’ajuntament ens 
cedeix l’edifici nord del recinte 
de l’Escorxador (...) sempre i 
quan abans del divendres 7 
ens faci arribar un document 
legal que acrediti la cessió 
d’aquest espai”. Els joves in-
terpretaven que l’esmentat 
edifici “es troba en desús”, 
quan, de fet, és ocupat des de 
fa temps per la Brigada Muni-
cipal d’Obres. 

Intolerant i inadmissible, 
segons l’Ajuntament
L’oferta no va agradar gens ni 
mica al govern municipal. El 
tinent d’alcalde d’Entorn i Pro-
moció Cultural, Josep Mise-
rachs, ha afirmat aquest dime-
cres que “el govern municipal 
no cedirà davant l’actitud de 
pressió vers aquest consisto-
ri que ha adoptat aquest col-
lectiu”, i qualificava “d’intole-
rant, inadmissible i refusable” 
la seva “proposta de mínims”, 
afirmant que el comunicat dels 
joves “sembla un requeriment 
d’Hisenda”. 

Miserachs, visiblement mo-
lest, al costat del regidor de 
Joventut, el republicà Joan 
Requesens, defensava “la ins-
titució que representa l’Ajunta-
ment, és una administració de 
tots, pública, a la que no se la 
pot amenaçar. El món no va 

així”, deia. “No hi haurà entesa 
si hi ha condicions i comptes 
enrere, a nosaltres no se’ns 
pot acusar de no escoltar a 
tothom”.

L’Església insisteix en 
el diàleg i l’entesa 
Davant d’aquest panorama 
municipal, des del Bisbat de 
Vic s’insisteix en la necessi-
tat de diàleg per trobar una 
solució, i es continua deixant 
clar que “no hem denunciat a 
ningú en concret, simplement 
vam comunicar a la policia 
que hi havia gent dins de la 
nostra propietat”. Des de l’es-
glésia s’apunta que “tenim un 
projecte de remodelació en 
marxa i els mitjans per recu-
perar l’espai, i de cap manera 
és excloent. Hi cap el projecte 
dels joves i a més tots els que 
hi havien estat amb anteriori-
tat”. 

Sorprenentment, l’ajuntament 
també ha presentat aquesta 
setmana el seu projecte, tot 
i que Miserachs ja afirmava 
que “està a les beceroles”. 
Es tracta de dotar a les en-
titats “d’un nou espai on hi 
tinguin cabuda les diferents 
iniciatives impulsades pels 
col·lectius joves i associaci-
ons culturals locals”.
Segons es va apuntar a la 
premsa, la iniciativa, de la 
que mai se n’havia parlat pú-
blicament, “neix de la creixent 
i evident percepció que hi ha 
entitats i joves que necessi-
ten espais on fer créixer les 
seves inquietuds i els seus 
projectes culturals, artístics, 
creatius, formatius o de lleure. 
Recentment, grups musicals, 
entitats socials, associacions 
culturals i diferents agrupaci-
ons juvenils, han fet arribar al 
govern de la ciutat el seu de-
sig de comptar amb un espai 
on desenvolupar iniciatives 
pròpies”. 
No se sap, de moment, quin 
espai municipal serà l’indicat 
per poder fer aquest projecte.  
La voluntat, segons Joan Re-
quesens, és “posar a disposi-

ció dels col·lectius joves, però 
també culturals i socials, un 
espai on se sentin còmodes, 
que se’l sentin seu, on tinguin 
una considerable implicació 
en la gestió i on la participa-
ció de l’Administració sigui la 
mínima”. En les properes set-
manes el consistori comença-
rà a fer extensiu aquest pro-
jecte a les entitats. 
Des de l’Espai pels Somnis 
expliquen que aquest model 
“no és un exemple per no-
saltres ja que posa en evi-
dència la inoperància de les 
institucions. Fa sis mesos 
que l’Ajuntament i el Bisbat 
han tingut l’opció de negociar. 
Des del primer moment l’Es-
pai pels Somnis ha demanat 
diàleg entre les tres parts, 
però  fins que no hi ha hagut 
l’ordre de desallotjament i una 
forta pressió social i mediàti-
ca, no han volgut atendre el 
problema (...) Fora de l’espai 
no érem ningú, a dins tenim 
força i veu. En cap cas el de-
sallotjament ha sigut el nos-
tre objectiu final, però no ens 
queda cap altre opció que 
lluitar pels nostres somnis, i el 
dia 13 resistirem”.

L’Ajuntament també té projecte

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

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

www.girbauconsulting.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



Diverses imatges de l’acció del Bloc Anticapitalista de l’Anoia, difoses en un vídeo realitzat per ells mateixos.

Manifest

El Bloc està format 
per partits, sindicats 
i entitats com la CUP, 
Arran, CGT, PAH, En-
davant, CNT, La Teixi-
dora, CSA Delícies, 
Ca la Fou i COS
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El supermercat Mercadona de 
Santa Margarida de Montbui 
va viure dissabte al migdia, a 
3/4 d’una, quan l’establiment 
era ple de gom a gom, un fet 
insòlit amb l’assalt organitzat -i 
pacífic- d’alguns membres del 
Bloc Anticapitalista de l’Anoia, 
que van entrar al local cridant 
consignes anticapitalistes i 
emportant-se carros plens 
de queviures, sense pagar. 
El succés, que va requerir la 
presència de la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra, va ser 
protagonitzat per una vintena 
de persones. La policia va 
identificar-ne vuit, segons han 
confirmat diverses fonts. Part 
del menjar sostret es va poder 
recuperar, però no tot.
El Bloc Anticapitalista de 
l’Anoia  el formen les orga-
nitzacions La Teixidora, CGT, 
CNT, CUP, Ca la Fou, COS, 
CSA Delícies, PAH, Endavant 
i Arran. Cap d’aquestes en-
titats s’ha manifestat oficial-
ment sobre aquesta iniciativa. 
Els protagonistes de l’acció la 
qualifiquen com “reapropiació 
d’aliments”, i aquesta setma-
na, a través d’un comunicat, 
han explicat que es van en-
dur “tres carros de menjar 
per valor de 100€ cadascun. 
L’acció s’ha desenvolupat de 
forma pacífica i amb l’objectiu 
complert d’abastir d’aliments 
bàsics a diverses famílies de 
la comarca en situació precà-
ria, així com a altra gent que 
s’ha acostat durant la repar-
tició d’aliments. En el mateix 
lloc de l’acció s’han escampat 
centenars de fulletons expli-
cant-ne els motius”. 
El manifest, firmat pel Bloc 
sense especificar els col-
lectius participants, remarca 
“la necessitat d’organització 
social per tal d’adoptar mesu-
res d’urgència davant l’actual 

Assalt del Bloc Anticapitalista de l’Anoia 
al Mercadona de Montbui

Als Països Catalans, al vol-
tant del 40% de les persones 
treballadores a l’atur ja no 
tenen cap tipus de cobertu-
ra, ni prestació, ni subsidi, 
quedant així pendents dels 
serveis socials, la caritat 
i/o l’economia submergida. 
Més precarietat, més tem-
poralitat, més desprotecció, 
i més misèria i pobresa són 
el còctel explosiu que s’es-
tén per tot el país colpejant 
amb especial intensitat a les 
famílies treballadores sense 
recursos.
En l’actualitat, el 22% de la 
població de l’estat espanyol 
es troba per sota del llindar 
de pobresa, on la pobre-
sa relativa infantil supera el 
26%. Amb aquesta situació 
de partida, el futur de la po-
bresa i l’exclusió és esgarri-
fosa a mesura que els nous 

col·lectius de persones en atur 
perdin les seves prestacions 
i subsidis com a conseqüèn-
cia de les retallades que es 
segueixen realitzant per part 
dels gestors del capital.
Davant d’aquest drama social 
d’excepció, de terribles conse-
qüències humanes, socials i 
polítiques, cal, a més d’insistir 
en les alternatives programàti-
ques davant l’ofensiva del ca-
pital emmascarada en forma 
de crisi, banca pública, repar-
timent de la riquesa i del tre-
ball, defensa de lo públic, re-
cuperació dels instruments de 
sobirania econòmica, moratò-
ria i reestructuració del deute 
extern, canvi radical del model 
econòmic i social, etc., adop-
tar mesures d’URGÈNCIA. 
Aquestes mesures passen 
indestriablement per l’autoor-
ganització, la desobediència i 

l’empoderament popular.
Davant d’aquesta situació 
d’emergència social, i de les 
previsibles noves retallades i 
atacs, des del Bloc Anticapi-
talista de l’Anoia hem decidit 
empoderar-nos i expropiar els 
expropiadors. Amb aquesta 
acció, volem refermar la nos-
tra aposta política de treballar 
per organitzar i mobilitzar el 
conjunt de la classe treballa-
dora, al costat de l’esquerra 
sindical, les organitzacions 
i plataformes rupturistes del 
nostre país, per tal de dotar 
els sectors populars d’una 
capacitat de resposta política 
i organitzativa a l’alçada de 
les agressions del capital.
“Demaneu treball, si no us ho 
donen, demaneu pa, i si no 
us donen ni pa ni treball, aga-
feu el pa.” Emma Goldman 
Bloc Anticapitalista Anoia

drama provocat per ‘la crisi’. 
Aquesta situació de precarie-
tat s’està patint especialment 
a la comarca de l’Anoia”. Des 
del Bloc expliquen que “la 
policia local i els Mossos van 
estar fent identificacions ale-
atòries a diferents punts de 
Santa Margarida i van requi-
sar part del menjar, impedint 
així que aquest arribés a més 
famílies”. En el manifest -que 
reproduïm al costat- els sig-
nants afirmen que “hem de-
cidit apoderar-nos i expropiar 
els expropiadors”.

L’acció es va dur 
pacíficament, i 
segons els seus 
protagonistes, era 
una “reapropiació 
d’aliments” per 
ajudar famílies 
necessitades

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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El passat divendres 31 de 
gener, la Secretària general 
d’ERC Marta Rovira va ser a 
Igualada a on va presentar en 
roda de premsa la campanya 
“Votar és democràcia”, acom-
panyada de la diputada ano-
ienca Alba Vergés. Rovira va 
explicar els objectius que es 
marca la campanya: el primer 
és la defensa del dret a vot, 
fent tot el possible per exercir-
lo el proper 9 de novembre; i el 
segon són les propostes que 
planteja ERC pel futur país. 
Rovira va explicar que “ un cop 
establerta la data i la pregun-
ta ara cal bastir la proposta de 
nou país, per donar arguments 
a la població per anar a votar. I 

Marta Rovira i la diputada de l’Anoia Alba Vergés, a la seu d’ERC Anoia.

Dos joves creen una guia per ajudar en 
l’examen pràctic de conduir a Vilafranca

aquesta és la feina que estem 
fent des d’ERC. A la darrera 
Conferència Nacional es van 
posar els pilars del nostre dis-
curs, i amb les jornades de tre-
balls Diàlegs per la República 
hi estem donant forma, parlant 
de regeneració democràtica, 
hisenda catalana, mitjans de 
comunicació, diplomàcia inter-
nacional, llei electoral, presta-
cions socials, consolidació de 
l’estat del benestar,... Aquest 
és el debat per la clau de l’èxit 
del sí-sí”.  
Alba Vergés va recordar que 
quinze dies enrere va comen-
çar la campanya “Votar és 
democràcia” a l’Anoia, amb 
la presència del diputat Joan 
Tardà a la Torre de Claramunt 
i a la Pobla de Claramunt, i 
amb diverses taules informa-
tives. També va destacar la 
presència del Secretari gene-
ral Adjunt republicà Lluís Sal-
vadó a Vallbona d’Anoia i els 
actes previstos pel mes de 
març amb els diputats Pere 
Aragonès, Oriol Amorós, Al-
fred Bosch i Oriol Junqueras 
a l’abril. 

Dinar de treball
Després de la roda de premsa, 
Rovira va mantenir un dinar de 
treball amb un centenar d’au-
tònoms i petits empresaris.  
A la tarda va realitzar un acte 
públic a Òdena, seguit per una 
vuitantena d’assistents, a on 
va exposar els arguments de 
la proposta independentista. 

REDACCIÓ / LA VEU

VilafrancaVial.com és el pri-
mer manual online per a supe-
rar l’examen pràctic de condu-
ir a la capital de l’Alt Penedès. 
Es tracta d’un nou servei de 
qualitat i adaptat a les noves 
tecnologies per a les autoes-
coles i els seus alumnes que 
s’han d’examinar a la ciutat de 
Vilafranca del Penedès. Una 
iniciativa innovadora i pionera 
en el sector de l’educació vi-
ària. 
En el portal Vilafrancavial.com 
es pot fer un seguiment efectiu 
i de qualitat durant tot el pro-
cés pràctic de l’aprenentage 
de la conducció.  Un sistema 
de control compartit entre pro-
fessors i alumnes i que en po-
dran gaudir tant els alumnes 
de les autoescoles adherides 
que ofereixin aquest servei 
com els particulars que ho 
desitgin. Els usuaris podran 
realitzar un recorregut virtual 
per les zones d’examen de 
Vilafranca del Penedès; totes 
elles comentades i guiades 
per anticipar els punts més 
conflictius i les maniobres més 
comuns per ajudar a superar 
amb èxit l’examen de conduir.
L’objectiu d’aquesta guía 
pràctica virtual és aconseguir 
una major seguretat a l’hora 
de presentar-se a l’examen 
pràctic fent que augmentin 

les probabilitats d’aprovar a la 
primera. Es tracta d’un mate-
rial didàctic que juga amb la 
memòria fotogràfica a través 
d’imatges reals i explicacions 
de professionals. 
Els responables d’aquesta ini-
ciativa són dos joves iguala-
dins: Daniel Cervera i Ferran 
Caldito, que després de l’ex-
periència de BcnVial.com – la 
mateixa idea aplicada a Bar-
celona-, han decidit treballar 
per donar aquest servei també 
als professionals i alumnes 
que han d’examinar-se a Vila-
franca.  “Fins al moment, exis-
teixen infinitat de manuals per 
ajudar a aprovar l’examen de 
teòrica de la conducció, però 
el procés d’aprenentatge de 
la conducció pràctica estava 
poc o gens documentada a 

Marta Rovira (ERC) va ser a 
Igualada per defensar la 
consulta independentista

Rovira va participar en un dinar amb militants a les instal.lacions d’Scorpia.

La guia vilafrancavial.com

nivell didàctic. Aquest buit de 
suport en l’aprenentatge de la 
conducció a l’hora de realitzar 
l’examen pràctic de conduir 
ha impulsat a tirar endavant 
aquesta iniciativa” comenta 
Daniel Cervera, un dels crea-
dors del portal.
A més a més, els usuaris Pre-
mium de Vilafrancavial.com 
poden trobar tota la informació 
necessària relacionada amb 
el procés d’aprenentatge de 
la conducció a Barcelona: les 
zones d’examen, les interes-
seccions més problemàtiques, 
les maniobres, el funciona-
ment de l’examen, els criteris 
d’avaluació degudament co-
mentats, així com la descrip-
ció dels errors més habituals 
i com evitar-los, consells i su-
port personalitzat. 

“La Botigueta” ja ha obert 
a la plaça de l’Ajuntament, 15

“La Botigueta”, la botiga de 
queviures ubicada a la plaça
de l’Ajuntament, número 15 
d’Igualada, ja ha obert als 

La Cristina i l’Enri us esperen a “La Botigueta” amb un assortit de queviures de primera qualitat, en ple centre d’Igualada.

seus clients. La Cristina i l’Enri, 
anteriors dependentes de “Cal 
Corona”, inicien així un nou 
camí oferint un bon assortit de 

queviures amb productes de 
primera qualitat, i en ple cen-
tre de la ciutat, en un establi-
ment completament renovat.  
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ICV-EUiA, ha realitzat una 
primera assemblea oberta a 
militants, sindicalistes i repre-
sentants de diferents movi-
ments socials, entre els quals 
ha participat un grup d’uns 30 
anoiencs. Des de la federa-
ció expliquen que “s’ha creat 
d’aquesta forma un nou espai 
polític que té la intenció de 
créixer, amb l’aglutinament del 
màxim de persones i organit-
zacions possible, i la celebra-
ció de noves assemblees ar-
reu del territori. Fa temps que 
ICV-EUiA creu en la suma de 
partits, sindicats i moviments 
socials per a construir una al-
ternativa catalana d’esquerres 
capaç de frenar, o si més no 
fer més difícil, el desenvolupa-
ment de les polítiques conser-
vadores actuals”. 
Aquesta primera jornada or-
ganitzada per ICV-EUiA es va 
celebrar l’1 de febrer, sota el 
títol “Ara és Demà”, a la Fàbri-
ca Fabra i Coats de Barcelo-
na. Va comptar amb la parti-
cipació i pràcticament doblant 
les previsions d’unes 1.700 
persones.
L’assemblea es va desen-
volupar en grups de treball, 
segons diferents temàtiques. 
Les accions principals que es 
van acordar van ser que un 
grup dinamitzador doni conti-
nuïtat a la convocatòria amb 
l’objectiu d’articular aquest  
nou espai polític; promoure i 

A l’acte celebrat a Fabra i Coats de Barcelona hi van ser una trentena d’anoiencs.

Més de 30 anoiencs en el nou espai 
polític creat per Iniciativa-EUiA

estendre l’experiència a es-
cala territorial i local; realit-
zar actes el 8 de març per un 
avortament lliure i gratuït; es-
tar presents en les Marxes de 
la Dignitat del 22 de març, les 
mobilitzacions del 9 de maig, 
Dia d’Europa, contra les políti-
ques de la Troika i per una al-
ternativa europea; reivindicar 
el dret a decidir i fer suport a 
la ILP per la Renda Garantida 
de Ciutadania; combatre els 
processos de privatització que 
imposen PP i CIU i revertir-los; 
reclamar una auditoria ciuta-
dana sobre el deute públic; 
i, és clar, aconseguir atraure 
més persones per a construir 
l’alternativa.
Durant la trobada van interve-
nir el president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB), Lluís Ra-

bell, i els secretaris generals 
de CCOO i de la UGT de Ca-
talunya, Joan Ignasi Gallego i 
Josep Maria Álvarez, que van 
recordar els efectes malinten-
cionats de la reforma laboral. 
També van parlar Pere Al-
meda, Toni Comín, Hermínia 
Altarriba i Joan Ignasi Elena; 
així com Gerard Segú, alcalde 
de Sant Coloma de Cervelló, 
que va exposar les amenaces 
al municipalisme que suposen 
els governs conservadors. 
Altres representants que van 
agafar la paraula van ser Ra-
mon Franquesa, del Front Cí-
vic; Beatriu Guarro, de SOS 
Racisme; i Pablo Cotarelo, de 
la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica i portaveus dels comi-
tès de les empreses en lluita 
TVC, Alstom i Panrico.

REDACCIÓ / LA VEU

El Govern ha aprovat aques-
ta setmana l’acord pel qual 
s’adscriuen a l’àmbit funcional 
de planificació territorial par-
cial de les Comarques Cen-
trals determinats municipis 
de l’Anoia. Aquest acord és 
conseqüència de la creació de 
l’àmbit de planificació territori-
al del Penedès, establert per 
la Llei 23/2010, de 22 de juliol.
Segons aquesta Llei, l’àmbit 
del Penedès està integrat per 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Gar-
raf i l’Anoia, excepte els muni-
cipis d’aquesta comarca que 
manifestessin explícitament 
la seva voluntat de pertànyer 
a l’àmbit de les Comarques 
Centrals. Un decret aprovat 
posteriorment pel Govern va 
regular el procediment perquè 
els ajuntaments de l’Anoia s’hi 
poguessin pronunciar.
A més, l’adscripció a l’àmbit de 
planificació de les Comarques 

La Generalitat dóna el vistiplau de l’últim 
tràmit per crear l’àmbit del Penedès

El PP demana que es retirin els 
cartells de l’Assemblea 
Nacional que hi ha pels carrers
REDACCIÓ / LA VEU

El portaveu del PP a l’Ajun-
tament, Joan Agramunt, va 
demanar el passat dimarts, 
en el trancurs de la Comissió 
Informativa d’Entorn, que el 
govern municipal es dediqui 
“a controlar i a fer els reque-
riments oportuns, i si s’escau 
a obrir els procediments admi-
nistratius i/o sancionadors a 
les entitats i/o empreses que 
s’anuncien de manera irregu-
lar a elements situats a la via 
pública, com bancs, fanals, 
contenidors, arbres....”
Agramunt feia aquesta petició 
instant al govern que apliqui 
la normativa actual, que és 
l’ordenança reguladora per 
evitar la degradació del mo-
biliari i dels elements urbans 
en general.  Més en particular, 
el PP va demanar explícita-
ment “que el govern municipal 
s’adreci directament a l’As-

semblea Nacional Catalana 
(ANC), que porta a terme la re-
collida de signatures en favor 
de la Independència, per tal 
que deixen d’utilitzar elements 
comúns de tots els ciutadans, 
i que posin els seus anuncis 
informatius als llocs establerts 
per a tal efecte, i perfectament 
regulats”.

Terra al camp de futbol del 
Fàtima per evitar tolls
Així mateix en el transcurs de 
la mateixa sessió, el PP de-
mana al govern l’aportació de 
terra o sauló al Camp Munici-
pal de Fàtima, per tal d’evitar 
els entollaments d’aigua, que 
és produeixen per poca pluja 
que caigui, al voltant de les 
instaŀlacions de l’entitat, així 
com també diverses millores 
de les voreres al c/Òdena, c/
Capellades, Avinguda Balmes 
(tram nord) i Avinguda d’Angel 
Guimerà d’Igualada.

Cartell de l’ANC enganxat en un fanal.

El PSC Anoia participa en el 
procés de primàries de 
les eleccions europees
REDACCIÓ / LA VEU

El PSC-Anoia està treballant 
activament en el procés de 
primàries europees, un procés 
democràtic per tal de poder 
escollir el candidat o candida-
ta que serà cap de llista pel 
PSC a les pròximes eleccions 
europees que es celebraran 
el maig d’enguany. “Creiem 
fermament que els moments 
actuals requereixen noves 
maneres de fer, i el procés 
de primàries és un exemple 
d’aquesta voluntat”, expliquen 
els socialistes anoiencs.

Presència del candidat a les 
europees Javi López
Així, el PSC Anoia va partici-
par en la recollida d’avals, un 
dels candidats, Javi López 
va poder venir a presentar la 
seva candidatura a les primà-
ries, a més d’informar sobre 

els diversos actes i propostes 
dels candidats.
Aquesta és la última setma-
na de campanya, en la que 
els socialistes de la comar-
ca rebran la visita dels dos 
candidats. Javi López els va 
acompanyar ahir dijous en un 
dinar a la Vinícola de Santa 
Margarida de Montbui. Eliana 
Camps serà avui divendres en 
un altre dinar a les 14 hores al 
local del PSC-Anoia a Iguala-
da, al passeig de les Cabres.
Des del PSC-Anoia “hem tre-
ballat el tema Europa des de 
fa mesos, ja que creiem que 
una Europa forta és la solució 
a la greu crisi de desigualtats 
que existeix al nostre país, a 
més que necessitem un gir a 
l’esquerra a Europa per tal que 
les persones, i no els mercats, 
tornin a ser el centre d’atenció 
de l’acció pública i política”.

Centrals no es considerava 
automàtica, per simple comu-
nicació per part del municipi, 
sinó que exigia que es garan-
tís la continuïtat territorial dels 
àmbits afectats. És per aquest 
motiu que el Decret regulava 
tot un seguit de tràmits a su-
perar pels municipis de l’Ano-
ia per tal de concretar la seva 
adscripció, com ara que es fes 
mitjançant un acord del Ple 
municipal i que no es trenqués 
la continuïtat ni de l’àmbit ter-
ritorial del Penedès ni de les 

Comarques Centrals.
 
Vuit municipis de l’Alta Ano-
ia, a la Catalunya Central
Finalment, i com ja es conei-
xia, els municipis de Calaf, 
Calonge de Segarra, Caste-
llfollit de Riubregós, els Prats 
de Rei, Pujalt, Sant Martí Ses-
gueioles, Sant Pere Sallavine-
ra i Veciana van manifestar la 
seva intenció de formar part 
de l’àmbit de les Comarques 
Centrals.
Atès que tots es troben a la 
part nord de la comarca, els 
seus termes municipals són 
contigus i no perjudiquen la 
continuïtat dels àmbits ni del 
Penedès ni de les Comarques 
Centrals, la seva adscripció es 
va acceptar.
Una vegada aprovat l’àmbit de 
planificació territorial del Pe-
nedès pel Consell Executiu, 
s’acordarà la formulació del 
Pla territorial parcial correspo-
nent.
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Comoditat: Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc més proper.

Sortejos: Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Targeta del subscriptor: Amb la targeta 
podràs identificar-te i gaudir 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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Saps quina és la situació fi-
nancera de la teva empresa? 
Coneixes les claus per a una 
bona gestió dels teus recur-
sos? Tens detectats els punts 
forts i els punts dèbils de la 
teva gestió?  Des de UEA po-
dem ajudar-te.
UEA, com a entitat partici-
pant de la Xarxa d’Assessors 
Financers d’ACCIÓ, a través 
de la patronal CIESC,  ofereix 
un servei gratuït de consul-
toria per a recerca i obtenció 
de finançament: un programa 
per millorar la gestió financera 
de la teva empresa, ajudar-te 
a mantenir les teves fonts de 
finançament o trobar-ne de 
noves.
Les empreses participants 
podran obtenir un diagnosi 
econòmic-financer de la em-
presa, per part d’un assessor 
financer expert, perquè de-
tecti quin és el seu potencial 
real i en tregui profit, i perquè 
conegui quines són les seves 
mancances financeres. La di-
agnosi també inclourà un se-
guit de possibles actuacions 
de millora. 

Seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, a Igualada.

La UEA crea un nou servei gratuït de 
diagnosi i acompanyament financer

Els treballadors de la Cor-
poració Catalana segueixen 
fent vagues. Volen defensar 
els seus llocs de treball, les 
eines que tenen per fer la 
seva feina i també de la cul-
tura catalana. Són consci-
ents que han estat elements 
essencials en la “normalit-
zació de la llengua”. Però, 
com sempre, acaben tenint 
un mal final aquelles coses 
mal planificades, sense di-
ners, fetes amb el cor i amb 
l’afany voluntarista, pensant 
que en el futur ja es troba-
rà una solució. Un dia algú 
s’haurà d’enfrontar amb la 
crua realitat.
Ara el president de la CCMA, 
Brauli Duart, ha hagut de 
comparèixer davant la co-
missió de control del Parla-
ment per dir que el dèficit del 
2013 ha estat d’11 milions 
d’euros, més 7,5 de l’any 
passat. Avui el deute acumu-
lat és ja més de dos mil mili-
ons. Aquesta xifra ja s’havia 
donat per escrit però ningú 
en va fer cas. Potser pen-
sant que el que va passar 
en el Canal 9 valencià era 
fruit d’una gestió barroera 
dels polítics del PP i “això no 
ens pot passar a nosaltres”. 
Però es comencen a aixecar 
veus escandalitzades. Així 
l’exrector de la Universitat 
de Girona, Joan Batlle, va 
publicar un article al diari de 
Girona en el que es pregun-
tava “com TV3 es pot polir 
230 milions d’euros cada 
any?”. I és comprensible que 
s’ho plantegi quan ho com-
para amb els 90 milions de 
pressupost de la seva uni-
versitat, amb els que pagar 
“més de 1.000 professors, 
500 persones d’administra-
ció i serveis, un parc cientí-
fic, un munt d’edificis, dese-
nes i desenes de laboratoris 
tecnològics i aules informàti-
ques que requereixen inver-
sions permanents i a més, 
impartir centenars d’hores 
diàries de classe”.
En ‘la Contra’ de ‘la Van-
guardia’ del 12 d’octubre del 
2012 Víctor Amela entrevis-
tava a Imma Tubella, que 
va col·laborar en la fundació 
de TV3 i també va ser rec-
tora de  la UOC. Explicava 
que en els primers mesos 
de funcionament, van rebre 
la visita d’uns experts nord-
americans als flamants es-
tudis de Sant Joan Despí i 
van quedar esverats quan 
els directius els explicaven 
que hi treballaven 1.200 per-

PERE PRAT

sones. Ells no creien sos-
tenible aquella estructura 
mastodòntica que consumi-
ria pressupostos de manera 
poc eficient. I van recomanar 
alleugerir costos per donar 
un servei públic atractiu. 
Ara s’han de fer ajustos, re-
tallades i ERO’s però costa-
rà molt recuperar el dèficit. 
El 2013 s’han retallat 60 
milions en despeses. Tren-
ta-tres en continguts -pro-
ductores externes- i 27 en 
retribucions de personal. I 
ara aquella plantilla, que els 
americans ja havien consi-
derat excessiva, s’ha incre-
mentat encara més. Ara són 
quasi 2.000 persones.  I com 
que es demana una reducció 
del 30% dels salaris el per-
sonal fa vaga. En Salvador 
Alsius, que va treballar anys 
a TV3 deia en una entrevis-
ta a ‘l’Ara’  “jo he vist com 
s’anava engreixant el mons-
tre i hem acabat preguntant-
nos com s’ha arribat aquí”.
Malauradament el problema 
s’ha de discutir en ple pro-
cés sobiranista. Una estruc-
tura d’estat que fa de TV3 
una icona. El Tripartit del 
2007 havia decidit eixugar 
els 1.500 milions de dèficit 
que arrossegava aleshores 
la CCMA però no ho van ti-
rar endavant. I ara no hi ha 
diners per tapar tants forats. 
I la Corporació continua sent 
un pou sense fons. Una llàs-
tima. Però és el que passa 
quan els nostres polítics, si-
guin del color que siguin, es 
dediquen a contemporitzar i 
a defugir les solucions, fins 
que el desastre els aclapara. 
Esperem que hi hagi valentia 
per encarar aquest proble-
ma. No tot es pot justificar 
amb  el “servei al país”. Tam-
bé s’ha de saber fer amb la 
mateixa seriositat i respon-
sabilitat que se li  demana 
al ciutadà. Sempre és el mo-
ment per preguntar-se per 
les productores que s’han fet 
d’or, els polítics que han fet 
favors incrementant la plan-
tilla sense saber què apor-
ten, signant contractes ab-
surds i per la gent que s’ha 
fet milionària traficant en un 
projecte que sentim de tots, 
però que alguns creien que 
era la seva finca particular. 
No voldríem sentir-nos traïts 
per la mala gestió dels que 
només s’apunten a les me-
dalles i als èxits,  mentre do-
nen un cop de peu endavant 
i fent la pilota cada vegada 
més gran.

TV3

També, en cas que sigui ne-
cessari, el servei continua amb 
la segona fase, on l’assessor 
financer expert l’acompanya-
rà en la implementació de les 
actuacions de millora propo-
sades en la primera fase, com 
per exemple, acompanyar-lo 
a les entitats financeres o aju-
dar-lo a implementar un nou 
sistema de control de tresore-
ria, entre d’altres. 
Aquest servei està dirigeix a 
les empreses ja constituïdes, 

amb domicili social a Catalu-
nya, que no siguin autònoms 
i que no hagin rebut un ajut 
anterior del mateix programa. 
Aquest programa està finançat 
al 100% per la Generalitat de 
Catalunya, a través d’ACCIÓ i 
es duu a terme a través d’en-
titats col·laboradores expertes 
en la gestió empresarial.
Per a més informació contac-
tar amb la UEA uea@uea.cat 
o al 938052292. 

Dimarts, presentació del primer postgrau 
a Igualada en Direcció de Projectes 
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts, tindrà lloc la 
presentació del primer Post-
grau en Direcció de Projectes 
d’Igualada. Serà a la seu de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, a les 18.30h. Hi assistiran 
Angels Chacón (Ajuntament 
d’Igualada), Manel Taboada 
(Lic. Adm. Empresas, Profe-
sor Titular EU Gimbernat), Blai 

Paco (UEA), Jaume Catarineu 
(TICAnoia), i Ramon Costa 
(Director Acadèmic del Post-
grau).
En la presentació s’explicarà 
en què consisteix el postgrau, 
quins són els objectius i per-
què l’hem portat a Igualada. 
Creiem que aquesta és una 
excel·lent iniciativa que per-
metrà a les empreses de la 

comarca ser més rendibles i 
afrontar amb més garanties 
l’actual situació econòmica.
A continuació de la presenta-
ció, el professor igualadí Ra-
mon Costa realitzarà la con-
ferència “La gestió del canvi 
associat a projectes tecnolò-
gics. Recomanacions pràcti-
ques”.

Les empreses de serveis de l’Anoia ja 
poden optar al certificat de qualitat Sicted
REDACCIÓ / LA VEU

Les empreses turístiques, pro-
ductors, comerços i restau-
rants de l’Anoia que vulguin 
obtenir el certificat de qualitat 
SICTED poden fer-ho a través 
del Consell Comarcal. Al llarg 
d’aquest 2013 l’ens comarcal 
ha gestionat prop d’un vinte-
na d’adhesions al programa 
obtenint, totes les empreses 
presentades, aquest distintiu 
de qualitat d’àmbit estatal.
El Sistema Integral de Quali-
tat Turística en Destinació és 
un sistema de qualitat d’àmbit 
espanyol amb més de 10 anys 
d’implantació́. Actualment hi 
ha més de 4000 empreses 
distingides. Des del 2006, el 

sistema s’implanta a la provín-
cia de Barcelona a través de 
Cambra de Comerç̧ de Barce-
lona i Diputació́ de Barcelona. 
A la demarcació de Barcelona 
s’hi han acollit un total de 13 
destinacions, repartides en 10 
comarques. Actualment hi ha 
400 empreses distingides, i al 
llarg d’aquests anys han pas-
sat pel sistema més de 700 
empreses. 
L’adhesió́ al projecte implica 
la implementació́ d’un pla for-
matiu, l’assistència a tallers 
i la participació́ en grups de 
treball, l’aplicació́ de criteris 
de millora a la seva empresa 
i una avaluació́ externa en ci-

cles anuals. El procés acaba 
amb l’obtenció́ del distintiu de 
Compromís de Qualitat Turís-
tica.
El projecte compta amb el fi-
nançament de la Diputació́ de 
Barcelona, i l’assistència tèc-
nica del Consell Comarcal i la 
Diputació́ de Barcelona. Les 
empreses i entitats turístiques, 
així com els productors, co-
merços i restaurants que esti-
guin interessades en adherir- 
se o bé vulguin obtenir més 
informació́, es poden adreçar 
al Departament de Promoció 
Comarcal del Consell Comar-
cal de l’Anoia (telèfon 93 805 
15 85).
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El passat 30 de gener una 
trentena de professionals de 
diferents àmbits i alguns re-
gidors de municipis de la co-
marca van participar en una 
sessió formativa sobre l’ islam 
organitzada pel Pla de Ciuta-
dania i Convivència del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i la 
Direcció General d’Afers Reli-
giosos de la Generalitat.
El context religiós de Catalu-
nya ha experimentat canvis 
importants causats fonamen-
talment pels fenòmens mi-
gratoris i pels processos de 
globalització. En aquest sen-
tit, destaca l’increment que 
ha experimentat la diversitat 
religiosa, que s’ha traduït en 
un augment del nombre de 
confessions presents a Cata-
lunya i dels seus centres de 
culte. Indubtablement, una de 
les confessions religioses que 
suscita més interès en l’opinió 

Portal al Facebook de l’AnoiaProject.

Les noves oportunitats de formació i 
ocupació de l’Anoia, al Facebook

pública és l’islam.
Així, l’objectiu de la jornada 
va ser donar conèixer les ca-
racterístiques principals de 
l’Islam: els seus principis bà-
sics, les pràctiques principals, 
les festivitats més importants, 
etc., conèixer millor la comu-
nitat islàmica de Catalunya 
i aproximar-se a l’islam des 
d’una mirada actual i global.
L’activitat, de tres hores de du-
rada, va anar a càrrec d’Agustí 
Iglesias, tècnic de la Direcció 
General d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya. 
La formació va permetre fer 
una primera aproximació per 
conèixer quins són els fona-
ments doctrinals, els rituals i 
les principals divisions que ha 
viscut aquesta religió al llarg 
de la història. Alhora també va 
incidir de  manera especial en 
el coneixement de la comuni-
tat islàmica catalana i de l’is-
lam en l’actualitat.

Sessió formativa sobre l’Islam 
al Consell Comarcal

REDACCIÓ / LA VEU

Per tal de donar a conèixer els 
projectes que s’estan duent a 
terme, així com totes les for-
macions, el Departament de 
Promoció Econòmica i Ocu-
pació del Consell Comarcal de 
l’Anoia fa una aposta decidida 
per a la difusió 2.0.
Aprofitant l’ampli abast de pú-
blic on arriben les xarxes so-
cials, s’ha creat el perfil Face-
book d’Anoia Project( https://
www.facebook.com/Anoia-
Project), on periòdicament 
s’informa dels projectes del 
departament, dels períodes 
d’inscripció dels cursos, les 
ubicacions, el perfil d’alumnes 
per a  cada curs, els actes que 
es duen a terme en el depar-
tament i d’altres informacions 
que poden ser d’interès.
La pàgina web www.anoia-
project.cat, a més, permet 
inscriure’t als cursos de forma 
telemàtica, així com sol•licitar 
informació i/o assessorament 
mitjançant el servei de xat 
del departament. L’horari del 
servei de xat és de dilluns a 
divendres de 10 a 12h i els 
dijous a la tarda de 17 a 18h. 
En aquest horari l’equip tècnic 
de l’Àmbit d’Estratègies per a 
l’Ocupació resta a la disposi-
ció de les persones interes-

sades per resoldre qualsevol 
qüestió que sigui del seu inte-
rès.

Campus Motor estrena web i 
perfil a facebook
Per la seva banda, el Cam-
pus Motor Anoia, gestionat 
pel propi Consell Comarcal 
de l’Anoia, disposa també de 
la seva pròpia pàgina web 
www.campusmotor.eu  amb 
els serveis que ofereix, la des-
cripció dels diferents espais, 

les noticies,...A més disposa 
també d’un perfil Facebook 
(https://www.facebook.com/
CampusMotor) i està present 
a la xarxa social twitter (@
campus_motor)  amb tota l’ac-
tualitat de les accions que es 
desenvolupen a l’edifici, així 
com la previsió d’actuacions.
Amb aquestes accions, l’Àm-
bit d’Estratègies per a l’Ocu-
pació fa un pas endavant amb 
la comunicació mitjançant les 
eines 2.0.

Estatueta de les 20 edicions dels Premis Anuaria lliurada a Fira d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 24 de ge-
ner va tenir lloc a la seu de 
Fira d’Igualada l’acte de lliu-
rament de l’estatueta Anuaria 
amb motiu de les XX edicions 
d’aquests premis de disseny 
gràfic.
Els premis Anuaria van ser 
convocats per primera vegada 
fa 20 anys per Fira d’Igualada 
sota la direcció dels seu impul-

sor, l’igualadí Ignasi Vich.
Actualment els Anuaria són 
els premis de disseny gràfic 
que compten amb més suport 
dins l’estat espanyol, i són els 
únics que es mantenen sense 
les subvencions públiques.
A l’acte hi van ser presents, 
a més d’Ignasi Vich, en re-
presentació de Fira d’Igua-
lada, el seu president, Joan 
Domènech, i l’expresident de 
l‘entitat Pere Carles, ja que va 

ser qui va apostar pels premis 
quan només eren una idea.
El símbol dels Anuaria, que 
reprodueix en bronze la cabra 
de les pintures rupestres de 
la cova de Valldecebres de la 
Llacuna és ja un clàssic dins 
la professió i és fàcil trobar-lo 
als showrooms de les millors 
agències i estudis de disseny 
de l’estat espanyol, val a dir 
que en aquestes 20 edicions 
se n’han lliurat prop de 300. L’impulsor dels Anuària, Ignasi Vich, amb Joan Domènech i Pere Carles.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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El futur industrial d’Igualada 
serà posat a debat el proper 
dimarts, 11 de febrer, a les 8 
del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu Igualadí en el se-
gon acte del cicle de tertúlies 
DdD (Dimarts de Diàlegs). En 
un moment en el qual moltes 
veus asseguren que la sortida 
de la crisi a  Occident passa 
per tornar a agafar el pols in-
dustrial que havia tingut, es 
vol posar damunt de la taula 
si és factible i en quines con-
dicions en produiria. També 
s’analitzarà quina és la situa-
ció d’Igualada al respecte i si 
la ciutat està preparada per 
aquest suposat retorn pel que 
fa a les comunicacions, el sòl 
industrial, els sectors produc-
tius i la formació de la seva 
gent.
L’acte començarà amb una in-
tervenció de Joan Trullén, que 
és una personalitat de referèn-
cia dins el món industrial de 
Catalunya i l’Estat Espanyol, 
ja que va arribar a ser Secre-
tari General d’Indústria del 
govern central. Actualment és 
el President del Pacte per a la 
Indústria de Catalunya, la pla-
taforma que agrupa els agents 
econòmics i socials del país i 
que fa propostes pel futur de 
la indústria catalana. També 
és Doctor en Ciències Econò-

Joan Trullen.

El futur industrial d’Igualada, 
a debat dimarts a l’Ateneu

miques, professor de la UAB 
i ha publicat centenars d’es-
tudis sobre la qüestió. Trullén 
introduirà l’acte a través d’un 
diàleg-entrevista que li farà el 
coordinador de DdD, el perio-
dista Jordi Cuadras.
Durant 15 minuts, Joan Tru-
llén, explicarà quin és el con-
text a nivell de país sobre 
aquesta qüestió i després 
es passarà a fer la tertúlia 
per analitzar el tema en clau 
igualadina amb un seguit de 
convidats a l’anomenada Fila 
0 que seràn Blai Paco (presi-
dent de la Unió Empresarial 
de l’Anoia), Alfonsa Santieste-
ban (representant de CCOO a 
l’Anoia), Toni Olivé (Doctor en 
Direcció d’Empreses i profes-
sor de l’IQS-Universitat Ramon 
Lull) i Ramon Felip (president 
de l’Associació d’Empreses 

dels Polígons dels Plans de 
Vilanova, Òdena i la Pobla). A 
tots ells, s’hi sumarà el públic 
assistent que hi vulgui interve-
nir, ja que DdD vol donar un 
fort protagonisme a la paraula 
del públic per crear l’atmòsfera 
de tertúlia que busca. El debat 
també serà transmès per les 
xarxes a través del compte de 
Twitter @DimartsDialegs.
Cal recordar que Dimarts de 
Diàlegs és l’espai de tertúlia, 
debat i reflexió d’Igualada que 
acull l’Ateneu Igualadí i que té 
l’objectiu de recuperar la ve-
lla tradició de la tertúlia que hi 
havia en molts cafès dels ate-
neus de Catalunya. Per això, 
un dimarts al mes s’organitzen 
diàlegs sobre un tema en con-
cret que va canviant cada mes. 
Totes les qüestions guarden al-
guna relació amb Igualada i es 
vol que, a partir d’una mirada 
global al tema escollit, es pugui 
acabar acotant a l’escala local. 
DdD vol fer-se totes les pre-
guntes sobre el tema escollit i 
buscar els experts que donin 
les millors respostes, enriqui-
des amb un debat on el públic 
hi participi de manera molt ac-
tiva i en sigui un protagonista 
fonamental. L’objectiu és acon-
seguir que el debat, el diàleg i 
la discussió siguin eines útils 
per fomentar el coneixement i 
el pensament crític a la ciutat.

A partir de dilluns, s’obren les 
inscripcions pel Carnaval
REDACCIÓ / LA VEU

El cap de setmana de l’1 i el 
2 de març Igualada acollirà 
l’edició 2014 de la festa de 
Carnaval que impulsa l’Ajun-
tament de la ciutat a través de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). Els dos últims anys, les 
rues de dissabte al vespre van 
comptar amb més de 2.700 
persones inscrites, repartides 
en més d’una vintena de com-
parses. Enguany s’espera as-
solir unes xifres similars. 
El dia 1 de març, a les 18:30h, 
la rua durà a terme el seu 
recorregut pels carrers del 
centre encapçalada per la xa-
ranga Quatre Vents, seguida 
de les carrosses engalana-
des per l’ocasió i, tancant la 
comitiva, la carrossa del Rei 
Carnestoltes i el seu seguici 
a càrrec de l’Ateneu Igualadí. 
En acabar la rua, a la plaça de 
Cal Font s’hi llegirà el pregó 
i es donaran els premis a les 
millors comparses d’una festa 
que, un any més, compta amb 
la col·laboració especial de 
l’Antic Gremi de Traginers i el 
suport de Carrefour, el Gremi 
de Flequers de l’Anoia i Frui-
tes Pere Prat. 
Precisament, el proper dilluns, 
10 de febrer, l’Ajuntament obre 
el termini d’inscripcions per a 
aquest concurs de compar-
ses. Els interessats a prendre-

Creu Roja Anoia publica l’agenda de 
formació sanitària per aquest any
REDACCIÓ / LA VEU

Creu Roja Anoia ja ha publicat 
l’Agenda de Formació Sani-
tària per aquest any 2014. La 
podeu trobar a la web creuro-
jaanoia.org, o bé a les matei-
xes oficines del c/Les Comes, 
34 d’Igualada.

Socorrisme aquàtic
Recordem que el curs de So-
corrisme Aquàtic s’ha conver-
tit en un mòdul de Formació 
Professional de Grau Mitjà 
anomentat “Salvament i So-
corrisme”. Totes aquelles per-
sones que disposin de la titu-
lació expedida per Creu Roja i 
vulguin homologar-la s’hauran 
d’inscriure a la prova d’accés 
al mòdul que periòdicament 
programa el departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya i presentar 
les seves titulacions per inici-
ar un procés de convalidació. 
Podeu trobar més informació 
a  www.gencat.cat, on s’indica 
que el proper període de pre-
inscripció serà del 15 al 25 de 

setembre d’enguany.

Cursos de DEA i 
primers auxilis
També ha canviat la caducitat 
de les titulacions dels cursos 
de Desfibril·lador Extern Auto-
màtic, que abans s’havien de 
reciclar al cap d’un any d’ha-
ver realitzat l’acció formativa i 
actualment el període de vali-
desa és de 3 anys.
A més a més dels Cursos de 
Primers Auxilis (Atenció Sani-
tària Immediata N-II), enguany 
també s’han programat dos 
Tallers de Primers Auxilis de 
8 hores de durada, el primer 
taller tractarà dels Primers 
Auxilis per a Infants i Nadons, 
i està adreçat a totes les per-
sones que tractin amb aquest 

col·lectiu, ja siguin mares, pa-
res, mestres, monitors, etc.
El segon taller està enquadrat 
en el marc de la Natura per tal 
que les persones que realit-
zen activitats en aquest medi 
natural disposin dels coneixe-
ments necessaris per fer front 
a una possible emergència o 
accident. 
Les inscripcions ja estan ober-
tes per a totes les formacions 
de l’any, essent la primera la 
de Primers Auxilis (ASI-II) que 
començarà el 17 de febrer. Per 
a més informació podeu con-
tactar amb Creu Roja Anoia a 
través del telèfon 938030789 
o bé el correu electrònic  HY-
PERLINK “mailto:anoia@ano-
ia.creuroja.org” anoia@anoia.
creuroja.org

hi part hauran de formalitzar la 
seva inscripció entre el 10 i el 
24 de febrer a les oficines de 
l’IMC, a la plaça Sant Miquel, 
número 12. Es lliuraran quinze 
premis en metàl·lic a les com-
parses seleccionades pel ju-
rat, cinc de 500 euros i deu de 
200 euros, i s’atorgaran també 
tres trofeus honorífics a les mi-
llors comparses. 
Per cloure la festa, l’endemà, 
2 de març, a les 12h del mig-
dia, a la plaça de l’Ajuntament 
tindran lloc la Minirua i el Ball 
Infantil de disfresses a càr-
rec de Roger Canals i Cia., i 
l’espectacle Rebombori, amb 
la col·laboració de la Xarxa 
d’Igualada.  
 

Nou projecte de voluntariat 
en l’àmbit de la salut
REDACCIÓ / LA VEU

Des d’aquesta setmana, Igua-
lada compta amb un nou ser-
vei. Es tracta d’un projecte 
de voluntariat en l’àmbit de 
la salut, que sota la gestió 
d’ATLAS i en coordinació amb 
els diferents centres de salut 
(ABS Cap Nord i ABS Igua-
lada Urbà), i el Pla d’Inclusió 
del departament de Serveis 
Socials, vol oferir un suport 
en l’acompanyament al metge 
d’aquells pacients en situació 
de dependència, que pels mo-
tius que sigui, no tenen un fa-
miliar o  algú que els hi pugui 
acompanyar.

Igualada, segona ciutat en 
acollir el projecte
El projecte Grans Actius, és 
un projecte impulsat per la 
Federació Catalana del Vo-
luntariat Social (FCVS), que 
el trobem present en alguns 
barris barcelonins, i que ara, 
a través d’entitats federades 
com ATLAS, es comença a fer 
extensiu per diferents locali-
tats del territori. Igualada de 
fet, desprès de la Ciutat Com-
tal, serà la segona en acollir el 

projecte.
Grans Actius, vol sobretot 
cobrir aquelles situacions en 
les que les persones deixen 
d’anar al metge per impossibi-
litat, perquè es troben soles o 
fins i tot per oferir un suport a 
les cuidadores. 
Per sol·licitar el servei, cal 
que la persona ho sol·liciti al 
seu metge de capçalera, que 
conjuntament amb la resta de 
professionals valoraran el cas 
i si s’escau, li assignaran una 
voluntària o voluntari. 
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Marc Ventura i Olivella, que 
l’any passat cursava segon 
de batxillerat a l’Escola Pia 
d’Igualada i actualment es 
troba al primer curs de la do-
ble titulació de física i mate-
màtiques, ha estat guardonat 
amb el premi CIRIT de Recer-
ca Jove de la Generalitat pel 
seu treball de recerca “Jocs 
d’Estratègia, d’atzar i teoria de 
Jocs”. 

Marc Ventura.

Tertúlies del Casal del Passeig

L’alumne Marc Ventura (Escola 
Pia) guanya el premi Cirit

Ja el curs anterior va rebre per 
aquest mateix  treball, el pre-
mi Recerca Jove d’Igualada i 
una menció als Premis Poin-
caré de La Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) per 
treballs re recerca relacionats 
amb les matemàtiques. És 
aquest, doncs, un premi que 
marca el final d’un batxillerat 
excepcional i que augura un 
futur acadèmic i professional 
ple d’èxits i mèrits.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 29 de gener es va 
presentar el Voluntariat per 
la llengua a les Dones de les 
Tardes dels Dimecres. D’entre 
una setantena, els hi va fer 
molta il·lusió que hi hagués 
una exvoluntària que va parlar 
de la seva profitosa experièn-
cia amb una parella lingüística 
de Geòrgia: “és una activitat 
enriquidora tant per als cata-
lanoparlants com per als que 
no ho són però tenen ganes 
de ser-ho”.

Voluntariat a les Dones de les Tardes dels Dimecres

ENRIC SENSERRICH / CASAL

Ja s’han iniciat les tertúlies 
del Casal del Passeig,  i en el 
seu primer dia, vàrem comptar 
amb la presència del Subdi-
rector d’Equipaments Cívics 
i Activitats, senyor Francesc 
Molina de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària 
del Departament de Benestar 
Social i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya. També 
amb la senyora Laura Llanas 
Responsable,  així com altres 
tècnics del Centre.
Davant d’una nova experièn-
cia com és fer tertúlies, en que 
els assistents poden participar 
activament de tot el que es 
digui, es va creure oportú ini-
ciar-les informant i comentant 
els “nous models d’equipa-
ments”.  
En Molina va dir que estava 
content de poder explicar de 
que l’Associació i l’Equip Tèc-
nic havien decidit fer el can-
vi, recordant que el nom surt 
d’una proposta de l’Associació  
“Casal del Passeig”.  Va voler 
fer una mica de història sobre 
el centres, anant al 1970 en 
que eren “El Hogar del Pensi-
onista”   i que ara equivalent a 
Serveis Socials de gent gran. 
Amb el traspàs a la Genera-
litat va canviar i que la soci-
etat s’havia transformat, en 
especial les persones grans, 
amb millor salut, més actius i 
nous espais de lleure. De fet 
deia que en els Congressos 
de gent gran es va veure les 
necessitats i es va ajudar a 
crear les associacions, etc. 
Ara tenim 3 generacions que 
conviuen: de més de 60, de 
més de 70 i els molt grans, 
tots diferents. En el Congrés 
del 2002 es va aprovar que el 
casals s’haurien d’obrir més 
a la societat, però tota trans-
formació requereix temps i la 
Generalitat ho anat fent poc a 
poc. Ara el tema intergenera-
cional s’activa i es promouen 
intercanvis amb adults, joves, 
etc.  

Primera de les noves tertúlies al nou Casal.

Deia que  la Generalitat va 
veure que a Igualada i havia 
la necessitat d’ enderrocar el 
vell casal i fer-ne un de nou, 
després de 4 anys hem arribat 
aquí  i amb l’experiència de 
haver estat 4 anys compartint 
una experiència enriquido-
ra amb l’equipament Cívic- 
Montserrat, ara cal destacar l’ 
importància de la vida interna 
i que amb el nou model  l’As-
sociació i l’Equip tècnic, han 
de marcar nous objectius i 
activitats. Cal anar fent sobre 
les demandes, com per exem-
ple l’informàtica que és molt 
important. Recorda que calen 
voluntaris per fer cursos i com-
partir coneixements. També 
saber utilitzar millor els espais 
que ara tenim amb persones 
més joves.
Deia que les Tertúlies servei-
xen per fer discurs entre tots, 
creant un grup d’opinió, que 
és bo, però difícil. Laura Lla-
nas va recordar el munt de 
coses que han passat amb els 
4 anys. Remarca que estan 
oberts a escoltar opinions de 
mica en mica i que necessitem 
a la gent. Diu que l’edifici agra-
da per la llum i els espais, però 
el més important és el que es 
fa dins. Fa uns anys la gent es 
veia més gran, els conceptes 
eren diferents... recorda els 
sofàs del Casal vell... calia 

canviar l’estil i els horaris per 
obrir-lo  a altres edats. Ens ex-
plica les curiositats dels nous 
cursos, el qui i on s’apunten. 
Es fa una proposta per partici-
par amb els cursos com “Vine 
amb un amic - 2X1”...    
En Molina repassa el que 
pensava de l’edifici, però ara 
acabat i ple ho veu mol bé... 
com ara la Sala polivalent a 
dalt... aprofita per recalcar que 
la Sala plena de jocs, sí, però 
és important fer-hi altres acti-
vitats i que i participi tothom.
Es recomana que entre tots 
i totes expliquem que es fa 
al Casal.  Lògicament es fan 
preguntes durant l’acte, però 
degut a que es van donar més 
explicacions i la manera de fer 
del nou equipament, tampoc 
hi va haver un gran debat, això 
passarà depenent dels temes 
que es presentin i es perdi la 
por a participar.
La Laura va explica les acti-
vitats i com s’estructura tot, i 
explicant el tema dels dos car-
nets,  el d’Usuari de  serveis 
per a la gent gran de la Gene-
ralitat i el de Soci de l’Associ-
ació de gent gran d’Igualada.
El Subdirector ens va felicitar i 
encoratjar a treballar plegats i 
amb il·lusió.... i com va dir l’En-
ric, “una persona es fa vella, 
només quan perd l’ il·lusió”... 

REDACCIÓ / LA VEU

Liderada per l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya junta-
ment amb la Fundació Althaia, 
el Consorci Hospitalari de Vic, 
el Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, l’Hospital Sant Bernabé de 
Berga, el Centre Sanitari del 
Solsonès, la gerència territori-
al Catalunya Central de l’ICS, 
l’EBA Vic Sud i els delegats 
del Col·legi de Farmacèutics 
de la Catalunya Central, s’ha 
creat la Xarxa de prevenció i 
control de tabaquisme de la 
Catalunya Central. Formada 
per una trentena de professi-
onals de diferents àmbits de 
la salut, l’objectiu principal és 
buscar diferents mecanismes 
que impulsin l’atenció al taba-
quisme des de tots els recur-
sos implicats, a qualsevol punt 
del territori i en tots els ves-
sants, tant el preventiu com 
l’assistencial.
El tabaquisme és la primera 
causa de mort evitable i un 
greu problema de salut. Per 
això requereix un abordatge 

Nova xarxa de prevenció i 
control del tabaquisme

ampli que impliqui la preven-
ció, l’assistència, la formació 
i la investigació. Actualment, 
la prevenció i el control del 
tabaquisme afecten centres 
i serveis de tipologies diver-
ses, de manera que es fa 
necessari avançar en la seva 
coordinació des del territori 
responent a criteris tècnics i 
científics. Per aquest motiu, 
la creació d’aquesta Xarxa a 
la Catalunya Central permetrà 
estructurar tot el bon treball 
que ja s’està fent des de les di-
ferents institucions implicades 
i donar continuïtat als proces-
sos assistencials mitjançant 
una bona coordinació. 

Avui, primera trobada
Una de les primeres accions 
visibles de la Xarxa tindrà lloc 
avui divendres, 7 de febrer. 
L’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Althaia serà el punt de tro-
bada d’uns 200 professionals 
de la salut que es reuniran en 
la celebració de la primera jor-
nada.

D’esquerra a dreta, Dr. Albert Estiarte, adjunt a la direcció general d’Althaia; Imma Cervós, 
directora a la Catalunya Central de l’Agència de Salut Pública; Antònia Raich, psicòloga res-
ponsable del programa de deshabituació tabàquica d’Althaia; i Carme Boix, responsable de la 
unitat d’infermeria de la gerència territorial Catalunya Central de l’ICS.
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ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €
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Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

Dia sencer
PROGRAMA DEL DIA  16  DE MARÇ I  4  DE MAIG DE 2014
 MATÍ 
07.30h HORARI DE SORTIDA D’IGUALADA: Estació Nova
08.00h HORARI APROXIMAT D’ARRIBADA A ESPARREGUERA 
8.15h - 9.45h VISITA ESPAI AUDIOVISUAL + RUTA PER LA HISTÒRIA DE LA TERRA
10.45h ENTRADA A LA SALA
12.45h - 13.00h FOTOGRAFIA DEL GRUP AMB ELS PERSONATGES
13.00h - 15.00h DINAR DE GERMANOR (Restaurant per determinar)

 TARDA

15.15h ENTRADA A LA SALA
14.30h INICI DE LA SEGONA PART DE LA REPRESENTACIÓ
17.45h FI DE L’ESPECTACLE
17.45h - 18.15h VISITA GUIADA AL TEATRE
18.30h VIATGE DE TORNADA A IGUALADA

PROGRAMA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2014
 TARDA

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

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

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA

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

ESPECTACLE+RUTA
MENÚ+TRANSPORT

ESPECTACLE+
TRANSPORT



LA POBLA DE C. / LA VEU

Parades de formatges, d’oli-
ves, d’herbes remeieres, de 
bijuteria, entre d’altres pro-
ductes artesanals van omplir, 
el diumenge 2 de febrer amb 
motiu de la Fira de la Cande-
lera, el nucli antic de la Pobla 
de Claramunt. Aquesta activi-
tat, que va arribar a la sisena 
edició, la van organitzar la re-
gidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment i l’empresa Mapamundi 
Produccions que van fer una 
molt bona valoració del resul-
tat d’aquesta iniciativa firal.
Des de les 9 del matí i fins a 
les 2 del migdia, el degoteig de 
gent que va passejar pel carrer 

Major, la plaça de l’Església i la 
plaça de la Vila, decorats per a 
l’ocasió, va ser constant. Se-
gons l’empresa organitzadora, 
es calcula que hi van passar 
unes 5.000 persones. El bon 
temps, tot i el fred, va afavorir 
l’assistència de públic.
A més de les parades de pro-
ductes artesanals, que van ser 
més d’una quarantena, els vi-
sitants van poder escoltar de 
veu d’una vella Candelera, al 
costat d’una foguera, els orí-
gens de la festa i les seves 
tradicions. També van poder 
veure la demostració d’un bu-
fador de vidre i d’un elabora-
dor d’espelmes amb fulls de 

El mercat de productes artesanals omplí de parades i visitants 
el nucli antic de la Pobla de Claramunt

cera verge i els van obsequiar 
amb un pom de romaní i una 
infusió de poniol. A l’entrada al 
mercat van poder comprar els 
bunyols de la Candelera.
Com a complement al mer-
cat, de les 11 del matí a la 1 
del migdia, els més menuts 
van passar una bona estona 
amb uns inflables que es van 
col·locar a la plaça de l’Ajunta-
ment. En aquest mateix espai, 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent va organitzar una ballada 
de sardanes.
A les 12 del migdia a l’esglé-
sia de Santa Maria, i com ja és 
tradició en la festa local pobla-
tana, mossèn Miquel Guillén 
va oficiar una missa solemne 
en honor a la patrona, la Mare 
de Déu de la Llet, i va bene-
ir les candeles. La celebració  
va comptar amb l’acompanya-
ment de les veus de la Capella 
de Música de la Tossa. Des-
prés de la celebració litúrgica, 
aquesta formació vocal, sota 
la direcció de Frederic Prat, va 
oferir un concert, en què van 
interpretar peces d’estils diver-
sos, com Contigo en la distan-
cia, Quizás, quizás, quizás, El 
llop de mar o La puntaire.
I un dels altres actes tradicio-

nals d’aquesta festa local és 
la inauguració de l’exposició 
de pintors i pintores poblata-
nes. L’acte va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch, que 
va destacar el treball que fan 
aquests artistes i que volen 
compartir amb la resta de gent 
a través d’aquesta mostra. 
Enguany a la col·lectiva pictò-
rica hi participen cinc pintors 
i pintores: Pepita Vilamajó, 
Francesc Surroca, Miquel Bou, 
Xus Luna i Clara Luque. Es 

poden veure quadres d’estils 
i tècniques molt diverses, que 
defineixen cada un dels artis-
tes. La mostra es podrà visitar 
fins al diumenge al diumenge 
16 de febrer i l’horari d’obertu-
ra 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. 
Totes les activitats de la Fira 
de la Candelera les va organit-
zar la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.

JORBA / XAVIER BARBERÀ

Diumenge 16 de febrer de 
2014, es durà a terme la plan-
tada d’arbres que anualment 
organitza l’Associació per a 
l’Estudi de la Natura de l’Ano-
ia (AENA) al terme municipal 
de Jorba, a la qual aquest any 
s’hi ha sumat la secció de Ci-
ències Naturals i Mediambien-
tals del CECI. 
Aquesta iniciativa es duu a ter-
me des de l’any 2008. S’acos-
tuma a fer la plantada cap al 
mes de febrer, època en la 
qual les plantes es troben en 
parada vegetativa a conse-
qüència de l’hivern. Durant els 
mesos estivals, s’aporta aigua 
als arbrets per facilitar el seu 
creixement i l’adaptació al ter-
reny.
La zona objecte de la repobla-
ció es coneix com a Montpaó i 
es situa entre l’autovia A-2 i el 
municipi de Copons. Va patir 
els incendis forestals que van 
afectar a la comarca de l’Ano-
ia els anys 1986, 1994 i 2003. 

A més a més de ser devastada 
pels incendis forestals, és una 
zona de solana i per tant poc 
humida. Tampoc el tipus de 
sòl, pedregós, poc desenvolu-
pat i amb poca matèria orgàni-
ca, ajuda gaire al creixement 
de les espècies vegetals. Inici-
alment, es van plantar espèci-
es autòctones com l’alzina o el 
roure, però les condicions del 

terreny no són gens favora-
bles i l’índex de supervivència 
és molt baix. Per aquesta raó, 
en els darrers anys, s’ha optat 
per plantar pi blanc, espècie 
més resistent a la sequera i a 
les condicions del terreny.
La plantació d’arbres és una 
eina que permet evitar l’erosió 
del terreny i, per tant, la pèr-
dua de sòl cultivable, actua 

com a limitador de la velocitat 
de l’aigua d’escorrentia super-
ficial i, per tant, evita inundaci-
ons sobtades. També ens aju-
da en la lluita contra el canvi 
climàtic, ja que redueix el CO2 
atmosfèric mitjançant la seva 
captació per part de les fulles, 
especialment important durant 
l’època de creixement i fins a 
l’edat madura de l’arbre.
Els projectes de reforestació, 
com el que s’està duent a ter-
me, són habituals a l’hora de 
“compensar” les emissions de 
CO2 per part d’indústries que, 
bé de forma voluntària o bé 
per norma segons el Protocol 
de Kyoto, volen compensar 
les seves emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. Aquesta 
no és una solució definitiva, ja 
que difícilment es compensen 
les emissions d’una indús-
tria amb el ritme de captació 
per part de la vegetació i els 
arbres són, només, un reser-
vori temporal de carboni. Tot i 
això, cal promoure iniciatives 

Plantada d’arbres a Jorba i compensació d’emissions de CO2
com la que us presentem, ja 
que a més de generar oxigen, 
mantenir o augmentar la bio-
diversitat, evitar la pèrdua de 
sòl, frenar l’evapotranspiració 
i limitar la velocitat de l’aigua 
superficial durant les pluges, 
també tenen una funció soci-
al. Aquesta no és la solució, 
cal reduir el consum i canviar 
els hàbits, però portar a terme 
projectes com aquest ajuda, a 
la llarga, a la sostenibilitat del 
planeta.
Us preguem que ens comu-
niqueu per correu electrònic 
(aena.anoia@gmail.com o 
ceci@cecianoia.cat) quantes 
persones penseu venir per 
tal de fer el càlcul dels arbres 
que hem de comprar. Us es-
perem doncs el diumenge 16 
de febrer a les 9h davant de 
l’Hotel Amèrica, des d’on ens 
distribuirem en els cotxes dis-
ponibles. Cal que porteu eines 
adequades per a les feines de 
jardineria (aixades...).
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Inauguració de l’exposició col.lectiva

La fira d’artesans va ser molt visitada
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i la Unió Empresarial de 
l’Anoia van signar recentment 
un conveni de col·laboració 
per donar contingut i col·
laborar en l’impuls del Centre 
d’Innovació Anoia. D’aquest 
conveni marc, s’ha signat un 
annex específic, aquest di·
marts, per tal de fer un estu·
di i començar a impulsar un 
clúster del paper, les arts grà·
fiques i el packaging al nostre 
territori.
L’estudi, explica Vich, pre·
tén fer un sondeig entre els 
sectors econòmics i assen·
tar les bases per a la creació 
d’aquesta agrupació d’empre·
ses amb col·laboració amb 
l’administració públic. 
El sector del paper, les arts 
gràfiques i el packaging, és 
a dir l’empaquetatge de pro·
ductes o embalatges, és molt 
potent a la comarca.  Repre·
senta el 20% de la industria 
del territori i dóna feina  a més 
de 1.500 persones. Com a 
contrapartida, explica l’alcalde 
Joan Vich, no té el reconei·
xement social que es mereix. 
Per això, assegura Vich, cal 
buscar diferents àmbits de col·

laboració i cooperació, com és 
el clúster. 
Des del punt de vista territo·
rial, ha dit l’alcalde, també és 
necessari crear un entorn que 
reconegui, identifiqui i contri·
bueixi a millorar la seva com·
petitivitat i les seves possibili·
tats econòmiques.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí fa una aposta ferma i 
contundent pel sector i posa 

a la seva disposició el Centre 
d’Innovació Anoia. Vich desta·
ca la importància d’anar teixint 
complicitats entre empreses, 
però també amb el territori. 
El president de la Unió Em·
presarial de l’Anoia, Blai Paco, 
ha manifestat la seva satisfac·
ció per poder formar part del 
desenvolupament del clúster. 
Assegura que el treball con·
junt entre l’empresa pública i 

privada està en la línia dels ob·
jectius de la UEA i espera que 
la constitució d’aquest clúster 
serveixi com a pol d’atracció 
d’altres empreses que vegin 
en l’Anoia una comarca de 
referència per al sector del 
paper, les arts gràfiques i el 
packaging. 
Aquest projecte compta també 
amb la col·laboració de la Di·
putació de Barcelona.

L’Ajuntament de Vilanova i la UEA posen les 
bases per a la creació d’un clúster del paper, arts 
gràfiques i packaging

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple de Vilanova del Camí 
va acordar durant la sessió 
del mes de novembre obrir 
una convocatòria per a l’ator·
gament d’ajudes econòmi·
ques a estudiants universita·
ris i de grau mig i superior pel 
curs 2013·2014. Aquestes be·
ques pretenen ajudar a sufra·
gar les despeses de transport 
dels estudiants i per això les 
bases reguladores preveien 
un escalat en funció de la dis·
tància entre el domicili famili·
ar i el centre d’ensenyament. 
Una vegada transcorregut el 
termini per presentar i avaluar 
les propostes la Comissió ha 
decidit atorgar un total de 35 
beques de les 40 sol·licituds 
presentades.
Segons la regidora d’Educa·
ció i Joventut, Marta Trullols, 
tot i que no s’ha pogut abo·
car en les ajudes tota la par·
tida prevista, que era d’uns 
30.000 euros, per ser la pri·
mera edició la valoració final 
és bona. Reconeix que li hau·
ria agradat poder repartir més 
beques, ja que s’ha arribat a 
donar només una tercera part 
dels diners previstos.
En total com dèiem 35 joves 
es podran beneficiar de les 
beques. Les seves sol·licituds 
complien els criteris marcats 
en les bases reguladores 
d’aquestes ajudes que teni·
en en compte aspectes so·
bre renda familiar, distància 
entre el domicili i el centre, 
la qualificació de l’expedient 
de l’alumne, si la família era 
monoparental o nombrosa... 
La resta de sol·licituds incor·
rien en defectes de forma o 
no complien els criteris esta·
blerts que segons afirma Tru·
llols s’han pogut aplicar ob·
jectivament a l’hora d’avaluar 
les propostes.
La regidora ha remarcat que 
ha estat un treball conjunt 
dels grups municipals del 
consistori i que tothom ha 
posat el seu granet de sorra. 
De fet aquesta ha estat una 
iniciativa d’IPV·VV que es va 
presentar al ple vilanoví i va 
ser aprovada per  unanimitat. 
Segons Trullols, la intenció és 
treballar per millorar i adaptar 
les bases reguladores i que hi 
hagi més sol·licituds l’any que 
ve. I és que la iniciativa s’ha 
incorporat en els nous pres·
supostos municipals –enca·
ra pendents d’aprovació per 
ple·  amb la mateixa partida i 
la mateixa finalitat.

Un total de 35 
estudiants vilanovins 
rebran una beca 
municipal per al 
transport

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La junta directiva del Club 
Esportiu Anoia ha retirat de 
competició l’equip amateur 
del Club Futbol Vilanova. Des 
de dimecres és un fet. La jun·
ta ho va decidir en la reunió 
del passat dia 9 de gener i el 
passat dimecres va comuni·
car a la Federació Catalana 
de Futbol que l’equip ja no es 
presentaria al partit d’aquest 
cap de setmana i que el consi·
deressin retirat de competició. 
El president del Club Esportiu 
Anoia i vocal del Club Futbol 
Vilanova, Marcel·lí Nieto, ha 
justificat la decisió per moti·
vacions econòmiques ja que 
no s’han acomplert els com·
promisos d’esponsorització i 
de socis que s’havien acordat 
en el moment de la fusió entre 
els dos clubs i que contempla·
va el manteniment de l’equip 
amateur del CF Vilanova per 
fer possible la continuïtat del 
nom de l’entitat, si més no, fins 
arribar al 50è aniversari, l’any 
2015. 
Marcel·lí Nieto ha volgut dei·
xar clar que “no hi ha diners 

per continuar” i que seran 
“responsables i conseqüents 
amb la decisió presa” perquè 
no volen endeutar el club.  Tot 
i que entén la decepció que 
es pot crear a l’entorn del club 
vilanoví, Nieto té clar que no 
entraran en l’espiral de deutes 
i dels problemes econòmics 
de les anteriors juntes del CF 
Vilanova. El president del club 
vilaoví ha separat l’aspecte 
esportiu, tot reconeixent el bon 
treball que estava fent l’equip 
a la competició –amb possi·
bilitat d’ascens· de l’aspecte 
econòmic, que actualment “fa 
insostenible el manteniment 
de l’equip”. 
Des de l’Ajuntament vilanoví 
el regidor d’Esports, Antonio 
Sánchez, no comparteix la 
decisió de la Junta de retirar 
el CF Vilanova de la compe·
tició, i menys encara quan ja 
ha començat la segona volta 
i quan l’equip està conreant 
molt bons resultats.
El regidor també discrepa amb 
les formes que ha utilitzat la 
Junta per informar d’aquest 
afer, una acció diu el regidor, 

presa de manera unilateral i 
sense el consentiment dels 
socis, que en definitiva, diu 
Sánchez, són els que haurien 
de decidir. 
Malgrat estar atents al que 
passa i seguir amb aten·
ció com evoluciona el tema, 
Sánchez creu que tant ell 
·com a titular d’esports· com 
des de l’Ajuntament, han de 
mantenir·se al marge. Podem 
aconsellar·los, ha dit Sánchez, 
però les decisions les han de 
prendre les pròpies entitats. 
El regidor també ha explicat 
que li consta que els jugadors 
del CF Vilanova  han informat 
del cas a la Federació Catala·
na i que busquen alternatives 
a la retirada de l’equip. 
Antonio Sánchez, ha mostrat 
avui la seva decepció per per·
dre un nou equip amb el nom 
del municipi. La temporada 
passada ja van perdre l’equip 
de futbol Sala que van deci·
dir retirar·se de la competició 
després de jugar els primers 
partits.
Per la seva banda l’entrena·
dor de l’equip, Diego Gallar·

do lamenta com s’ha portat a 
terme la retirada de l’equip. 
No creu que la raó de la reti·
rada de l’equip sigui per mo·
tivacions econòmiques com 
assegurava el president del 
Club Esportiu Anoia i vocal del 
Club Futbol Vilanova, Marcel·
lí Nieto. Afirma que l’equip va 
proposar a Nieto, fer·se càrrec 
de les despeses d’ara i fins a 
finals de temporada, que han 
calculat poden suposar entre 
600 i 700 euros.
L’entrenador del Vilanova as·
segura que l’estratègia de la 
Junta per “desfer·se del Vila·
nova” es remunta mesos enre·
re quan es va proposar la fusió 
dels dos clubs. Gallardo confia 
que la Federació Catalana de 
Futbol sàpiga veure els inte·
ressos amagats de l’actual 
Directiva del CE Anoia, que 
sempre ha estat intentat que·
dar·se amb la gestió del futbol 
base i del primer equip. I els 
jugadors i l’equip tècnic con·
fien que des de la Federació 
ofereixin alguna altra alterna·
tiva i se’ls permeti continuar 
jugant la competició.

La junta directiva de l’equip amateur del CF Vilanova el 
retira de la competició

L’alcalde vilanoví Joan Vich i el president de la UEA Blai Paco signant el convenir
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Els Mossos i la Policia Local 
de Vilanova del Camí han re-
près les classes de teòrica 
d’Educació Viària a les esco-
les del municipi. Des de finals 
de gener estan impartint les 
classes als més petits del cicle 
inicial i seguidament les faran 
als alumnes de 2n de primària 
i als de 6è. 
A les sessions teòriques de P5 
s’han tractat conceptes bàsics 
de coneixement de l’entorn, el 
món del trànsit i de la via pú-
blica en general i s’ha explicat 
als petits de forma intuïtiva i 
interactiva els diferents ele-
ments del carrer. 
Una altra dels temes tractats 
és la feblesa de les persones 
en la via pública, per tal que 
els menuts prenguin conscièn-
cia de la importància de res-
pectar les senyals de trànsit, 
els pas de vianants, els semà-
fors i les principals senyals de 
la policia.
També se’ls explicar la impor-
tància dels sistemes de pro-
tecció infantil (SPI), les famo-
ses “cadiretes” per nens, tot 
interactuant amb ells en una 
petita escenificació d’ accident 
a classe.
I un altre dels temes tractats 
és la importància de dur el 
casc posat i cordat a l’hora de 
circular tant amb bicicleta com 
amb patinet pel carrer.
Finalment la classe teòrica 

proposa un torn de preguntes 
i aclariments sobre conductes 
no segures, en què la majoria 
de vegades, i un cop agafada 
confiança amb l’ educador, els 
nens narren experiències prò-
pies en el món del trànsit.

S’inicien les xerrades sobre 
Internet Segura a les esco-
les vilanovines
Mossos i Policia Local han ini-
ciat les xerrades d’Internet Se-
gura a les escoles de Vilanova 
del Camí. Els cursos sobre els 
riscos en la utilització d’Inter-
net i les noves tecnologies han 
començat aquest dilluns, amb 
una xerrada a l’escola Joan 
Maragall. 
Les escoles vilanovines estan 
rebent la visita dels agents de 
la policia per tal d’explicar als 

pares dels alumnes i als mes-
tres els perills de la xarxa i les 
conseqüències del mal ús de 
les noves tecnologies, com el 
mòbil, la tablet i tots els apa-
rells que es poden connectar 
a Internet. A més els informen 
de la detecció de les accions il·
legals amb les quals es poden 
trobar, de les conseqüències 
de descarregar-se segons 
quin tipus informació i de com 
privatitzar les xarxes socials. 
Els consells i advertiments 
que s’estan donant han tingut 
bona acollida tant per part dels 
pares çom del professorat que 
han aprofitat l’oportunitat per 
participar activament a la xer-
rada, resoldre dubtes i establir 
una bona connexió amb els 
agents.

Mossos i Policia reprenen les classes 
d’Educació Viària per a la quitxalla

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí 
va cloure la primera edició de 
la Festa del Soci amb la parti-
cipació de més de dues·centes 
persones al dinar de germanor 
que va tenir lloc a Can Papas-
seit.  Els actes de diumenge 
van començar a les 11 h amb 
una missa en record dels socis 
que van traspassar l’any pas-
sat i una ballada de sardanes a 
la plaça de Can Papasseit amb 

la col·laboració de l’Associació 
de sardanistes de Vilanova del 
Camí.
L’acte central d’aquesta prime-
ra Festa del Soci va ser, però, 
el dinar de germanor, que va 
aplegar a Can Papasseit 225 
persones. L’acte va comen-
çar recordant la figura del seu 
president, Isidre Solé, que no 
va poder compartir la festa ja 
que es troba convalescent. Tot 
i així, el seu esperit sí que va 
estar·hi present, i fins i tot les 
seves paraules, en veu de la 
dinamitzadora, Glòria Claudio, 
que va llegir una carta que 
Solé va escriure per a l’ocasió.
Abans de començar l’àpat, 
l’entitat va lliurar un seguit d’ob-
sequis als socis amb més anti-
guitat. Els reconeixements van 
ser per a Trinidad Sánchez, 
Rosario Saucedo, Diego Na-
varro i Eugenio Lázaro. 
També es va fer un reconeixe-
ment a Salvador Martí, per la 
seva contribució al Casal i so-
bretot per l’edició de la nova re-
vista “El Cargol del Casal”. Una 
publicació que recull les activi-
tats que s’han portat a terme 
durant el 2013 i també una part 
de la història de l’entitat.
La Junta del Casal també va 
mostrar la seva gratitud als 
diferents grups que han parti-
cipat durant aquesta primera 
Festa del Soci. Lídia Tomàs, 
de la coral La Pregona; Virtu-
des Pozo, del grup de Sevilla-

nes; Vicenta Queró, de la coral 
Els Girasols i Fina Cortés de l’ 
Associació de sardanistes de 
Vilanova del Camí.
La part institucional de l’Acte 
es va cloure amb la intervenció 
de l’Alcalde Joan Vich. Acom-
panyat de les regidores de Ser-
veis Personals i Cultura, Pepita 
Còdol i Vanesa González, res-
pectivament, l’Alcalde va agrair 
als socis del Casal, en nom del 
consistori,  la seva doble con-
tribució a l’entitat i al municipi.

La nova façana del centre 
i les quotes dels tallers de 
memòria centren el debat de 
l’Assemblea de Casal
L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats va celebrar el passat 
dijous la seva assembla anual. 
En el torn obert de paraula hi 
va haver dos temes que van 
centrar el debat. D’una banda, 
la façana del centre que se-
gons alguns dels socis, impe-
deix que entri la llum natural. 
La regidora de Serveis Perso-
nals, Pepita Còdol va explicar a 
l’assemblea que la façana està 
inacabada i que quan s’acabin 
d’instal·lar les plaques, el cen-
tre guanyarà amb lluminositat. 
Còdol també va explicar que 
l’entrada de llum tindrà lloc pel 
centre de l’edifici i no per les fi-
nestres de la façana com fins 
ara.
L’altra tema que es va tractar 
va ser les quotes dels tallers 
de la memòria. Segons va ex-
plicar un dels socis, hi ha usu-
aris que paguen 7 € per fer el 
curs, mentre que altres, ho fan 
de manera gratuïta. La regido-
ra Pepita Còdol va explicar el 
perquè de la qüestió. Un dels 
cursos és obert a la ciutadania 
en general i és el que té una 
quota mentre que l’altra, s’ha 
organitzat a petició de Serveis 
Personals i atén persones que 
venen derivades de serveis so-
cials.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El dia 2 de febrer ens aixe-
quem amb un dia clar després 
de les pluges del dia anterior, 
els 30 caminaires ens posem 
en marxa capa la serra de les 
Maioles per fer una caminada 
senzilla d’uns 12 kilòmetres. 
Deixem els cotxes sota d’un 
dels molins de la serra i ens 
posem en marxa, ben abrigats 
doncs pica fort l’aire fred i no 
podem estar gaire estona pa-
rats allà. Arribem a les 10h. a 
l’ermita de Sant Martí de Ma-
sana del s. XII, restaurada el 
s. XVIII, allà fem una parada 
per esmorzar i després fem 
la foto de grup. Tenim unes 
bones vistes dels Pirineus ne-
vats, el dia anterior i va caure 
una bona quantitat, es un es-
pectacle magnífic. Poc a poc 
tornem al lloc de sortida, anem 
per sota els molins que volten 
amb ganes donat el vent que 
fa. Ha estat una sortida boni-

ca per un lloc no gaire habitu-
al pels excursionistes, els hi 
agraïm als nostres vocals Hi-
pólito Elvira i Francesc Viera.
La propera sortida de la colla 
serà el dia 16 de Febrer, ani-
rem de Castellfollit a Rajadell, 
sortim a les 8 del matí i tornem 
a les 14 h. INSCRIPCIONS 

Sortida de la Colla excursionista de 
Vilanova per les Maioles

PER LES EXCURSIONS: Tots 
els dilluns i dijous de la set-
mana de l’excursió, de 19 a 
20:45 hores, a la seu social. 
Els socis poden fer la reserva 
telefònicament o per correu 
electrònic. cevcami@hotmail.
com i 93 803 43 88.

Lluïda Festa del Soci del Casal 
de la Gent Gran a Can Papasseit
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha ad-
quirit cinc aparells que perme-
tran als veïns mesurar el seu 
consum elèctric, amb l’objectiu 
de promoure l’estalvi energètic 
al municipi. Concretament, es 
tracta dels comptadors d’elec-
tricitat Efergy, que realitzen 
mesures de consum instantani 
i n’acumulen les dades. Amb 
ells es pot conèixer quin és el 
consum real de cada aparell 
elèctric, comprovant com aug-
menta o disminueix el consum 
global de l’habitatge si l’elec-
trodomèstic està encès, en es-
pera o desconnectat. 
Els mesuradors d’energia són 
especialment útils per a detec-
tar l’anomenat “consum fan-
tasma”, és a dir, l’energia que 
consumeix un aparell elèctric 
quan no està funcionant però 
es troba en espera, amb un 
pilot vermell encès. Es calcula 
que el consum fantasma pot 
arribar a superar el 40% de 
l’import factura de la llum. 
L’ajuntament odenenc cedirà 
gratuïtament els aparells Efer-
gy als veïns que vulguin opti-
mitzar l’electricitat que gasten. 
Tal com explica el regidor de 
Medi Ambient, Joan Gabarró, 
“aquests comptadors d’ener-
gia permetran als veïns millo-
rar l’eficiència energètica dels 
seus habitatges, ja que els 
ajudaran a descobrir el con-
sum real de cada aparell”. En 
aquest sentit, Gabarró consi-
dera que “és una proposta que 
pot interessar a moltes famí-
lies, ja que l’estalvi energètic 
es tradueix també en estalvi 
econòmic”. 
Els veïns que vulguin mesurar 

el consum als seus habitatges 
amb els aparells Efergy poden 
adreçar-se al departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Òdena. Un tècnic del depar-
tament els assessorarà i aju-
darà en l’obtenció i anàlisi de 
les dades.

Compromís amb la sosteni-
bilitat
Òdena s’ha compromès a 
reduir les seves emissions 
de CO2 en un 20% fins l’any 
2020, mitjançant el Pla d’Ac-
ció per l’Energia Sostenible, 
aprovat l’any passat. L’objectiu 
final és incrementar en un 20% 
l’eficiència energètica, i acon-
seguir que un 20% del submi-
nistrament energètic procedei-
xi de fonts renovables.
Precisament, l’adquisició dels 
comptadors Efergy és una de 
les actuacions per a fomentar 
l’estalvi energètic que recull el 
Pla d’Acció. El municipi també 
preveu altres actuacions com: 

instal•lar una caldera de bio-
massa centralitzada, millorar 
els tancaments dels edificis 
municipals, comprar electrici-
tat verda, implantar semàfors 
de leds, entre altres mesures.
L’elaboració d’aquest Pla d’Ac-
ció s’emmarca en l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Òdena l’any 
2011 al “Pacte d’alcaldes i al-
caldesses per l’energia soste-
nible local” de la Direcció Ge-
neral de Transports i Energia 
de la Comissió Europea. Es 
tracta d’una de les iniciatives 
més ambicioses com a me-
canisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra que 
promou la Comissió. El Pac-
te consisteix en el compromís 
dels municipis adherits d’acon-
seguir els objectius de reduc-
ció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’efici-
ència energètica i relaciona-
des amb les fonts d’energia 
renovables.

L’Ajuntament d’Òdena adquireix cinc 
comptadors que ajudaran els veïns a estalviar 
energia elèctrica 

LA POBLA DE C. / LA VEU

Les regidories d’Educació i 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-
munt organitzen, els dilluns 10 
i 17 de febrer, un curs per ser 
un bon guia per als fills i filles. 
Les dues sessions, amb el 
títol “Hi ha pares i mares per-
fectes?”, es faran, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre, a 
la biblioteca de l’escola Maria 
Borés.
Aquesta formació està adreça-

da als pares i mares amb fills 
de qualsevol edat i és gratuï-
ta. L’objectiu serà oferir eines 
per respondre dubtes com: 
com puc transmetre valors als 
meus fills? Com puc millorar 
la comunicació dins la família? 
Què puc fer perquè els meus 
fills confiïn en ells mateixos? 
Com puc afrontar els conflic-
tes? Aquesta iniciativa compta 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona.

Curs sobre com ser un bon 
guia per als fills i filles, 
a la Pobla de Claramunt

ANOIA / LA VEU

Mossos d’Esquadra de l’Àrea 
Bàsica Policial d’Igualada van 
detenir el dia 28 de gener tres 
homes de 30,24 i 25 anys, de 
nacionalitat espanyola i dos 
veïns de Vilanova del camí i 
el tercer d’Òdena, com a pre-
sumptes autors d’un robatori 
amb força en grau de temp-
tativa.
Pels voltants de les quatre 
de la matinada, mentre una 
patrulla feia tasques de segu-
retat ciutadana, va ser reque-
rida per la sala regional de 
comandament, ja que un vi-
gilant de seguretat  havia vist  
tres homes que havien entrat 

a la força en una empresa de 
la població de Òdena.
Quan els agents van arribar 
al lloc dels fets van contactar 
amb el vigilant que manifesta 
que els individus es trobarien 
a la part posterior i havien fet 
un forat a la tanca perimetral.
Mentre les patrulles s’apropa-
ven, dos persones van sortir 
corrent de l’interior de l’em-
presa podent ser interceptats 
pels agents.
Els agents van comprovar 
que a l’interior de l’empresa 
havien arrencat el cablejat 
elèctric i recollit ferralla, que 
la tenien amuntegada al cos-
tat del vehicle i a l’interior de 

l’empresa.
Els agents van poder saber 
que en el fet hi havia partici-
pat una tercera persona que 
s’havia escapolit del lloc.
Hores més tard, es va adreçar 
una persona a dependències 
manifestant ser el propietari 
del vehicle i que havia partici-
pat en els fets pels quals els 
altres dos homes estaven de-
tinguts. 
Els detinguts, amb antece-
dents, van passar el dia 29 a 
disposició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia de 
d’Igualada, el qual va decre-
tar la seva llibertat amb càr-
recs.

Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones 
per intentar robar en una empresa a l’Anoia

ANOIA / LA VEU

“Aquest cap de setmana pas-
sat la Unión Cultural Extre-
meña Anoia ha realitzat dues 
activitats mes del seu progra-
ma, en concret el dissabte es 
va realitzar el ja tradicional 
concurs de plats en el que 
van participar fins a 35 plats i 
postres, les Guanyadores van 
ser Julia Escalante, Altagracia 
Calleja i Sònia Nevado, des-
près de la deliberació del ju-
rat tothom va poder tastar els 
plats presentats. El diumen-
ge es va celebrar la ja també 

tradicional missa cantada de 
“Las Candelas” coincidint amb 
aquesta festivitat que es cele-
brava aquest cap de setmana, 
aquest any es va dur a terme 
a l’església de Carme tot i que 
la nostra intenció era fer-la a 
l’església del barri de Fàtima 
però per problemes eclesi-
àstics es va canviar el lloc, a 
la finalització de la missa es 
van repartir dolços típics entre 
el public assistent mentre es 
duia a terme una actuació del 
grup del ball i cor de l’entitat.”

Cap de setmana intens per a 
la Unión Cultural Extremeña 
Anoia
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Montbui va viure dissabte 
una festa plena de solidaritat 
i civisme: la setena Marató de 
Donació de Sang va tornar a 
mobilitzar a bona part de la 
societat civil montbuienca en 
una jornada que va tornar a 
demostrar l’esperit solidari 
del municipi. La Marató es va 
celebrar entre les 10 del matí 
i les 10 de la nit a la sala po-
livalent del Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola. El Banc de 
Sang i Teixits va organitzar 
la jornada, en la qual hi van 
participar 245 persones -221 
donants efectius i 24 perso-
nes que no van poder donar 
finalment sang per diferents 
motius mèdics. En aquesta 
ocasió, en plena efervescèn-
cia de la grip, es va quadru-
plicar el nombre de persones 
que no van poder fer efectiva 
la seva donació en relació 
amb la Marató de 2013. Tam-
bé cal remarcar que 30 perso-
nes que no havien donat mai 
sang es van iniciar en aques-
ta donació. Els grups d’edat 
amb més índex de participa-
ció van ser els de 25-34 anys 
i els de 35-44.
Cal destacar que els donants 
només havien d’omplir un full 
de conformitat amb les seves 
dades i tot seguit passaven al 
control mèdic, on se’ls preni-
en dades importants com la 
tensió arterial i es descarta-
ven possibles anèmies. Un 

cop comprovat el bon estat de 
salut de cada donant, aquests 
passaven als llitets de dona-
ció, on durant 10 minuts apro-
ximadament realitzaven el 
procés d’extracció de la sang.
Cal destacar que durant la jor-
nada pràcticament no es van 
registrar incidències –algun 
petit mareig d’algun donant-. 
La jornada va començar amb 
un ritme alt de donacions, 
que va anar minvant cap a les 
hores de la tarda-vespre. En 
aquesta ocasió les hores de 
màxima afluència van ser en-
tre les 11 i les 14 hores, preci-
sament els moments de màxi-
ma ebullició de gent a l’entorn 
de La Vinícola. La climatolo-

gia va ser completament ad-
versa, amb fred i pluja durant 
pràcticament tot el dia, però 
encara i així els registres de 
donacions obtinguts van ser 
positius, en la línia d’anteriors 
edicions. 
A les 10 del matí va tenir 
lloc l’acte d’inauguració amb 
la presència d’ Aurora Fer-
nández (Regidora de Salut 
de l’Ajuntament de Motbui i 
membre de l’Ass. de Donants 
de Sang de l’Anoia –ADSA-
), , Khaled Khatib (promotor 
del Banc de Sang i Teixits a 
la zona de la Catalunya Cen-
tral), i membres de l’ADSA 
com Pepita Còdol i Antoni Mi-
randa, entre d’altres. 

Activitats paral·leles passa-
des per aigua
La Marató de Sang va com-
plementar-se amb un seguit 
d’activitats paral·leles que 
van omplir d’animació i fes-
ta el Boulevard. Durant tot el 
matí hi va haver inflables per 
a la mainada i diferents tallers 
infantils. També es va fer una 
actuació de ball marroquí, a 
càrrec de la comunitat marro-
quina de Montbui. Tammateix 
es va dur a terme una exhi-
bició amb el grup d’”Aero-
zumba” de Mont-aQua i una 
exhibició de ball amb Cris-
tina Morente, a La Tacona, i 
dansa àrab amb els alumnes 
de l’Institut Montbui, Escola 
Garcia Lorca, Escola Antoni 
Gaudí i mares. També hi va 
intervenir la cantant montbui-
enca Laura Fernández. Tam-
bé hi va haver una actuació 
del Gaudí Dance i una exhi-
bició de Bollywood i flamenc 
amb el grup Sweet India. 
Durant tota la jornada hi va 
haver un refrigeri especial per 
als donants i també diferents 
obsequis.

245 participants, amb 221 donants efectius 
a la setena Marató de Sang de Montbui

ST. QUINTÍ DE MEDIONA / LA VEU

El proper 29 de març a Sant 
Quintí de Mediona tindrà lloc 
el Ral·li Aventura, memorial 
Ignasi Trullàs.
Es tracta d’un ral·li pels circuits 
d’aventura de les Deus per al 
qual és prevista un màxim de 
80 equips de 2 o 3 persones 
per entrar en competició i els 
equips poden ser masculins, 
femenins i mixtes. Hi haurà 
premi per als tres primers.
Informació i inscripcions a 
www.rallydaventura.com.

Ral.li d’aventura a Mediona

MONTBUI / LA VEU

L’espai cultural de Montbui, 
Mont-Àgora acollirà  quatre 
aules de l’escola Garcia Lorca 
a partir del proper curs 2014-
2015. Després d’un procedi-
ment administratiu, finalment 
serà Inbisa Construcción l’em-
presa encarregada de dur a 
terme aquestes obres, per un 
import de 365.000 euros. 
L’alcalde Teo Romero va re-
cordar que “les aules seran 
una realitat abans de l’estiu, 
amb la qual cosa donem res-
posta a una reivindicació de la 
comunitat educativa”. El batlle 
assenyala que “oferir la màxi-
ma qualitat educativa passa 
també per disposar d’instal·-
lacions dignes i adequades. 
Amb aquesta solució s’acon-
segueix aquest objectiu”.
Els treballs de condicionament 
dels espais, que es duran a 
terme durant els propers tres 
mesos, permetran ubicar-hi 
quatre aules. Aquesta “solu-
ció imaginativa” permetrà re-
soldre una reivindicació de la 
comunitat educativa montbui-
enca que s’ha anat agreujant 
durant els darreres anys, just 

quan aquesta escola va pas-
sar d’una a dues línies educa-
tives. 
Cal recordar que l’ampliació 
de l’escola Garcia Lorca era 
una prioritat de l’anterior go-
vern tripartit de la Generalitat. 
A partir de l’any 2011, però, el 
canvi de govern a la Generali-
tat i les retallades pressupos-
tàries van deixar aturada una 
ampliació molt necessària  i 
que, sense anar més lluny, 
ha provocat que fins a qua-
tre mòduls prefabricats siguin 
necessaris avui en dia per tal 
de poder realitzar les classes 
amb normalitat   
El cost d’aquesta actuació 
l’assumeix el Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat, que va signar un conveni 
amb l’Ajuntament de Montbui 
a través del qual l’ens local as-
sumia la licitació i direcció de 
l’obra.

Les quatre aules de l’Escola 
García Lorca, a Mont-Àgora, 
estaran a punt abans de l’estiu

Es dóna així solució a 
una reivindicació de 
la comunitat educati-
va del municipi 

ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA
I EXTRAORDINÀRIA
del CASINO FOMENT d’IGUALADA

Dimarts dia 18 de febrer
primera convocatòria: 7 de la tarda
segona convocatòria: 2/4 de 8 del vespre

En caràcter d’ordinària 

1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior de 
             l’Assemblea General Ordinària.
2.  Aprovació del pressupost, de la gestió i dels 
             comptes de l’any 2013. 
3.  Explicació de les activitats realitzades per 
             l’entitat durant el 2013.
4.  Valoració actual de la cafeteria.
5.  Precs i preguntes. 

En caràcter d’extraordinària

6.  Procediment ordinari, número 140/2010 
             seguit davant el Jutjat de Primera Instància 
             número 5 d’Igualada.  Debat, propostes i 
             acords.

Es prega l’assistència la Junta
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Veïns amb Veu de Santa 
Margarida de Montbui de-
nuncia la negativa de l’Ajun-
tament del municipi a cedir-
los espais municipals per a la 
realització de les assemblees 
obertes que vénen realitzant 
prèvies als plens municipals 
ordinaris.
Aquesta iniciativa de les as-
semblees obertes es duen 
a terme des del mes de se-
tembre de l’any passat, amb 
l’objectiu de treballar els 
punts de l’ordre del dia amb 
els veïns interessats, amb la 
voluntat d’obrir les portes de 
l’Ajuntament i fer més prope-
ra i transparent la gestió mu-
nicipal.
Per la primera convocatòria, 
que va tenir lloc el passat 
mes de setembre, es va dis-
posar de la sala de plens per 
a la realització de l’assem-
blea oberta, no sense dificul-
tats, doncs inicialment es va 
denegar l’autorització i dues 
hores abans de la convoca-
tòria es va revocar aquesta 
decisió.
Pel mes de novembre, en la 
segona assemblea oberta, 
l’Ajuntament ens va negar 
l’us de la sala de plens i Ve-
ïns amb Veu va realitzar-la al 

carrer.
I en la darrera assemblea 
oberta, convocada per al 29 
de gener d’enguany, es va 
sol·licitar la sala polivalent 
del nucli antic i novament ha 
estat denegada argumentant 
“manca de recursos humans 
i tècnics”. Aquesta és una 
mostra més de la mala plani-
ficació de l’equip de govern, 
que després d’invertir un ca-
pital econòmic important en 
aquest espai ha de negar el 
seu ús per “manca de recur-
sos humans i tècnics”.
Veïns amb Veu-Montbui de-
nuncia aquesta actitud obs-

Veïns amb Veu diu que l’Ajuntament de 
Montbui els nega espais municipals

MONTBUI / LA VEU

Diumenge dia 2 a la Tossa, es 
va celebrar la festa de la Can-
delera i Sant Blai.
Aquest any es va fer un re-
cordatori molt especial a Mn. 
Amadeu i Roca, entusiasta 
impulsor de la restauració de 
l’església de la Tossa en els 
anys 1950 Periodista, estu-
diós, escriptor igualadí i per 
sobre de tot sacerdot, aquest 
any es compleix el  cinquante-
nari de la seva mort. 
Leonardo del Rio va comen-
çar la celebració amb unes 
paraules de record sobre tot el 
recorregut de coses que havia 
fet Mn. Amadeu, sobretot rela-
cionades amb la Tossa i tam-
bé amb la Coral de Santa Ma-
ria que aquest any celebra els 
75 anys de la seva formació.

Nombroses persones van 
acudir a la Tossa amb les se-
ves cistelletes de fruita ben 
guarnides per l’ocasió, omplint 
l’església de gom a gom.
Es va acabar la celebració 
amb unes paraules en forma 
de metàfora, de Josep Mª Pu-
jol, encoratjant als assistents 
a ser com arbres que donen 
bons fruits  dolços i sans.
La Coral de Santa Maria va 
entonar el cant dels Goig de 
la Mare de Déu de Gràcia, la 
lletra dels quals va ser escri-
ta en principi per Mn. Amadeu 
Amenós.
Seguidament es va poder vi-
sitar l’exposició “ Paisatges 
de l’Anoia” de pintures de Toni 
Guix que romandrà oberta tots 
els diumenges al matí fins a 
finals de Març .

Molta participació a la festa de 
Sant Blai i de la Candelera a la 
Tossa

L’equip de govern montbuienc 
ha emès un comunicat on de-
fensa l’”equitat i coherència” 
en la utilització dels espais pú-
blics del municipi. 
Responent a una reclamació 
del grup a l’oposició Veïns amb 
Veu, des de l’equip de govern 
es recorda que “l’Ajuntament 
de Montbui mai ha negat a 
cap entitat o associació la rea-
lització de trobades en espais 
públics. Sí està condicionada 
la utilització de determinats 
espais municipals com la Sala 
de Plens o la Sala Polivalent 
del Nucli Antic perquè l’Ajunta-
ment de Montbui té uns recur-
sos tècnics i de personal molt 
limitats i l’Ajuntament no pot 
anar movent al personal en 
funció dels capricis de ningú. 

El grup Veïns amb Veu té a la 
seva disposició la Sala d’Actes 
de La Vinícola per fer aquelles 
reunions i assemblees que 
considerin oportunes, tal i com 
se’ls hi ha comunicat en dife-
rents ocasions. La Vinícola és 
l’espai idoni per fer aquestes 
assemblees, tant per horaris 
com per disponibilitat de per-
sonal i perquè la gran majoria 
d’entitats utilitzen aquell espai 
per a aquesta finalitat”.
Des de l’equip de govern es 
lamenta que “Veïns amb Veu 
busqui polèmiques absurdes a 
aquestes alçades” i no es cen-
tri en “col·laborar per ajudar a 
resoldre els veritables proble-
mes que tenen els ciutadans 
de Montbui com és la lluita 
contra l’atur”.

truccionista de l’Alcalde cap 
a les tasques que té enco-
manades el primer grup de 
l’oposició, negant així el dret 
a la informació i a la transpa-
rència que tenen els veïns 
de Montbui. La voluntat de 
Veïns amb Veu-Montbui és 
la de mantenir aquestes as-
semblees obertes, més enllà 
de les negatives de l’Alcalde 
a cedir l’espai, actitud que 
voldríem que reconsiderés.
Veïns amb Veu –Montbui vol 
també agrair la participació 
als veïns que s’han apropat 
a les assemblees obertes, 
malgrat el fred i la pluja.

L’equip de govern recorda que 
“sempre hem ofert espais per 
a les assemblees de “Veïns 
amb Veu”

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui va 
aprovar en el ple ordinari de 
divendres passat, per una-
nimitat, una moció conjunta 
per “sancionar els immobles 
permanentment desocupats 
propietat d’entitats finance-
res i altres grans empreses”. 
La moció es va aprovar en-
mig dels apaudiments d’una 
trentena de persones assis-
tents, representants en la 
seva major part de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipo-
teca. 
La moció aprovada pel ple 
montbuienc aposta per “en-
degar mesures municipals 
en base a la legalitat i com-
petències existents, amb 
l’objectiu de garantir el dret 
a l’habitatge de la població i 
fer front a l’emergència habi-
tacional”. Tammateix aposta 
per “elaborar i aprovar un Pla 
Municipal d’Habitatge, que 
contempli i reguli deguda-
ment les mesures per evitar 

la desocupació permanent 
i injustificada d’habitatges 
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 progra-
mes d’inspecció, a fi de de-
tectar, comprovar i registrar 
els immobles que es troben 
en situació de permanent de-
socupació, començant pels 
que són propietat d’entitats 
financeres i altres empreses” 
i “instruir procediments ad-
ministratius on es determi-
nin, coneguin i comprovin els 
fets, un cop detectada la de-
socupació. Aquests procedi-
ments hauran d’acabar amb 
una resolució on es determi-
ni si es produeix una situació 
de desocupació permanent 
constitutiva  d’una utilització 
anòmala de l’habitatge”. La 
moció també planteja, en di-
ferents fases, la imposició 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 des-
habitat-.
La moció  insta també a la 
Generalitat a emprendre ac-
cions en aquest àmbit amb la 
mateixa finalitat, dins el marc 
de les seves competències. 
L’alcalde Teo Romero s’ha 
mostrat “molt satisfet per 
aquest acord, perquè, se-
gons ha dit, no pot ser que 
hi hagi pisos sense gent i 
gent sense pisos mentre les 
entitats bancàries acumulen 
habitatges buits”. Romero 
va assenyalar que “cal lluitar 
junts per aconseguir avançar 
en aquest sentit, i aquesta 
moció és un primer pas molt 
important”. L’alcalde per úl-
tim va agrair “l’esforç i la 
dedicació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca –
PAH-“ 

L’Ajuntament de Montbui va aprovar per 
unanimitat la possibilitat de sancionar els 
bancs amb pisos buits
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Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

Com podem extremar les me-
sures de seguretat en els nos-
tres establiments? Què hem 
de fer si malauradament som 
víctimes d’un furt o un robato-
ri? De quina manera podem 
identificar si un bitllet és fals? 
Aquestes i moltes altres pre-
guntes van obtenir resposta 
en la xerrada sobre seguretat 
en el comerç que l’Ajuntament 
de Masquefa va organitzar, di-
vendres, amb la col·laboració 
de l’Associació de Comerços i 
Serveis.
La xerrada va anar a càrrec 
del sergent en cap de la Po-
licia Local de Masquefa i un 
agent dels Mossos d’Esqua-
dra, que van exposar algunes 
recomanacions específiques 
per al sector per ajudar-los a 
augmentar la seguretat en els 
seus negocis i prevenir possi-

bles estafes, furts i robatoris. 
La sessió, que era gratuïta, va 
tenir un caràcter molt pràctic i 
interactiu, ja que els comerci-
ants que hi van participar van 
poder exposar diferents situa-
cions en què es poden trobar 
en el seu dia a dia.
Aquesta xerrada s’emmarca 
en les actuacions que duu a 
terme l’Ajuntament per ga-
rantir la seguretat en els co-
merços. En aquest sentit, la 
Policia Local també ha inten-
sificat el patrullatge a peu en 
les zones de major activitat 
comercial.
En tot cas l’Ajuntament recor-
da la necessitat d’estar sem-
pre alerta i, davant qualsevol 
problema o sospita, avisar de 
seguida la Policia Local (93 
772 60 25) o els Mossos d’Es-
quadra (112). 

Policia Local i Mossos 
proporcionen als comerciants 
masquefins consells pràctics 
per extremar la seguretat 

MASQUEFA / LA VEU

La Biblioteca de Masquefa 
acollirà el dijous 13 de febrer 
la xerrada ‘Com puc preparar 
un menú equilibrat? Alimen-
tació saludable per a nens i 
nenes’, adreçada a famílies 
amb fills i filles a partir de P3 
(tres anys). La sessió, que tin-
drà lloc a partir de les 5 de la 
tarda, l’organitza l’Ajuntament 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona i les AM-
PAS de les escoles El Turó, 
Font del Roure, Masquefa II 
i Vinyes Verdes, en el marc 
del Projecte Educatiu de Vila 
(PEV).
En la xerrada es donaran con-
sells de tipus pràctic per orien-
tar els pares i mares perquè 
millorin l’alimentació dels seus 
fills i filles. Es desmitificaran 
alguns conceptes erronis que 
existeixen al voltant de l’ali-
mentació infantil, es proporci-

onaran pautes per dissenyar 
àpats saludables i aconseguir 
una alimentació equilibrada, 
i es plantejaran solucions als 
principals problemes alimen-
taris que pateixen els nens i 
nenes.
Inscripcions i servei de moni-
toratge
Totes les persones i famílies 
interessades poden fer les 
inscripcions enviant un cor-
reu electrònic a espaifamilia@
masquefa.net o trucant al 93 
772 50 30. Cal que indiquin 
les persones que hi assistiran.
També s’ofereix un servei de 
monitoratge per facilitar als 
pares i mares que puguin as-
sistir a la xerrada. En el mo-
ment de fer la inscripció, cal 
que les famílies especifiquin 
si volen disposar d’aquest ser-
vei. Les places a la sessió són 
limitades.

Xerrada sobre alimentació saludable 
per a infants a partir de 3 anys

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament està instal·lant 
nous pipicans en les zones 
del municipi on s’havien de-
tectat més deposicions d’ani-
mals domèstics sense recollir. 
Es tracta de recintes delimitats 
i senyalitzats que disposen 
d’arena perquè els gossos pu-
guin fer-hi les seves necessi-
tats.
De moment ja s’han fet tres 
nous pipicans: a l’esplanada 
de l’aparcament de l’avinguda 
Catalunya -al costat del CTC-, 
a l’avinguda de La Línia -pu-
jant a la rotonda de Can Valls-, 
i al carrer Virolai -davant les 
instal·lacions de la petanca-. 
Properament se n’habilitarà 
un quart a la plaça dels Jocs. 
Aquestes instal·lacions se 
sumen als tres pipicans que 
ja hi havia a l’aparcament de 
l’avinguda Maresme, al Turó 
del Met i a la plaça de l’Estany.

Campanya de sensibilitza-
ció
Paral·lelament el Consistori 
promourà una nova campanya 
per informar i sensibilitzar els 
propietaris d’animals domès-
tics de l’obligació de recollir 
els excrements de la via pú-
blica, així com també de tots 
els altres deures que compor-

ta la tinença d’una mascota, 
com ara registrar-la al cens 
municipal, passejar el gos lli-
gat o tenir els animals en les 
degudes condicions sanitàries 
i d’higiene. La Policia Local 
intensificarà la vigilància i mul-
tarà els propietaris de gossos 
que tinguin actituds incíviques 
de forma reiterada.
L’Ajuntament també modifi-
carà el reglament municipal 
sobre la tinença d’animals 
domèstics i endurirà les san-
cions per als propietaris que 
les incompleixin. Actualment 
les sancions van dels 60 als 
1.000 euros en funció del tipus 

i la gravetat de la infracció. No 
recollir els excrements dels 
animals de la via pública o de 
qualsevol lloc destinat al tràn-
sit o esbarjo dels ciutadans 
està castigat amb sancions 
d’entre 101 i 300 euros, que 
ara s’incrementaran.
Amb l’enduriment de la nor-
mativa es vol garantir que els 
propietaris vetllin perquè els 
seus animals domèstics no 
embrutin la via pública ni tam-
poc tinguin comportaments 
molestos per a la resta de vila-
tans, afavorint la convivència 
i aconseguint una vila neta, 
agradable i acollidora.
 

 L’Ajuntament instal·la més pipicans i endurirà 
les multes als propietaris incívics de gossos

MASQUEFA / LA VEU

La Biblioteca Municipal de 
Masquefa enceta un nou cicle 
d’exposicions temàtiques que 
s’allargaran durant tot l’any. 
Ho fa amb una mostra que re-
corda i commemora els tràgics 
fets de 1714, durant la Guer-
ra de Successió, precisament 
ara que se’n celebra el tricen-
tenari.
La mostra inclou tot tipus de 
materials -llibres d’història, 
novel·les, pel·lícules i música- 
que es poden consultar a la bi-
blioteca o endur-se en préstec 
a casa i que estan relacionats 
amb els fets de 1714 i l’època, 

el Barroc. Al llarg de tot l’any 
també s’hi aniran afegint re-
talls de premsa que facin refe-
rència als actes del programa 
del Tricentenari organitzat per 
commemorar els tres segles 
de la caiguda de Barcelona. A 
més, la biblioteca ha creat una 
etiqueta a twitter (#1714bibli-
oMasquefa) per difondre les 
informacions que vagin apa-
reixent a Internet.

1714: els fets
L’11 de setembre del 1714 va 
marcar la fi de la lluita al Prin-
cipat i l’arrencada d’una èpo-
ca, en molts aspectes encara 

vigent, en la qual Catalunya va 
perdre les llibertats seculars. 
Europa sortia aleshores d’un 
dels conflictes bèl·lics més 
importants de la seva història, 
la Guerra de Successió espa-
nyola, en què Catalunya havia 
jugat un paper protagonista.
El setge de Barcelona va ser 
una de les darreres operaci-
ons militars de la Guerra de 
Successió Espanyola, entre el 
25 de juliol de 1713 i l’11 de 
setembre de 1714, i va enfron-
tar els defensors de Barcelo-
na, compostos per la corone-
la, l’exèrcit regular català, de 
tropa procedent de la resta de 
territoris de la Corona d’Aragó, 
i soldats d’altres territoris que 
sostenien Carles III. Molt so-
brepassats en nombre, i com-
pletament envoltats de soldats 
borbònics, els catalans van tri-
ar la resistència fins a la mort. 
L’execució de la defensa a la 
Batalla de Barcelona s’utilitza 
com a símbol de la resistèn-
cia del poble de Catalunya en 
defensa del país, i el referent 
ha merescut la consideració 
de recordar-ne la data com a 
Diada Nacional de Catalunya.

Primera exposició anual a la Biblioteca: 
tres-cents anys dels fets de 1714 



 

Especial Escoles                              

31
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7de febrer de 2014

REDACCIÓ / LA VEU

La preinscripció és el tràmit 
que cal fer per ser admès per 
primera vegada en un centre 
sostingut amb fons públics, i 
també quan es vol canviar de 
centre.
Per fer la preinscripció cal:
• conèixer el calendari de tot 
el procés,
• consultar els centres i l’oferta 
de places escolars,
• conèixer els criteris de pri-
oritat amb què s’ordenen les 
sol·licituds i també la docu-
mentació necessària per jus-
tificar-los,
• presentar la sol·licitud i la do-
cumentació en el termini que 
s’estableixi.

Dates de la preinscripció del 
curs 2014-2015
Està en tràmit de publica-
ció al DOGC la resolució per 
a la preinscripció del curs 

El proper mes de març s’inicia el període 
de preinscripció als centres escolars

2014-2015. Es mantenen els 
mateixos criteris generals i 
complementaris d’admissió 
d’alumnes i els barems que es 
van aplicar el darrer curs.
Els terminis previstos de pre-
sentació de sol·licituds són:
• De l’11 al 21 de març, per al 
segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, centres in-
tegrats i educació secundària 
obligatòria.
• De l’11 de març al 4 d’abril, 
per als ensenyaments profes-
sionals de música i dansa.
• Del 13 al 23 de maig, per al 
batxillerat, els cicles formatius 
de grau mitjà de formació pro-
fessional i d’arts plàstiques i 
disseny, i per al primer període 
dels ensenyaments esportius.
• Del 27 de maig al 6 de juny, 
per als cicles formatius de 
grau superior de formació pro-
fessional i d’arts plàstiques i 
disseny.

• Del 5 al 16 de maig, per a 
les llars d’infants. Els ajunta-
ments que tenen delegades 
les competències en relació 
a les llars d’infants poden es-
tablir un calendari propi, per 
tant, en aquests casos, caldrà 
consultar-los.

Criteris de prioritat per a l’or-
denació de les sol·licituds
Per al 2n cicle d’educació 
infantil, l’educació primària, 
l’ESO i batxillerat, s’apliquen 
els següents:
1. Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats 
al centre (o en un centre públic 
adscrit) o el pare, mare, tutor 
legal hi treballa: 40 punts.
- Per proximitat del domicili o 
del lloc de treball al centre sol-
licitat en primer lloc (només 
una opció):
- Domicili a l’àrea de proximitat 
del centre: 30 punts.

- Lloc de treball a l’àrea de pro-
ximitat del centre: 20 punts.
- Domicili al mateix municipi 
del centre: 10 punts.
- A la ciutat de Barcelona, do-
micili al mateix districte del 
centre: 15 punts.
 -Si el pare, mare o tutor legal 
reben l’ajut de la renda míni-
ma d’inserció: 10 punts.
 - Per discapacitat igual o su-
perior al 33% de l’alumne o 
d’un familiar de primer grau: 
10 punts.
 - En el batxillerat també es té 
en compte la nota mitjana.
2. Criteris complementaris
- Pel fet de formar part d’una 
família nombrosa o monopa-
rental: 15 punts.
- Si l’alumne té una malaltia 
crònica que afecti el sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic 
(s’hi inclouen les persones ce-
líaques): 10 punts.
- Si el pare, mare, tutor legal 

o germà de l’alumne ha estat 
escolaritzat en ensenyaments 
declarats actualment gratu-
ïts i universals (segon cicle 
d’educació infantil, educació 
primària, educació secundària 
obligatòria, PQPI i formació 
professional de grau mitjà) al 
centre sol·licitat en primer lloc: 
5 punts.
3. Criteris específics de prio-
ritat
Tenen preferència els alum-
nes que procedeixen de cen-
tres i ensenyaments adscrits.
En l’ESO i el batxillerat, en els 
centres que es determini per 
resolució, tenen preferència 
els alumnes que cursin simul-
tàniament ensenyaments de 
règim general i ensenyaments 
professionals de música o 
dansa, o segueixin programes 
esportius d’alt rendiment. 
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Per a moltes famílies aquestes 
properes setmanes estaran 
plenes de neguits per resoldre 
un tema tan complex com la 
tria d’escola per al seu fill/a. 
Aquest és sempre un procés 
difícil, en què cal combinar el 
coneixement dels projectes 
pedagògics que les escoles 
ens ofereixen amb la intuïció i 
fins i tot l’atzar.
La veritat és que es fa difícil 
d’aconsellar en la tria d’una 
escola quan s’hi barregen 
tants factors en el procés de 
matriculació d’un alumne en 
un centre educatiu, però deixo 
en aquest post algunes con-
sideracions per si poden ser 
d’utilitat.

PRÈVIAMENT A LA VISITA
Abans d’escoltar les explica-
cions de les diferents escoles 
que visitarem, és convenient 
preguntar-nos quines són les 
qüestions essencials que de-
sitgem d’una escola per al 
nostre fill/a.
En aquesta mateixa línia és 
molt recomanable pensar-nos 
algunes preguntes per traslla-
dar al centre que puguin donar 
resposta als nostres irrenunci-
ables educatius.

CANALS PER CONÈIXER 
UNA ESCOLA
Personalment desaconsello 
seguir els fòrums d’internet. 
Òbviament és temptador i àgil, 
però massa sovint s’hi troben 
comentaris que tenen més a 
veure amb qüestions perso-
nals interessades, que en opi-
nions representatives.
Al contrari, la web i sobretot 
blocs de les escoles ens po-
den deixar entreveure moltes 
peculiaritats del seu projecte 
educatiu i de la vitalitat real 
del centre.
Si se’n té oportunitat, és molt 
aconsellable demanar a altres 
famílies de l’escola quina és la 
seva opinió. En cas de no co-
nèixer a ningú, recomano que 
si coincidiu amb famílies que 
vagin a buscar els seus fills a 
l’escola els demaneu la seva 
opinió. Tot i que ens puguem 
sentir incòmodes en demanar-
ho, en general qualsevol famí-
lia us respondrà amb molt de 
gust, perquè elles també han 
passat per aquesta mateixa 
situació.

ELS ESPAIS
Observar quina és la decora-
ció de les parets de les aules 

Consells per escollir escola

i dels passadissos de l’esco-
la. El que hi hagi penjat ens 
dibuixarà molt bé el projecte 
pedagògic de l’escola. A més, 
trobar-hi moltes coses és un 
bon indicatiu d’un equip do-
cent implicat, que creu que 
encara que li suposi un esforç, 
dedicar-hi un.
A més de l’observació dels 
espais de l’escola, pot ser in-
teressant esbrinar quins usos 
s’hi fan: temps i esforç a l’ex-
posició d’allò que fan els alum-
nes és una tasca educativa 
important.
- Si hi ha aules d’informàtica, 
qui hi va i què hi van a fer els 
alumnes?
- A més de valorar la quantitat 
d’espais exteriors és impor-
tant saber si a aquests espais 
hi van tots els alumnes alho-
ra o per torns? A què juguen 
els alumnes? A més de jugar 
a pilota què hi fan i què s’hi 
promou?
- Hi ha biblioteca? Com s’utilit-
za? Qui hi va?
-…

ELS ALUMNES
En cas que la visita al centre 
coincideixi amb la presència 
d’alumnes, és important ob-
servar la forma com aquests 
es dirigeixen a la persona que 
ens acompanya (saluden o 
no, li somriuen o no, demanen 
pas o passen com poden, etc), 
com es relacionen entre ells o 
com es mouen per l’escola.

L’EQUIP DOCENT
L’equip docent del centre és 
molt determinant en la conso-
lidació i concreció d’un model 
pedagògic. A més, un equip de 
mestres que treballa amb com-
plicitat, bona entesa i il•lusió 
multiplica enormement els re-
sultats de qualsevol projecte 
pedagògic. Per descomptat en 
el cas contrari, un equip poc 
compromès i desil•lusionat té 
unes conseqüències nefastes 
en la motivació i aprenentatge 

dels alumnes.
Possibles informacions a co-
nèixer:
* Quina és la mitjana d’edat 
del professorat?
* Quina és la mobilitat del 
claustre de l’escola? Una 
bona orientació pot ser conèi-
xer quants mestres nous van 
entrar a l’escola el curs pas-
sat? Aquest és un factor molt 
determinant, ja que una alta 
mobilitat de mestres té un fort 
impacte sobre la continuïtat 
del projecte educatiu del cen-
tre i la consolidació d’un equip 
que impulsi un mateix model 
pedagògic.
* Quant de temps fa que hi ha 
el mateix director o equip di-
rectiu al centre?
* Quins tipus de reunions o tro-
bades fa l’equip de mestres? 
No necessàriament fer mol-
tes reunions és garantia d’èxit 
educatiu, però per a mantenir 
una mateixa línia pedagògica 
són necessaris espais que im-
pliquin compartir models, ide-
es i metodologies.

LA TECNOLOGIA
Sobre aquesta qüestió hi ha 
opinions molt divergents. La 
meva s’inclina sense cap 
mena de dubte a pensar que 
les eines tecnològiques ben 
utilitzades poden millorar 
d’una forma molt substancial 
la motivació i per descomptat 
l’aprenentatge dels alumnes. 
La meva sensació és que la 
seva utilització marcarà a curt 
termini grans diferències en 
l’aprenentatge i les habilitats 
dels alumnes de diferents es-
coles.
En molts casos el fre de mol-
tes escoles al seu ús no és 
tant creure que no són útils, 
sinó la dificultat dels equips 
per mantenir una actitud po-
sitiva enfront als canvis cons-
tants d’aquestes eines i d’una 
necessitat de formació perma-
nent de tots els docents. Saber 
què en pensen les escoles del 

seu ús, no només ens donarà 
una idea de com s’incorporen 
les tecnologies en el projecte 
de l’escola, sinó de quin és el 
nivell de predisposició del pro-
fessorat en la formació perma-
nent.

L’EQUIP PSICOPEDAGÒ-
GIC. TRACTAMENT DE LA 
DIVERSITAT
Quan els nostres fill/es inicien 
la seva escolaritat desconei-
xem quines dificultats poden 
presentar vers els aprenen-
tatges o les relacions socials 
en el futur. És francament 
important saber quina és la 
capacitat real de l’escola per 
atendre la diversitat. Quantes 
persones exerceixen funcions 
per atendre la diversitat? Com 
ho fan? Com s’organitzen? És 
molt important saber en quan-
tes sessions de classe hi ha 
dos mestres a l’aula o agru-
pacions flexibles de qualsevol 
tipus que permetin una millor 
atenció individualitzada.

ALTRES 
CONSIDERACIONS
Hi ha moltes altres conside-
racions que al meu enten-
dre també són importants 
però que només citaré sen-
se aprofundir-hi. En cas de 
necessitar-ne alguna opinió 
complementària m’ofereixo a 
respondre qualsevol comenta-
ri que es vulgui fer arribar.
- Quin són els espais de parti-
cipació dels alumnes?
- Com s’enfoca la resolució de 
conflictes? Quin és el nivell de 
conflictivitat de l’escola?
- Quin és el nivell mitjà dels 
alumnes de l’escola? Quins 
són normalment els resultats 
assolits pels seus alumnes a 
les proves de competències 
bàsiques que cada any fan 
tots els alumnes de Catalu-
nya?
- Quin és el nivell d’anglès? 
S’introdueix alguna altra llen-
gua estrangera? Els alumnes 

fan alguna matèria en llengua 
anglesa?
- Com poden participar les fa-
mílies a l’escola? Quin és el 
perfil de les famílies que trien 
aquesta escola per als seus 
fills/es?
- Quins són els trets fonamen-
tals dels alumnes una vegada 
marxen de l’escola?
- Com es preveu l’ adaptació 
als tres anys?
- Quin pes tenen els llibres de 
text en els aprenentatges?
- Com es promou l’expressió 
oral a l’escola?
- Com s’estimula l’esforç? 
Com es potencia l’aprofundi-
ment en l’aprenentatge dels 
alumnes amb altes capaci-
tats?
- Els alumnes a l’escola 
aprenen a treballar en grup? 
Aquesta és una habilitat molt 
important en l’àmbit acadè-
mic però encara ho és més en 
l’àmbit professional i social.
- Quina importància té l’ex-
pressió artística, expressiva i 
musical al centre?
- A l’hora de dinar qui acom-
panya els alumnes, una em-
presa externa, monitors de la 
mateixa escola o els mateixos 
mestres?
- Qui organitza les activitats 
extraescolars, casals, etc?
- …
De models pedagògics n’hi 
ha tants com escoles. El més 
important, però, és trobar 
aquell model que més s’ajusti 
a com som nosaltres i al que 
desitgem per als nostres fills/
es. Per descomptat no haurà 
cap escola que acompleix al 
cent per cent el que nosaltres 
voldríem, però es fonamental 
trobar una escola amb la qual 
ens hi puguem sentir còmpli-
ces, a gust, i formant els nos-
tres fills/es en una mateixa 
direcció, tal com ho fem nosal-
tres des de casa.
Per descomptat després cal-
drà tenir presents altres con-
sideracions tant o més impor-
tants, com la possibilitats de 
poder accedir al centre triat, o 
aspectes econòmics. Però so-
bre aquests punts segurament 
ja caldria una extensa nova 
entrada.
Espero que alguna de les ide-
es apuntades puguin ser d’uti-
litat per a alguna persona im-
mersa en el sempre capritxós 
procés de preinscripció.
Sort en la decisió!

http://jordimusons.word-
press.com
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Passes

REDACCIÓ / LA VEU

L’elecció d’escola passa per 
conèixer l’oferta educativa del 
municipi, i també per visitar els 
centres. Amb aquest objectiu 
la majoria dels centres orga-
nitzen una jornada de portes 
obertes, en la qual:
- es poden visitar les instal-
lacions del centre.
- conèixer el seu funciona-
ment.
- aclarir dubtes o saber més 
sobre el centre.
- veure alguns treballs rea-
litzats per l’alumnat o gaudir 
d’alguna activitat feta per ells.

Què cal fer 
per sol·licitar plaça
QUI
Els alumnes que entrin per pri-
mera vegada
- a una escola bressol
- a fer P3
- a fer 1r d’ESO
- a fer 1r curs de cicles forma-
tius
- a fer 1r de batxillerat

COM
Per accedir per primera ve-
gada a un centre cal omplir 
una sol·licitud que trobareu a 
qualsevol escola, a les ofici-
nes municipals de molts ajun-
taments o descarregar-les des 
de la web de gencat.cat.
Pel que fa a les escoles bres-
sol, els centres d’educació in-
fantil i primària i els de secun-
dària obligatòria, es recomana 
emplenar la sol·licitud de pre-
inscripció demanant més d’un 
centre educatiu col·locats per 
ordre de preferència, però 
només s’ha de presentar una 
única sol·licitud per a tots els 
centres sostinguts amb fons 
públics (públics i concertats).
La presentació de més d’una 
sol·licitud d’admissió o la fal-
sedat o el frau en les dades 
aportades, comporta la inva-

lidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre. 
Si la falsedat o el frau queda 
acreditat amb posterioritat 
al 30 de setembre de 2014 
l’alumnat perd el dret a la 
plaça al finalitzar el curs en 
el qual queda acreditada la 
falsedat o el frau i ha de par-
ticipar de nou en el procés de 
preinscripció del següent curs 
escolar. 
El Departament d’Ensenya-
ment ha de comunicar a l’au-
toritat competent aquest fet 
per tal que aquesta adopti les 
mesures oportunes en relació 
amb la responsabilitat en què 
el sol·licitant hagi pogut incór-
rer.

ON
La sol·licitud s’ha de presentar 
al centre educatiu escollit en 
primera opció o a les oficines 
d’Atenció Ciutadana, acompa-
nyada de la corresponent do-
cumentació.

Quin és el procediment 
d’admissió
Un cop recollides totes les sol-
licituds i després de finalitzar 
el termini de presentació, els 
centres fan el recompte del 
nombre de sol·licituds rebu-
des. Si aquestes superen el 
nombre de places escolars 
disponibles en el centre, apli-
quen els criteris i barems que 
atorguen prioritat que són: 
- germans matriculats en el 
centre o familiars que hi tre-
ballin.
- proximitat del domicili o del 
lloc de treball.
- la renda anual de la unitat 
familiar.
- la discapacitat d’algun mem-
bre de la unitat familiar.
- altres criteris complementa-
ris.
De l’aplicació d’aquests crite-
ris surt la puntuació que se li 

atorgarà a cada sol·licitud, que 
serà invariable al llarg de tot el 
procés. Les sol·licituds s’orde-
nen tenint en compte aquesta 
puntuació i s’estableix així l’or-
dre d’admissió. En les situaci-
ons d’empat el Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat realitza un sorteig per tal 
de resoldre-les. 
Pel que fa als Programes de 
qualificació professional inici-
al, la Formació de persones 
adultes i la Formació ocupaci-
onal, cal consultar la informa-
ció específica corresponent a 
aquests nivells o adreçar-se 
directament als centres.

L’Oficina Municipal 
d’Escolarització
Igualada disposa d’Oficina 
Municipal d’Escolarització. 
Durant tot el curs, les seves 
tasques principals són:
- informar i orientar les famíli-
es sobre l’oferta educativa de 
la ciutat,
- vetllar pel compliment de la 
legalitat del procés d’admis-
sió d’alumnat en el seu àmbit 
d’actuació i
- procurar una distribució 
equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives espe-
cífiques. 
Els punts on les famílies po-
den adreçar-se per tenir més 
informació són, d’una banda 
els mateixos centres educa-
tius, i de l’altra, les oficines 
d’Atenció Ciudadana.

Oficina Municipal 
d’Escolarització a Igualada
Ajuntament d’Igualada
93 803 19 50 (ext. 426)
http://www.igualada.cat
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 8 h 
a 15 h. Horari durant la preins-
cripció: de dilluns a divendres, 
de 8 h a 15 h i dijous a la tarda, 
de 17 h a 19 h.



 

Especial Escoles                              
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7 de febrer de 201434

FUNDACIÓ JAUME BOFILL 

James Spillane va ser un dels 
ponents del congrés  Liderar 
per aprendre organitzat per 
la Fundació Bofill. En aquest 
interessant congrés es va re-
dundar sobre la necessitat in-
eludible de que s’esdevinguin 
canvis notables en el model 
educatiu actual. De nou tots 
els experts coincideixen en 
paraules clau com xarxes i 
entorns d’aprernentatge, con-
nexions educatives, innova-
ció contextualitzada, formació 
global, tecnologia, lideratges 
distribuïts, formació informal, 
assumir riscos o fracàs esco-
lar, entre d’altres.
En un article al diari Ara pu-
blicat el desembre del 2013 
en James Spillane amplia, 
amb cert pessimisme, algun 
d’aquests conceptes. 
Aquest expert en polítiques 
educatives creu que amb l’in-
forme Pisa “el que mesures és 
el que obtens: els professors 
només se centren a millorar 
els aspectes pels quals seran 
avaluats” i que ”les compa-
ratives entre països són molt 
simplistes”

L’educació canvia tant com 
caldria?
Moltes coses estan canviant 
en l’educació. Hi ha un movi-
ment bastant fort pel que fa a 
les avaluacions basades en el 
rendiment, un concepte que 
hem agafat del món empre-
sarial. Hi veig coses bones i 
dolentes. Els professors han 
d’avaluar, i l’escola ha d’ava-
luar, però els aspectes que 
s’avaluen comporten una vi-
sió molt estreta sobre què 

Les escoles del futur
és l’aprenentatge. S’avaluen 
les matemàtiques, s’avalua 
la lectura, l’escriptura… però 
l’educació és molt més que 
això. No ateny només les ha-
bilitats cognitives; l’educació 
també és el desenvolupament 
humà, la bona voluntat, crear 
ciutadans que aportin alguna 
cosa a la societat. ¿Es pot fer 
un test per a tot això? No ho 
crec. Així que hem d’anar amb 
compte. Quan fem de l’avalu-
ació l’aspecte més important 
correm el risc de limitar què 
entenem per educació. Als Es-
tats Units i en altres països ja 
hi ha evidències que els pro-
fessors només se centren a 
millorar el que es pot avaluar. 
I al final el que mesures és el 
que obtens. És preocupant.

Què opina de l’educació que 
millora resultats a l’Àsia?
El problema de fer compara-
tives entre països és que són 
molt simplistes. Tothom vol ser 
com Finlàndia. Però cada sis-
tema educatiu està emmarcat 
en una determinada societat 
i cultura. Alguns dels estudis 
més interessants que com-
paren l’Àsia i els Estats Units 
mostren com d’important és 
la cultura o la idea que els 
pares, en especial les mares, 
tenen sobre la intel·ligència o 
l’èxit. I així com els americans 
pensen que és una cosa que o 
tens o no tens, els japonesos 
i els xinesos, per contra, pen-
sen que és una qüestió d’es-
forç. Aquestes dues maneres 
d’entendre la intel·ligència te-
nen resultats molt diferents. 
Si creus que és un do, no fa-
ràs res, però si creus que és 

una qüestió d’esforç, posaràs 
els teus nens a treballar. Que 
també té la seva part negati-
va. Al Japó, per exemple, te-
nen excés d’activitats i deures 
extraescolars.

¿La clau és posar altes ex-
pectatives en cada alumne?
Sí. I ho sabem des de fa 50 o 
60 anys, és l’anomenat efecte 
Pigmalió . Si els professors o 
els pares no creuen que els 
seus fills siguin capaços de fer 
una determinada cosa, no la 
podran fer.

¿I els mestres estan dispo-
sats a fer-ho, això?
No som gaire bons a l’hora de 
fer autocrítica. Potser amb el 
temps es pot aconseguir tenir 
un grup de gent i de líders a 
l’escola que es preguntin: “Per 
què fem això així?”, “¿És això 
el que realment volem fer?” 
Però la majoria tendeixen a 

ser bastant conservadors, al-
menys això diuen les proves 
als Estats Units. No ens agra-
da la incertesa que ve amb els 
canvis. S’han de crear condici-
ons perquè no hi hagi aques-
ta incertesa i inseguretat res-
pecte al canvi, perquè es vegi 
que canviar està bé. El siste-
ma d’avaluacions també mina 
la possibilitat de canvi: quan 
l’important són les avaluaci-
ons, no volem prendre gaires 
riscos. L’escola tendeix a ser 
una institució conservadora. 
En part perquè el seu propòsit 
clau és transmetre d’una ge-
neració a l’altra com es fan les 
coses.

¿La tecnologia ens està aju-
dant o ens està distraient?
Totes dues coses. Pots cre-
ar xarxes de professors, pots 
veure més fàcilment exemples 
rics i vívids de com pots ense-
nyar les coses d’una manera 
diferent. Però els nens estan 
tan acostumats als videojocs 
que van a una classe i no s’hi 
troben tan implicats, s’hi avor-
reixen. És una qüestió genera-
cional; si no et mantens al dia 
amb ells, els perds.

Potser parlem més de pis-
sarres digitals que de com 
transformar l’educació.
Sí, ens centrem en les menu-
deses en comptes de pensar 
en com redefinir la manera 
com fem les coses. Un pro-
fessor d’àlgebra, per exemple, 
pot impartir la lliçó simplement 
passant un vídeo tutorial als 
alumnes. Però tenim por de 
quedar-nos sense feina… 
Tinc col·legues que han escrit 
llibres en què diuen que amb 
la tecnologia en vint anys ens 
quedarem sense escoles. Jo 
dic que no! Qui cuidarà els 

nostres nens? En comptes 
de veure la tecnologia com 
un repte o una amenaça, que 
la utilitzin en benefici seu. Els 
bons professors ja ho fan.

¿D’aquí deu anys les esco-
les seran molt diferents?
Em temo que seran més o 
menys com ara. L’escola té 
un llenguatge, i una gramàti-
ca, que s’ha mantingut durant 
anys i anys. Suposo que en 
els últims cent anys a les es-
coles espanyoles hi ha hagut 
canvis, però, com més coses 
canvien, més es queden igual. 
Tenim ordinadors, televisors, 
però l’estructura segueix sent 
més o menys la mateixa.

I tindrem PISA i rànquings.
Sí, i de fet crec que aquests 
controls contribueixen a no 
canviar les coses. És a dir, 
què canviarà que ensenyem 
matemàtiques d’una manera o 
d’una altra?

Com haurien de ser les es-
coles d’aquí deu anys?
Crearia entorns més enriqui-
dors per als nens. ¿Vols en-
senyar-los la fotosíntesi? Com 
a escola, com a comunitat, 
¿com podem crear les opor-
tunitats d’aprendre això? ¿Ho 
podem aprendre a la classe o 
és millor sortir pel barri? Així 
és com intentaria crear centres 
d’innovació. Hi ha certs llocs 
on ja estan deixant de banda 
tanta mètrica i tanta avaluació 
i s’estan arriscant. Als barris 
rics dels EUA n’hi ha alguns. I 
també en aquells que són tan 
pobres que el fracàs és gran 
i, si han de crear alguna cosa 
nova, la creen totalment dife-
rent. Veiem innovació als ex-
trems del sistema, mai al mig.

James Spillane.
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LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Una campanya de promoció, 
noves parades i l’obertura dels 
comerços esperen captar més 
visitants
L’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt ha engegat una 
campanya per a impulsar el 
mercat setmanal del municipi, 
que se celebra cada diumen-
ge al matí. El mercat ha am-
pliat la seva oferta, ja que s’hi 
han afegit noves parades i els 
comerços del municipi també 
obren el diumenge. 
La Torre de Claramunt es vol 
convertir en un punt comercial 
de referència els diumenges 
a la comarca de l’Anoia. Per 
això l’Ajuntament ha engegat 
una sèrie de mesures, de la 
mà del comerç tradicional i 
dels paradistes. L’alcalde tor-
redà, Jaume Riba, afirma que 
l’objectiu de la campanya és 
“dinamitzar el nostre municipi 
i generar activitat econòmica 
als locals comercials de La 
Torre de Claramunt”. 

En primer lloc s’ha creat una 
imatge promocional amb el 
lema “Cada diumenge, gau-
deix del mercat i del comerç. 
Vine a la Torre!”, que s’està 
difonent a través d’unes pan-
cartes i uns plafons que s’han 
col·locat a les rotondes i tam-
bé a les entrades del municipi. 
D’altra banda, cal destacar 
que el darrer mes s’han afegit 
noves parades, que amplien 
l’oferta habitual de fruita, ver-
dura, tèxtil, estris, cuina, ce-
ràmica o eines que es poden 
trobar al mercat. A més, els 
paradistes organitzen diver-
ses activitats. Diumenge pas-
sat van fer un sorteig de pro-
ductes i van oferir una paella 
popular. Els comerços de la 
Torre complementaran el ser-
vei, ja que les botigues també 
obriran el diumenge. 
El mercat setmanal se cele-
bra de nou del matí a dues 
del migdia, i les parades solen 
ubicar-se al carrer dels Tres 
Reis. 

La Torre de Claramunt impulsa 
el mercat del diumenge

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

En el Ple Extraordinari cele-
brat el passat 30 de gener, 
la Corporació Municipal dels 
Hostalets de Pierola ha apro-
vat definitivament els pressu-
postos per a aquest any. La 
previsió econòmica presenta-
da dóna resposta a la situació 
actual de crisi i, sobretot, bus-
ca consolidar i garantir l’esta-
bilitat del sistema en el futur.
Els pressupostos preveuen 
una reducció de les despeses 
per aquest 2014 del 0,05%, 
passant de 4.370.400€, l’any 
anterior, a 4.368.525€. Per al-
tra banda, els ingressos tam-
bé es reduiran en un 0,05%, 
amb una estimació que els 
4.370.400€ del 2013 siguin de 
4.368.525€. La previsió d’in-
versions estan valorades en 
412.375€, un 20,54% menys 
que l’any passat.
Els pressupostos 2014 són 
més baixos que els de l’any 
anterior, tal i com estableix el 
Ministeri d’Hisenda de l’Estat 
Espanyol. A nivell d’ingressos 
es manté la dinàmica ja inici-
ada l’any 2013 amb l’adequa-
ció de taxes i impostos a les 
necessitats reals del municipi. 
En relació a les despeses, la 
retallada se situa sobretot en 

el fons de contingència del Pla 
de Viabilitat financera que pas-
sa de 323.314€ a 80.886€.
Destacar però l’esforç per 
mantenir i consolidar les polí-
tiques de suport als veïns en 
situació més desfavorida. Per 
aquest exercici s’ha introduït 
una partida de 86.000€ per 
tal de desenvolupar un Pla 
d’Ocupació que ajudi a millo-
rar la greu situació econòmica 
i laboral d’algunes famílies del 
nostre municipi. El benestar 
social de tots és garantia de 
cohesió social.
En quadre 1 apareixen les 
partides de les àrees de go-

vern que desenvolupen ac-
cions que beneficien directa-
ment als veïns dels Hostalets 
de Pierola.
L’esforç, però, també se situa 
en la consolidació de suport 
a les entitats i associacions 
del municipi. En el quadre 
2 es mostra la comparativa 
d’ajudes entre els anys 2013 
i 2014.
Finalment, cal remarcar el clar 
accent social de les millores i 
inversions en infraestructures 
locals: 12.500€ al dispensari, 
19.375€ en il·luminació a Can 
Fosalba o 350.000€ per l’edi-
fici de la gent gran.

Consolidar el futur
L’acció del govern no s’atura i 
el repte més important passa 
per garantir la sostenibilitat de 
les finances municipals al llarg 
dels pròxims anys. Cal conti-
nuar per aquest camí, millo-
rant l’eficiència i l’eficàcia de 
les accions municipals per tal 
que els seus beneficis arribin 

al màxim possible de veïns 
amb uns costos sostenibles 
per a la comunitat.
Consolidar la sostenibilitat 
econòmica de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola sig-
nifica garantir la cohesió social 
al nostre municipi.

Suport als veïns, millora d’infraestructures i sostenibilitat 
econòmica: Claus del pressupost municipal 2014 als Hostalets

Quadre 1

Quadre 2

CAPELLADES / LA VEU

Aquest passat diumenge dia 2 
de febrer, a Mediona concreta-
ment a l’Ermita de St.Elies en 
motiu de la Festa de la Cande-
lera, van actuar els Falcons de 
Capellades i altres grups de la 
nostra Cultura Popular Catala-
na, una festa molt enriquidora.
A les 16.30 , començaven els 
actes de la tarda a l’Ermita 
plena de gom a gom encapça-
lant l’homenatge a Josep Crei-
xell, músic en varies ocasions 
de la colla falconera , van co-
mençar per fer la Serra de 9 
puntes amb doble punta i dos 
pilars molt ben executada, van 
seguir amb una Tripira i Pilar 
de 3 al mig  molt lluïda dins 
l’Ermita i la més aplaudida,  
dos Pires de 3x3 molt quieta 
i controlada, per acabar, la fi-
gura més destacable la Escala 
de 6, sent colla de 7 per pro-
blema d’espai no la van poder 
executar.
Els Falcons de Capellades 

van demostrar el seu bon tre-
ball, fent la seva primera ac-
tuació de la temporada a un 
nivell molt per sobre respecte 
l’any passat, molt contents pel 
nivell adquirit, tot i que no van 
demostrar el màxim de les se-

ves possibilitats pel problema 
d’espai, els hi anat molt bé 
per encarrilar la seva pròxima 
actuació a casa seva, molt 
il.lusionats de tornar a sortir a 
plaça després de les vacan-
ces d’hivern. 

Els Falcons de Capellades estrenen 
temporada
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El passat dimecres es va ce-
lebrar la sessió ordinària del 
mes de gener a la sala de reu-
nions de la Biblioteca El Safa-
reig de Capellades.
Un dels punts més destacats 
de l’ordre del dia va ser la re-
núncia de la regidora socia-
lista Laura Rico, presentada 
per motius personals. Tots els 
regidors, tant de govern com 
de l’oposició, li van agrair la 
feina d’aquests mesos però 
van coincidir a valorar que en 
aquesta legislatura ja hi hagut 
massa baixes.
Un altre dels punts rellevants 
d’aquesta sessió va ser l’apro-
vació dels comptes generals 
de l’Ajuntament i els seus or-
ganismes autònoms en els 
exercicis 2011 i 2012, amb el 
vot favorable de CiU i l’absten-
ció de la resta de grups.
En aquesta sessió també es 
va aprovar per unanimitat la 
resolució de la concessió del 
bar de la Piscina Municipal 
que fins ara tenia l’empresa 
Arfebe. L’Alcalde, Marcel·
lí Martorell, va explicar que 
aquesta era la culminació d’un 

procés que feia molts mesos 
que s’estava allargant, mal-
grat les negociacions entre 
ambdues parts, per l’incom-
pliment de les condicions de 
contracte establertes entre les 
dues parts.
També es va aprovar tres mo-
cions presentades pel grup 
Vila de Capellades-CUP. La 
primera, per unanimitat, feia 
referència a l’avantprojecte de 
llei de seguretat ciutadana. La 
segona, amb l’abstenció de 

CiU, es presentava en nom 
de la PAH per la sanció dels 
immobles permanentment de-
socupats, propietat d’entitats 
financeres i altres grans em-
preses. Finalment, la tercera 
anava en contra de la refor-
ma de la llei de l’avortament i 
es va aprovar amb els vots a 
favor de VdC, ERC, PSC, els 
regidors Juli Moreno, Bàrbara 
Pons, l’abstenció de Francesc 
Sabater i el vot contrari de 
Marcel·lí Martorell.

La regidora socialista Laura Rico presenta la 
seva dimissió en el darrer ple de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades, 
l’empresa Montferri i Ferrocar-
rils de la Generalitat de Cata-
lunya han signat un conveni 
on es promocionen dos bitllets 
combinats per visitar el Museu 
Molí Paperer i el Parc Prehis-
tòric de Capellades.
Des d’aquesta setmana es co-
mercialitzaran dos nous títols 
de transport: el Combinat Molí 
Paperer i el Combinat Abric 
Romaní.
El Combinat Molí Paperer” in-
clou un bitllet d’anada i torna-
da a l’estació de Capellades 
des de qualsevol estació de la 
línia Llobregat·Anoia d’FGC, 
un bitllet d’anada i tornada 
des de l’estació de Capellades 
al Museu Molí Paperer i un ti-
quet d’entrada al Museu Molí 
Paperer.
El Combinat Abric Romaní” 
inclou un bitllet d’anada i tor-
nada a l’estació de Capellades 
des de qualsevol estació de la 
línia Llobregat·Anoia d’FGC, 
un bitllet d’anada i tornada des 
de l’estació de Capellades al 
Parc Abric Romaní i un tiquet 
d’accés a les instal·lacions del 
parc.

Les tarifes dels bitllets combi-
nats, que es poden consultar 
al web d’FGC www.fgc.cat, se-
ran vàlides per a qualsevol dia 
de l’any, ja sigui feiner o festiu. 
Tal com s’estableix en el con-
veni, Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya incorpo-
rarà l’accés als recintes en 
el seu catàleg de productes 
d’oci, farà promoció al seu 
web corporatiu i a les seves 
instal·lacions, així com cedirà 

els seus suports publicitaris en 
funció dels objectius del con-
veni. 
Per la seva banda, Montferri 
promocionarà el bitllet combi-
nat en totes les seves guies, 
fulletons i espais de promoció 
turística, mentre que l’Ajun-
tament de Capellades reco-
manarà en totes les seves 
accions promocionals el bitllet 
combinat per arribar al museu.   

Es creen dos nous bitllets de tren per 
promocionar el Parc Prehistòric i el Museu 
Molí Paperer

Signatura del conveni entre l’ajuntament, Montferri i Ferrocarrils de la Generalitat

CAPELLADES / LA VEU

Fins aquest diumenge 9 de fe-
brer es pot visitar a Casa Bas 
una exposició col·lectiva.
Dissabte i diumenge, de 12 a 
14 i de 18:30 a 20:30, es po-
drà veure les obres de 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.

Darrer cap de setmana per 
visitar l’exposició col·lectiva a 
Casa Bas

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Un grup de mares de Vallbona 
ha posat en marxa un espai de 
trobada, batejat amb el nom 
d’aMAMAntem, en què les fa-
mílies poden compartir infor-
mació, dubtes i experiències 
sobre l’embaràs, la lactància 
i altres aspectes relacionats 
amb la criança dels seus fills 
i filles.  Obert a totes les do-
nes embarassades, les mares 
i els pares de Vallbona i de la 
comarca, el grup es reuneix 
dues vegades a la setmana –
dimarts i dijous· per posar en 
comú les seves vivències i re-
soldre dubtes que els puguin 
sorgir en el dia a dia respecte 
a l’embaràs, el procés d’alleta-
ment i la criança dels infants. 
aMAMAntem compta amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Vallbona, que ha cedit els es-
pais per a la realització de les 
trobades. Les sessions dels 
dimarts es fan a la Sala dels 
miralls del poliesportiu, de 2/4 
d’11 del matí a 12 del migdia, i 
les de dijous tenen lloc a la llar 
d’infants, de les 6 a 2/4 de 8 
de la tarda.
El grup ofereix un espai on 
reflexionar, donar·se suport 
mutu i compartir experiències 
sobre la maternitat i la paterni-
tat, així com alegries, consell 
i dubtes. També ofereix l’opor-
tunitat d’intercanviar conei-
xements, expectatives, senti-
ments, i emocions. Totes les 
idees i opinions són benvingu-
des, ja que és una oportunitat 
per aprendre, expressar-se, 
dialogar i créixer junts amb els 
fills i filles.
aMAMAntem també compta-
rà amb el suport de diversos 
professionals que oferiran xer-
rades i tallers per ajudar en 
aquesta tasca. De fet, aquest 
mes de febrer es farà  un pri-

mer curs de massatges per a 
nadons.
Els objectius principals d’aMA-
MAntem són:
• Crear un vincle entre mares 
durant l’embaràs, la lactància i 
la criança dels fills i filles.
• Oferir suport mutu, sobretot 
en situacions conflictives
• Compartir experiències, dub-
tes, des de l’embaràs fins a la 
criança.
• Disposar d’un espai conjunt 
on poder parlar i reflexionar 
sobre els temes que interes-
sen a les famílies.
• Poder oferir un espai obert 
al poble on qualsevol mare o 
pare pugui participar·hi.
• Oferir informació a través de 
xerrades, tallers, sessions... 
sobre l’embaràs, el part, el 
post-part, la lactància mater-
na, la criança. I poder propo-
sar debats, oferint informació 
actualitzada sobre lactància i 
criança.
• Compartir i gaudir de la com-
panyia d’altres famílies en un 
ambient càlid i respectuós 
Actualment el grup aMAMAn-
tem està format per 13 famíli-
es, 5 de les quals són d’altres 
localitats veïnes. Les perso-
nes que estiguin interessades 
a sumar·s’hi poden contactar 
amb aMAMAntem al facebo-
ok del grup, mitjançant el cor-
reu electrònic amamantem@
gmail.com o als telèfons 686 
86 25 66 i 605 92 27 70.

‘aMAMAntem’, un espai per 
compartir experiències sobre 
l’embaràs, la lactància i la 
criança dels fills a Vallbona
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Aquest divendres, a les 23.30 
hores, engega el cicle de con-
certs “Nits temàtiques”, que es 
duran a terme a l’Espai d’Enti-
tats els primers divendres de 
cada mes fins al mes maig. 
El cicle l’organitza l’entitat Pi-
errakes, amb el suport de la 
regidoria de Joventut, i ofereix 
músiques i estils ben diversos.
El primer concert serà de bole-
ros amb el grup Mas Gardeni-
as, integrat per músics locals, 
que ofereixen un repertori de 

peces de sempre a l’Espai 
d’Entitats, reconvertit per a 
aquesta ocasió en una sala de 
música en viu. Tot fent un beu-
re, es podrà gaudir de la mú-
sica i un ambient suggeridor. 
L’entrada a tots els concerts 
del cicle és lliure.
El pròxim concert programat 
és per al divendres 7 de març, 
amb l’actuació de The Indians, 
que ja van actuar l’any passat, 
i que actuen amb un repertori 
d’estil rockabilly que comple-
mentaran amb una exhibició 
de ball d’aquest estil.

Els boleros engeguen les 
“Nits temàtiques” a Piera

PIERA / LA VEU

Diumenge se celebrarà al 
Palau Sant Jordi el 37è Trial 
Indoor de Barcelona i el 15è 
Enduro Indoor de Barcelo-
na, proves puntuables per al 
Campionat del Món FIM de 
X-Trial i el Campionat del Món 
FIM de SuperEnduro.
La 37a edició del Trial Indoor 
de Barcelona serà la tercera 
prova del mundial i comptarà 
amb la participació de 8 pi-
lots. Toni Bou (Montesa Hon-
da) lidera el campionat 2014 
amb 13 punts d’avantatge per 
davant d’Albert Cabestany 
(Sherco). El de Piera arriba en 
un moment immillorable des-
prés d’aconseguir la seva 23a 
victòria consecutiva, de les 38 
aconseguides en aquesta dis-
ciplina.
El repte de Toni Bou serà su-
perar Jordi Tarrés en el nú-
mero de victòries en el Trial 
Indoor de Barcelona. Ambdós 
estan empatats a 7. El cartell 
es completa amb la presèn-
cia del 4 vegades campió del 
món de Trial Indoor, Adam 
Raga (Gas Gas), Jeroni Fajar-
do (Beta) , Takahisa Fujinami 
(Montesa Honda) i de James 
Dabill (Beta).
Entre les novetats, a més a 
més del format de competi-
ció, que admet 4 pilots a la Fi-

nal, destaca el debut del pilot 
de Vigo Jorge Casales (Gas 
Gas), de 19 anys d’ edat. És 
l’actual guanyador de la Copa 
del Món Júnior de Trial. També 
hi haurà el pilot gal·lès Loris 
Goubian.
L’Enduro Indoor de Barce-
lona celebra 15 edicions, és 
la cinquena prova puntuable 
del  Campionat del Món FIM 
De SuperEnduro, i té un rei 
indiscutible, el polonès Taddy 
Blazusiak (KTM), que s’ ha im-
posat en 7 ocasions.  Compta 
amb 18 punts d’ avantatge per 
davant del britànic David Knig-
ht (KTM), Jonathan Walker 
(KTM)  és tercer. El mundial 
está molt obert, donat que en-
cara hi ha 66 punts en joc.

Diumenge, Toni Bou al Sant Jordi

L’espanyol Alfredo Gómez  
(Husqvarna) està vivint un 
gran any en el mundial, en els 
inicis del qual va tenir un molt 
bon paper el barceloní Dani 
Gibert (Gas Gas).  No faltarà a 
la cita el campió del món d’En-
duro Iván Cervantes i el pilot 
català Dani Oliveras, acabat 
d’aterrar del Rally Dakar, on 
ha debutat amb nota, en el 
seu debut amb Gas Gas.
Entre els destacats nacionals 
també hi haurà Oriol el jove 
madrileny Mario Román, actu-
alment 4t en el mundial Júni-
or. Precisament Cervantes va 
ser el mentor d’aquest jove, i 
aquesta serà la primera vega-
da que comparteixin pista en 
l’Indoor de Barcelona.

PIERA / LA VEU

Els alumnes de la branca 
d’Auxiliar en Vivers i Jardins 
del PQPI-PTT de l’Anoia Sud 
han iniciat aquest segon tri-
mestre l’aprenentatge de la 
formació professional elemen-
tal del seu perfil.
El grup de 16 joves entre 16 
i 18 anys, a través de clas-
ses teòriques i pràctiques, va 
assolint coneixements rela-
cionats amb la jardineria. En 
aquest trimestre estan duent 
a terme activitats formatives 
amb les brigades d’alguns 
dels ajuntaments que formen 
part de la Xarxa TET Anoia 
Sud i que col·laboren amb el 
programa. El primer municipi 
a acollir-los ha estat Capella-
des, on els alumnes, conjun-
tament amb la brigada, han 

podat l’arbrat municipal.
Per al més de febrer s’ha 
previst una pinzellada sobre 
l’agricultura ecològica i la vi-
sita dels horts municipals dels 
Hostalets de Pierola, així com 
la poda d’arbres fruiters al ma-
teix municipi.
Amb el guiatge de la Brigada 
de Piera s’introduiran en el 
coneixement del manteniment 
d’infraestructures, mobiliari i 
equipaments de jardins, parcs 
i zones verdes i la normativa 
vigent relacionada.
Aquest grup de joves també 
ha treballat en el manteniment 
de les zones enjardinades de 
l’Escola Herois del Bruc i en 
el disseny i la construcció de 
la zona enjardinada de la seu 
on s’ubiquen els PQPI-PTT de 
l’Anoia Sud.

Els PQPI col·laboren amb les 
brigades municipals

PIERA / LA VEU

La Biblioteca va acollir la 
presentació del llibre de poe-
mes Fragments d’una pedra, 
acompanyada d’una lectura 
poètica, i ofereix un taller molt 
original per treballar la gelati-
na en 3 D. 

Presentació del llibre de po-
emes Fragments d’una pe-
dra, de Santi Borrell
Ahir dijous a la biblioteca de 
Piera Santi Borrell, acompa-
nyat de la poetessa local M. 
Josepa Ribera, presentà el 
seu llibre de poemes Frag-
ments d’una pedra.
Fragments d’una pedra és el 
segon llibre de poesia del vi-
lafranquí Santi Borrell (1972), 
després d’haver publicat Els 
dies a les mans, un llibre que 
va rebre bones crítiques a re-
vistes culturals i suplements li-
teraris. A part d’escriure també 
ha organitzat i organitza diver-
sos festivals de poesia (com 
el Festival de Poesia a les Ca-
ves, de Sant Sadurní d’Anoia, 
o la “Kinzena Poetika”, de Vi-
lafranca del Penedès). Ha col-
laborat amb diversos artistes 
fent poemes, ha fet diversos 

muntatges poètics, ha impul-
sat diverses iniciatives per In-
ternet i ha promogut diversos 
llibres col·lectius, com la Poe-
sia de frontera una antologia 
de poetes en llengua catalana, 
aragonesa i castellana. 
La poeta i escriptora Marta 
Pérez ha dit “els poemes d’en 
Santi Borrell són uns dels 
millors que he llegit, les sen-
sacions l’han impregnat i les 
seves paraules prenen una 
grandesa i una espiritualitat 
importantíssima (...) Quants 
móns hi ha dins la poesia d’en 
Santi? Em pregunto jo. Com a 
poeta es permet sentir un grau 

tan alt que les sensacions de 
tots són les seves, i busca i 
es dóna, i mira, i oblida. Com 
quan escriu: “Camino pel bosc 
i agafo avellanes, / olors, pe-
dres, paisatges, colors”.
L’acte va cloure amb la lectura 
de textos d’ambdós poetes.

Un curs molt original
Els dimecres 12 i 26 de fe-
brer i 5 i 19 de març de 18.30 
a 20.30 h hi ha convocat un 
taller per sessions on es tre-
ballarà la gelatina en 3D amb 
diferents modalitats. Es faran 
gelatines florals, llaminadures 
naturals per a nens, mandales 
i gelatina salada.
La gelatina en 3D és una nova 
tècnica que permet treballar 
aquest ingredient amb una 
àmplia varietat de preparaci-
ons, sabors i colors per donar 
un toc de creativitat. Una in-
novadora opció per celebrar 
aniversaris i sorprendre amics 
i familiars. Les inscripcions es 
poden formalitzar a la Bibliote-
ca de Piera per a un sol taller o 
més fins al dia abans de cada 
sessió. El preu és de 3 € per 
sessió.

Propostes de la Biblioteca pierenca
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Continua la programació d’es-
pectacles al Teatre Foment de 
Piera per a aquest trimestre 
i aquest dissabte és el torn 
del teatre per als infants amb 
Contes al terrat, amb l’Anna 
Roca.
L’espectacle se centra en el 
personatge de la Mariona; un 
lloc, el terrat de casa seva, i 
un vehicle d’expressió, el con-
te. Contes al terrat s’adreça 
a nens i nenes a partir de 3 
anys i recupera contes popu-
lars com Els tres porquets o 
El caragol d’en Patufet i els 
dóna una nova vida. L’obra 
juga amb els objectes més 
quotidians que podem trobar 
en un terrat (una baieta de 
pal, unes agulles d’estendre la 
roba, uns llençols...) i vol expli-
car algunes d’aquelles coses 
que tant els costa d’entendre 

als infants: que els monstres 
i fantasmes no existeixen o la 
importància de rentar-se les 
mans abans de fer una activi-
tat.

“Contes al terrat”, al Teatre Foment de Piera

El preu de les entrades és de 
3 euros. Més informació sobre 
el cicle d’espectacles al Teatre 
Foment a www.viladepiera.
cat/espectacles-foment.

PIERA / LA VEU

El 31 de gener l’espectacle 
representat dins la campanya 
“Anem al Teatre” va ser Can-
çons i rimetes de la compa-
nyia 2 Princeses Barbudes. Es 
tracta d’un espectacle musical 
interpretat amb instruments de 
joguina en el qual una prince-
sa canta i un barbut posa els 
micròfons; una barbuda di-
buixa i una princesa toca els 
acords. En definitiva, un bar-
but que és princesa i una prin-
cesa barbuda! Un tercer mú-
sic, el gripau barbamec, ajuda 
les dues princeses barbudes a 
tocar aquests instruments tan 
peculiars: guitarres roses, ma-
raques granota, trompetes de 
plàstic…
Aquestes activitats s’emmar-
quen en el programa Anem al 
teatre subvencionat per la Di-

putació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Piera, que permet 
als alumnes dels centres es-

La campanya “Anem al teatre” va oferir 
l’espectacle Cançons i rimetes a Piera

colars pierencs assistir a es-
pectacles de teatre i dansa a 
un preu econòmic.

PIERA / LA VEU

La Piscina de Piera organit-
za una sortida al Palau de la 
Música Catalana per assistir 
al concert de les Divine Gos-
pel Reunion, que oferiran un 
repertori de gospel i espiritu-
als negres. 
El concert tindrà lloc el dia 
31 de març en l’incompara-
ble marc del Palau de la Mú-
sica Catalana de Barcelona. 
En aquest entorn es podrà 
gaudir de les veus de tres 
grans dives del gospel, les 

Divine Gospel Reunion, que 
presentaran un repertori de 
gospel clàssic i espirituals 
negres.
Si voleu anar a aquest esde-
veniment únic podeu inscriu-
re’s a la Piscina de Piera fins 
al 28 de febrer. El preu és de 
32 euros (socis) i de 35 euros 
(no socis) i inclou l’entrada i 
els viatges d’anada i tornada 
en autocar.
Més informació a la Piscina 
de Piera, pg. del Prat, 3-5, 
tel. 93 776 26 68.

La piscina organitza una 
sortida al Palau de la Música

EL BRUC / LA VEU

El passat 12 de gener es va 
constituir la plataforma Sal-
vem El Bruc, integrada per 
entitats i veïns amb la fina-
litat de defensar el territori 
d’El Bruc enfront les actuaci-
ons públiques i privades que 
puguin comprometre el seu 
futur.
El detonant de la creació 
d’aquesta nova plataforma 
ciutadana ha estat l’aprova-
ció pel Ple de l’Ajuntament 
del Bruc, el passat dia 31 
d’octubre d’un Avanç del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal que no va comp-
tar amb la participació dels 
veïns i entitats del municipi, i 
amb unes propostes de crei-
xements urbanístics que no 
són coherents amb el principi 
de desenvolupament soste-
nible. L’aprovació de l’Avanç 
es va adoptar amb els vots a 
favor de l’Alcalde i dels regi-
dors de CDC i PSC i amb els 
regidors d’UDC i ERC votant 
en contra.
La plataforma Salvem El 
Bruc també s’oposa a l’ober-
tura d’una pedrera de grans 
dimensions i una planta d’as-

falt just en el límit oest de 
l’espai natural Montserrat 
- Roques Blanques, catalo-
gat com a Lloc d’Importàn-
cia Comunitària (LIC) i Zona 
d’Especial Protecció de les 
Aus (ZEPA) i inclòs en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural, 
per les repercussions negati-
ves que aquesta actuació tin-
dria sobre el medi ambient, 
el paisatge i el patrimoni na-
tural d’El Bruc. L’explotació 
minera ja compta amb l’au-
torització del Govern de la 
Generalitat, mentre la planta 
d’asfalt ha estat aprovada 
inicialment per l’Ajuntament, 
restant pendent l’autorització 
ambiental i l’aprovació defini-
tiva del Departament de Medi 
Ambient. No s’han iniciat en-
cara les obres d’execució 
d’aquests projectes.
La nova plataforma “Sal-
vem El Bruc” ha convocat 
una taula informativa davant 
l’Ajuntament del Bruc el pro-
per diumenge dia 9 de febrer 
al migdia, per a informar als 
veïns, sobre els esdeveni-
ments que han motivat la 
seva creació.

Neix la plataforma “Salvem el 
Bruc”

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Alta Anoia 

2000 espectadors en els primers Pastorets 
solidaris amb l’Hospital Sant Joan de Déu 

CALAF / LA VEU

Aquest dimecres 5 de febrer 
Calaf celebrava la seva Festa 
Major d’Hivern, amb motiu de 
la festivitat de Santa Calaman-
da, patrona del poble. Un any 
més, els actes van començar 
a 2/4 de 12 amb una missa 
solemne a l’església de Sant 

Jaume, amb la imatge de San-
ta Calamanda presidint la ce-
rimònia des de dalt de l’altar. 
A continuació, la cobla Ciutat 
de Cervera va acompanyar la 
ballada de sardanes a la plaça 
Barcelona’92. Ja a la tarda, la 
Unió Calafina va acollir el ball 
amb el grup De Gala.

Els calafins van celebrar 
aquest dimecres la festa de la 
seva patrona

CALAF / LA VEU

La comissió del Tricentenari 
1714-2014, encapçalada pel 
periodista Miquel Calçada, 
ha organitzat una plantada 
d’un roure a la muntanya de 
Montserrat per al proper de 
2 de març. Per aquest motiu 
es va adreçar una carta a tots 
els ajuntaments de Catalunya, 
demanant-los que enviessin 
un grapat de terra del seu mu-
nicipi per poder participar de 
manera simbòlica en la plan-
tada. 
Calaf ja ha donat resposta a 
la iniciativa, enviant un sa-
quet ple de terra del pati del 
Convent de Sant Francesc, 
un dels monuments més sig-
nificatius de la vila juntament 
amb l’església de Sant Jaume, 
el campanar i el castell. Així, el 
roure del Tricentenari compta-
rà amb una petita contribució 
del paisatge calafí —una peti-
ta mostra de la història de la 
nostra vila, que és a punt de 
celebrar el Mil·lenari.

COPONS / LA VEU

El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells, ha lliurat a l’alcalde 
de Copons, Francesc Salamè, 
l’actualització de la cartografia 
topogràfica urbana digital 3D, 
escala 1:1000, dels seu mu-
nicipi, que ha estat elaborada 
per l’Àrea de Territori i Soste-
nibilitat de la Diputació de Bar-
celona. 
En el marc del suport als ser-
veis i les activitats locals, la 
Diputació de Barcelona assu-
meix en la seva totalitat l’im-
port dels treballs, que ha estat 
de 3.937 €. La Diputació va 
realitzar l’actualització de la 

cartografia topogràfica urbana 
del municipi l’any 2007.
Per als ajuntaments, és im-
prescindible mantenir actualit-
zada la cartografia topogràfica 
urbana, donat que facilita els 
treballs de diagnosi, planifica-
ció i gestió en el marc de les 
competències municipals i, 
per tant, la presa de decisions 
estratègiques. La cartografia 
topogràfica urbana s’utilitza 
com a base de les cartografi-
es temàtiques d’àmbit local, i 
molt especialment per a l’ela-
boració del planejament ur-
banístic, la cartografia de ca-
dastre i les xarxes de serveis i 
equipaments, d’acord amb els 

estàndards tècnics i normati-
ves vigents.
La cartografia està realitzada 
per fotogrametria amb treball 
de camp i conté  quatre fit-
xers amb l’altimetria, planime-
tria, toponímia i vialer del sòl 
urbà del municipi, segons plec 
d’especificacions tècniques 
de la Diputació de Barcelona, 
reconegut per la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de 
Catalunya.
Aquesta cartografia es lliura 
en els formats Microstation 
i Autocad i amb els dos sis-
temes de referència ED50 i 
ETRS89.

La Diputació lliura a Copons la cartografia 
urbana actualitzada

CALAF / LA VEU

350 espectadors van gaudir 
de la darrera representació 
de la temporada dels Pas-
torets de Calaf, el passat 26 
de gener. Aquesta va ser una 
edició molt especial. Durant 
la pausa de la mitja part el 
Lluquet i el Rovelló van fer 
l’entrega simbòlica del xec 
de 1.510 euros que el Casal 
de Calaf ha donat al progra-
ma Hospital Amic de Sant 
Joan de Déu. L’objectiu és 
ajudar a finançar les activi-
tats d’aquest programa en 
les que es vol minimitzar el 
risc d’impacte de l’hospitalit-
zació de nens i nenes. 
Amb aquesta acció, Els Pas-
torets de Calaf s’han conver-
tit en els primers solidaris 
amb l’Hospital Sant Joan de 
Déu d’Esplugues. La col-
laboració amb l’hospital ma-
ternoinfantil ha suposat que 
el Casal de Calaf ha fet do-

Calaf participarà en 
la plantada del roure 
del Tricentenari

nació d’1 euro per cada en-
trada que ha venut al llarg de 
les 5 representacions de la 
temporada 2013-14. 
D’aquesta manera, els or-
ganitzadors d’aquest espec-
tacle han posat un petit gra 
de sorra en un important pro-
jecte a través del qual l’hos-
pital vol traspassar les seves 
parets físiques per vincular-
se més estretament amb la 
ciutadania. Els Pastorets de 
Calaf han fet aquest esforç 
en un moment en el qual les 
subvencions institucionals 
han decaigut i, per tant, és 
més necessària que mai la 
implicació de la societat civil. 

Una exitosa temporada
Un centenar de persones, 
entre actors i actrius, mú-
sics, tramoies, tècnics i or-
ganitzadors, han participat 
en aquesta 89a edició dels 
Pastorets de Calaf, dirigida 
per Neus Quer. Durant tota 
la temporada 1.975 espec-
tadors han gaudit d’una pro-
posta espectacular, atractiva 
i màgica que ha pogut man-
tenir la solidesa, l’agilitat, i la 
màxima qualitat dels darrers 
anys. Amb una mitjana de 
gairebé 400 espectadors per 
a cada representació, el ba-
lanç d’organitzadors i públic 
ha estat molt positiu. 

Lliurament simbòlic del xec a San Joan de Déu



La igualadina Laura Orgué  confia en fer un bon 
paper a Sotxi, en els seus tercers Jocs Olímpics

Orgué, cinquena per l’esquerra a dalt, a la seva arribada a Sochi amb la selecció olímpica espanyola.

L’esquí de fons

ESQUÍ / JORDI PUIGGRÒS

La igualadina Laura Orgué, de 
27 anys d’edat, participa des 
d’avui a Sotxi (Rússia) en els 
seus tercers Jocs Olímpics 
d’Hivern. La Laura participarà 
en algunes proves de “Cross-
Country”, és a dir, l’esquí nòr-
dic o de  fons, i té moltes pos-
sibilitats de fer un bon paper, 
no en va és una de les millors 
especialistes d’Europa. Tot i 
això, els països nòrdics són 
els que més despunten en 
aquest esport, i les medalles 
són gairebé un impossible per 
a la igualadina, que estarà 
contenta si aconsegueix estar 
al final entre les 20 primeres. 
Als passats jocs de Vancou-
ver (Canadà), la Laura Orgué, 
que resideix tot l’any en el petit 
poble d’Argolell, al costat de la 
Seu d’Urgell, va fer un 27è lloc 
com a millor classificació de 
les proves que va disputar.
Laura Orgué ja és des de fa 
uns dies a la Vila Olímpica 
de Sotxi, amb els 19 com-
panys restants que formen la 
selecció espanyola d’esports 
d’hivern, i sota unes estrictes 
mesures de seguretat. La poli-
cia i l’exèrcit rus han convertit 
aquesta ciutat del mar Negre 
en un veritable búnquer da-
vant les amenaces terroristes 
txetxenes.

Bones sensacions
De moment, hi ha bones sen-
sacions sobre l’estat de forma 
d’Orgué. L’equip d’esquí de 
fons que participarà en els 
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Jocs Olímpics ha participat fa 
pocs dies en l’última prova de 
la Copa del Món, a Toblach / 
Dobbiaco (Itàlia).
Laura Orgué (Fischer) va par-
ticipar en la prova de 10km 

estil clàssic, una de les moda-
litats que practicarà a Rússia, 
finalitzant en la 42a posició 
amb un crono de 30:14.0 .
Els tres podis, però, que ha 
aconseguit a la Copa d’Euro-

Laura Orgué, als jocs de Vancouver, fa quatre anys.
El fons amb esquís es prac-
tica en dos estils: el clàssic, 
en el qual s’avança amb els 
esquís en paraŀlel, i el lliure, 
en el qual l’avanç es realitza 
amb els esquís en qualsevol 
posició, més a l’estil patinat-
ge. A més, té diverses distàn-
cies de competició i formes 
diferents de realitzar la sorti-
da dels competidors.
Aquestes diferents modali-
tats han permès l’esquí de 
fons comptar amb l’atleta que 
més medalles ha guanyat en 
els Jocs Olímpics d’hivern, 
és el noruec Bjorn Daehlie, 
que va aconseguir 12 meda-
lles, vuit d’or i quatre de plata 
a la dècada dels 90.
El esprint és la distància més 
curta de l’esquí de fons, en la 
qual els participants realitzen 
una qualificació  d’eliminatò-
ries sobre un quilòmetre i mig 
de distància. Els 30 més rà-
pids passen a quarts de final 
i així fins que els sis més rà-
pids disputen la final. També 
hi ha competició per equips, 
realitzades en sis sèries de 
tres mànigues cadascuna i 
un total de 10 equips, nove-
tat a Sotxi.

En la persecució, la competi-
ció s’efectua sobre cinc qui-
lòmetres en estil clàssic i cinc 
en estil lliure. Els atletes pre-
nen la sortida de la segona 
mànega d’un en un, en fun-
ció de l’ordre d’arribada de la 
primera mànega. L’esquiador 
que arriba el primer a la línia 
d’arribada en la segona mà-
nega, guanya la prova .
La competició de relleus es 
desenvolupa en equips de 
quatre atletes, sobre 10 qui-
lòmetres per als homes i cinc 
per a les dones. Els dos pri-
mers rellevistes competeixen 
en estil clàssic i els dos se-
güents en estil lliure. La sor-
tida la fan tots els primers re-
llevistes alhora (en massa) .
El fons, pròpiament dit, 
s’efectua sobre 50 quilòme-
tres per a homes i 30 per a 
dones, en estil clàssic i amb 
sortida en massa. També hi 
ha prova de 30 quilòmetres 
(masculí) i 15 (femení), amb 
la primera meitat feta en es-
til clàssic i la segona meitat 
en estil lliure, el que es co-
neix com skiathlón, i de 15 
(homes) i 10 (dones) en estil 
clàssic.

pa suposen un plus de confi-
ança per afrontar dures pro-
ves de l’esquí de fons en els 
seus tercers Jocs. 
Orgué serà la primera repre-
sentant nacional a participar 
-demà al migdia- en els Jocs. 
En una entrevista als serveis 
de premsa del Comitè Olím-

pics, explicava que afronta 
aquestes hores prèvies “amb 
molta iŀlusió i alhora respec-
te. És la màxima competició a 
la qual un atleta pot aspirar a 
participar i això la fa realment 
atractiva i especial. Voler do-
nar el millor d’un mateix en 
una competició d’aquestes 
característiques és un gran 
repte i hi ha molts factors que 
influeixen perquè tot surti bé . 
Físicament arribo en un bon 
moment i mentalment estic a 
punt. Els nervis estaran pre-
sents, però cal assumir que 
són companys de viatge i no 
veure’ls com l’enemic. Cal 
confiar que tot anirà bé i, so-
bretot, competir bé”. Orgué 
declara estar contenta amb 
els resultats d’aquesta tem-
porada, doncs “he aconseguit 
3 podis de 4 competicions 
de Copa d’Europa en què he 
participat. I també ha estat un 
any bo en la Copa del Món, 
on vaig aconseguir el lloc 17 a 
Polònia, la meva millor posició 
en aquesta competició”.

Un esquiador, entrenant-se a les pistes d’esquí de fons de Sotxi.
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L’igualadí Jordi Viladoms, segon al darrer Dakar, va fer la sacada d’honor del partit.  

HOQUEI / DAVID VIA

Aquest dimarts el IHC jugava a 
casa contra el Noia Freixenet, 
un partit crucial no només per 
el fet d’anar empatats a punts 
abans de començar el partit, 
sinó també per les aspiracions 
de permanència. 
Després de la victòria a casa 
del Cerceda incrementaven a 
6 els partits consecutius sense 
empatar ni perdre, la qual cosa 
donava ànims al conjunt igua-
ladí per el partit davant el Noia 
Freixenet.   
Tot just abans de començar el 
partit es va homenatjar al pilot 
igualadí de KTM Jordi Vila-
doms per el segon lloc que va 
obtenir en el Dakar, només su-
perat per Marc Coma. Tota la 
graderia va aplaudir i el conjunt 
igualadí li va donar una samar-
reta del IHC amb el seu nom.
Al acabar el homenatge va co-
mençar el partit. El Noia, des 
de el primer minut de partit 
es va centrar en la defensa, 
forçant al Monbús Igualada a 
atacar per poder obtenir els 
3 punts. D’aquesta manera el 
conjunt visitant va aconseguir 
el que volia perquè, al minut 13 

Jornada 16
CH Lloret - CP Vilafranca Capital del Vi   2-0
CP Cerceda - Monbus Igualada  3-4
CE Noia Freixenet - CP Vilanova Mopesa   7-1
ICG Software Lleida - Muralla Blanes   2-1
Reus Deportiu - CP Tordera   12-3
FC Barcelona - CP Voltregà    6-3
Coinasa Liceo HC - Club Patí Vic   2-6
CE Moritz Vendrell - CP Calafell Tot l’Any   4-4

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. FC Barcelona  49  17  16  1  0  117  38
 2. Coinasa Liceo HC  35  17  11  2  4  79  44
 3. Club Patí Vic  32  17  10  2  5  66  44
 4. Reus Deportiu  32  17  9  5  3  79  57
 5. Noia Freixenet  29  17  8  5  4  69  53
 6. Voltregà  28  17  7  7  3  63  46
 7. Moritz Vendrell  26  17  8  2  7  71  63
 8. Monbus Igualada   26  17  8  2  7  51  54
 9. Cerceda  23  16  6  5  5  66  58
 10. Calafell Tot l’Any  21  16  6  3  7  57  61
 11. Vilafranca   18  16  5  3  8  50  59
 12. Lloret  16  16  4  4  8  46  60
 13. Muralla Blanes  14  17  4  2  11  44  76
 14. Tordera  14  17  4  2  11  40  76
 15. ICG Lleida  12  16  3  3  10  40  62
 16. Vilanova Mopesa  0  16  0  0  16  38  125

Jornada 17
CP Calafell Tot l’Any - CH Lloret   
CP Vilafranca Capital del Vi - CP Cerceda 
Monbus Igualada HC - CE Noia Freixenet   1-5
CP Vilanova Mopesa - ICG Software Lleida 
Òptica Muralla Blanes HCF - Reus Deportiu   3-9
CP Tordera - FC Barcelona   1-9
CP Voltregà - Coinasa Liceo HC   2-3
Club Patí Vic - CE Moritz Vendrell   4-2

OK Lliga masculina

Quarts de Final, anada (8 de febrer)
HC Turquel - Alimac Forte Dei Marmi (ITA)  
CE Noia Freixenet - Geo&Tex Bassano’54   
Geneve RHC (SUI) - Lanaro Breganze (ITA)
Club Patí Vic -Monbus Igualada (19.30)

Copa CERS

Derrota de l’IHC a casa amb el Noia abans 
del decisiu partit contra el Vic, demà a la CERS

de partit, van marcar el primer 
gol del partit, a mans de Jordi 
del Amor. 5 minuts després, 
el IHC va tornar a encaixar un 
gol, aquesta vegada a mans 
del dorsal 15 Marc Julià, i tres 
minuts després, Eloi Mitjans 
marcava el tercer, fent que el 
conjunt igualadí anés perdent 
0-3 just al acabar la primera 
part.

La segona part va ser igual 
que la primera, però els àrbi-
tres van entrar més en joc. Un 
penal xiulat a favor del IHC po-
dia deixar les coses més igua-
lades, o al menys donar un raig 
d’esperança a l’equip. Però, el 
porter, molt atent, va poder pa-
rar el xut i la defensa del Noia 
es va tornar a col·locar, forta i 
implacable, com durant tot el 
partit. 
L’electrònic es va tornar a mou-
re, un altre cop a favor del con-
junt visitant. Només quedaven 
19 minuts quan es va avançar 
el Noia amb el quart gol de la 
nit, però el IHC aconseguia, a 
falta de 16 minuts, retallar dis-
tàncies amb un gol de Jassel 
Oller després d’un mal rebuig 
del porter del conjunt visitant. 
Aquestes esperances de po-
der, d’almenys rescatar un 
punt, van tornar a desaparèixer 
per un gol del Noia a mans de 
Luis Gil. L’atac del conjunt visi-
tant no es va aturar aquí ja que 
hi va haver una falta directa i 
un penal que van aparèixer en 
pocs minuts. Per sort, Elagi va 

poder passar a la “final four” de 
la competició.
MONBUS IHC 1 (0/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Jaume Mo-
las, Jassel Oller (1), Sergi Pla 
i Oriol Vives Equip Suplent: 
Joan Muntané i David Carles, 
Josep Vilaseca i Alex Ferrer.
NOIA 5 (3/2) Equip Inicial: 
Francesc Gil, Joan Feixas (1), 
Pau Bargalló (1), Jordi Del 
Amor (1), Aleix Esteller Equip 
Suplent: Marc Julià (1), Eloi 
Mitjans (1), Luis Gil.
GOLS: 0-1 Jordi Del Amor (Mi-
nut 12), 0-2 Marc Julià (Minut 
18), 0-3 Eloi Mitjans (Minut 21). 
SEGONA PART. 0-4 Joan Fei-
xas (Minut 10), 1-4 Jassel Oller 
(Minut 14), 1-5 Pau Bargalló 
(Minut 22). 

estar fi i les va poder aturar.
El final de partit va ser bastant 
calent. Primer de tot, una tar-
geta blava (penalització durant 
2 minuts) a Oriol Vives, cosa 
que obligava al IHC jugar amb 
3 jugadors. Això va desenca-
denar el últim gol del partit, a 
falta de 5 minuts i a mans de 
Pau Bargalló, posant el defini-
tiu 1-5 al marcador. 
Per rematar el partit, durant els 
últims 20 segons, el Noia Frei-
xenet va estar tocant la pilota 
tot esperant el final d’aquest. 
Els jugadors anaven passant-
se la pilota fins que va sonar 
el xiulet final. Un 1-5 que tren-
cava la bona ratxa de resultats 
que portava el IHC fins ara. Tot 
i que el Monbús Igualada està 
en una posició còmoda, no es 
pot baixar la guàrdia.

Quarts de final de la CERS
Aquest cap de setmana torna 
l’activitat a Europa. L’IHC juga-
rà demà dissabte a les 19.30 
hores l’anada dels quarts de 
final de la CERS, davant el Vic. 
És la darrera passa abans de 

L’IHC va veure escapçada la bona ratxa dels darrers partits. Fotos: Joan Guasch.

Liquidació  Total, 
tanquem el dia 15 de febrer

Botiga en traspàs
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El CBI masculí va assolir una victòria molt important a Barcelona. Foto: J. Ribera.

El CBI, poderós a la pista dels 
Lluïsos de Gràcia (47-65)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Lluïsos va caure derrotat da-
vant un Igualada poderós en el 
rebot i molt encertat al segon 
i a l’últim període. Els iguala-
dins van dominar els parcials 
del primer a l’últim, tot i que 
van viure uns primers minuts 
de dubtes i nervis, l’equip va 
mantenir les maneres davant 
l’agressivitat del rival i va saber 
treure profit de les circumstàn-
cies. Al final, l’equip blau es va 
endur la victòria de forma me-
rescuda, després de treballar 
en defensa i en atac durant els 
40 minuts.
Les claus del partit van ser el 
domini del rebot defensiu per 
part del conjunt anoienc, l’en-
cert exterior del segon quart, 
la defensa sòlida i un Lluïsos 
desconcertat pel seu propi am-
bient.
El partit va començar molt 
descafeïnat, pilotes perdudes 
i desencert des de prop de la 
cistella. Lluïsos castigava amb 
severitat els errors del conjunt 
dirigit per Raül Caballero. Pri-
mer parcial de 6-2 en els 5 pri-
mers minuts; el Physic CBI es 
mantenia viu perquè els locals 
no trobaven l’anella des de 
6.75 i tenien dificultats per en-
frontar-se al poderós joc interi-
or dels visitants. A més a més, 
Q.Padrós subministrava rebots 
ofensius i punts a l’equip. 13-
16 al primer quart gràcies als 
tirs lliures de Q.Padrós. El se-
gon quart va ser dominat pel 
conjunt anoienc per l’encert 
exterior, anotant 3 triples (1 
de Q.Padrós i 2 de Gual). Els 
locals no van tenir oportunitat 
d’atacar fàcil gràcies a la de-
fensa intensa dels d’Igualada. 
Els equips marxaven al vesti-
dor amb el resultat de 21 a 31.
L’equip de Raül Caballero ha-
via de mantenir la renda de 
10 punts com fos, jugant a la 
pista més infernal de la lliga 
només es podia fer una cosa, 
defensar i defensar i aturar els 
contraatacs del rival. La fórmu-
la va donar resultat i els locals 
només van anotar 9 punts en 
tot el quart. Els de Nache van 
tenir oportunitats a la línia de 
tirs lliures però no les van apro-
fitar (8/19 en total) i això els va 
passar factura al final. Es va 
anar a per l’últim quart amb el 
marcador assenyalant 30-41. 
Tot venia de cara, només s’ha-
vien de lluitar 10 minuts més 
per aconseguir la victòria i que 
l’avantatge aconseguit durant 
tot el matx no es malmetés en 
3 minuts de mal joc. El perío-
de va començar amb un triple 
dels visitants però Lluïsos se-
guia insistint en tirar; O.Pla va 
agafar la responsabilitat i ho 
va intentar de totes les mane-

Resultats dels equips base del CBI

SÈNIOR B MASCULÍ   
CB SANT ANDREU A 69 - PHYSIC 
CB IGUALADA B 56
P.Benito 10, F.Vives 5, M.Benito 4, 
j.Marcé 2, M.Padrós 22, I.Martinez 
5, A.Domenech 6, T.Borrega 2, 
E.Borrega i S.Tarrida.
SÈNIOR B FEMENÍ  
DEPIMÉS CB IGUALADA B 66 - BC 
RIVER ANDORRA 31
Bargalló 2. Soler 4 Miramunt 14. Gon-
zàlez lesionada Salanova 11. Compte 
5. Amatlle 7 Tarrida 7 Fuertes 8 Lamo-
lla 6 Sellarès 2
SOTS 21 FEMENÍ    
AUT. POBLE SEC CB IGUALADA 28 - 
BASQUET CEISSA 51
Espejo (2), Martínez (baixa), Albiol 
(baixa), Tomàs (2), Lladó (-), Palmés 
(-), Barral (2), Díez (6), Llorens (-), 
Roca (5), Torrens (-), Gou (11)
JÚNIOR MASCULÍ A  
ASFE ST FRUITOS 64 - JOGAPLAST 
CB IGUALADA 62
 Gabarró 3, Leon 12, Benito 9, Tarrida 
5, Marcè -cinc inicial- Ndiaye 18, Rau-
rich 1, Serra 11, Figueres 3, Susanna. 
Maximo (lesionat)
JÚNIOR FEMENÍ A   
CB LA SELVA  2  47 - CB IGUALADA 
A 65
G.Rigol (7), C.Serra (17), C.Martínez 
(intercanvi), J.Lamolla (9), J.Codina 
(pràctiques), M.Masegosa (5), M. Ca-
lleja (lesionada), C.Mas (2), L.Rius 
(2), M. Ribera (16), P. Roselló (4), 
E.Pedregosa (3).
JÚNIOR MASCULÍ B 
CASTELLDEFELS 34 - TOYOTA 
NAYMOTOR CB IGUALADA B 61
M. Susanna, S. Figueres, E. Bru, P. 
Martí, A. Ortinez -cinc inicial- J. Man-
gues, J. Vidal, J. Elvira, M. Sole
JÚNIOR FEMENÍ B    
CB NOU ESPLUGUES B 63 - TALLE-
RES GASETI CB IGUALADA B 60
C. Odena (21), E. Pedregosa(2), S. 
Carner (2), E. Roda(7), M. Cordo-
ba (2), J. Ramia(7), N. Domenech 
(2), C. Puig (4), M. Fernandez (11), 
M.Fernandez (2).
CADET MASCULÍ A 
CN TERRASSA 68 – FERRETERIA 
JORBA SOLÀ CB IGUALADA A 54
CADET MASCULÍ B  
CB SANTPEDOR 63 - AUTOESCOLA 
POBLE SEC CB IGUALADA B 38
Miret (0), Sanromà (4), Raja (4), A. 
Gabarró (3), Martínez (3), Merino (6), 
Díez (0), Sánchez (7), Qiu (2), Muñoz 
(9). No va jugar per lesió B.Gabarró
CADET FEMENÍ GROC   
G.MONTSERRAT CB IGUALADA 
GROC 45 - E.P.S.A. 52
Laia Ferrer (3), Clara Tomàs (6), Laia 
Figueras (7), Mar Rodríguez (4), Maria 
Gassó (2), Núria Barral (6), Marta Sà-
bat (4), Paula Marsal, Marta Ambròs 
(9), Maria Maestre (4). No va jugar 
Anna Tarrida.
CADET MASCULÍ C  
CB ESPARREGUERA B 62 - 
AKORD’S CB IGUALADA C 44
Ll. Claramunt (2), P. Lumbreras (-), P. 
Castelltort (4), D. Cobos (4), M. Rosell 
(-), Q. Rosich (-), G. Pallarès (8), F. 
Romero (14), J. Torrens (12)
INFANTIL MASCULÍ  A 
CB CORBERA 32 - MC DONALDS’S 
A 97
Oriol Llopart (21), David Aguirre (14), 
Marc Sánchez (8), Gerard Soteras (4), 

Miní Masculí A. Foto: J.Ribera.

res però no va trobar el punt. 
L’igualada va acabar guanyant 
l’encontre amb una diferència 
de 18 punts.
Victòria importantíssima i molt 
difícil en una pista on costa 
molt guanyar i sentir-se cò-
mode jugant. La pròxima jor-
nada també esdevindrà fora 
de casa, al camp del Barberà. 
Diumenge a les 19:30.
PHYSIC CB IGUALADA: Pa-
drós (11), M.Padrós (6) Fer-
nandez (2), Huertas (0), Fons 
(10), Gual (13), Roca (2), Frati-
la (-), Tejero (13), Laguarta (2) i 
Martínez (2).
Parcials: 13-16; 8-15; 9-10; 17-
24.

El GEiEG dóna la sorpresa 
al femení
Pol Salanova.- Derrota del 
Depimés CB Igualada A da-
vant d’un Geieg que ha donat 
la sorpresa a Les Comes. Les 
de la capital de l’Anoia, que no 
van tenir el seu millor dia en el 
joc, es van veure superades 
per unes gironines que encara 
tenen possibilitats de ser en el 
grup d’ascens.
Les igualadines van començar 
dominant en el joc i en el mar-
cador, però les visitants apro-
fitaven els rebots ofensius per 
anotar i mantenir-se a prop en 
el marcador. Al final dels pri-
mers deu minuts 13 a 9.
El segon període va ser la 
clau del partit. Les Gironines 
van realitzar un molt bon se-

gon quart, i les del CBI no van 
estar fluides ni encertades en 
atac. Un parcial de 0 a 9 posa-
va l’empat a 20 a la meitat del 
període, per acabar-lo amb 22 
a 26 en el marcador.
A l’inici del tercer quart el Ge-
ieg amb 3 triples amb cinc mi-
nuts van aconseguir avançar-
se per 8 punts (29-37), però la 
lluita de les igualadines per no 
deixar-les escapar va donar els 
seus fruits i al final del període 
s’hi va arribar amb un ajustat 
37 a 41.
En l’últim quart, tot i que les gi-
ronines van arribar a guanyar 
per 11 punts (45-56) a falta de 
2 minuts, les locals van pré-
mer l’accelerador per no deixar 
escapar el partit fins al final, i 
amb un parcial de 11 a 2 gaire-
bé ho aconsegueixen. Al final 
però, 57 a 60 i la victòria que 
se n’anava cap a Girona.
La darrera jornada serà l’últi-
ma d’aquesta primera fase, i 
el Depimés CB Igualada A es 
desplaçarà a Cerdanyola per a 
disputar-hi un partit molt impor-
tant de cara la segona fase. El 
matx serà dissabte 8 de febrer 
a 2/4 de 8 del vespre.
Parcials: 13-9, 9-17 (26-22), 
15-15 (37-41), 20-19 (57-60).
Àrbitres: X. Gotsens i J. Perea
CBI: A.C.Martínez, N.Minguet 
(10), L.Icart (18), X.Freixas 
(6), P.Català (6) -cinc inicial-, 
C.Carner (15), J.Salanova, 
M.Quintana, A.Acevedo (2).
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Toni Lamolla (4), Neil Riba (7), Arnau 
Latorre (14), Alex Matencio (23), Ge-
rard Morera (2), Salvador Torrallardo-
na (lesionat).
 INFANTIL FEMENÍ BLAU 
READY CB IGUALADA BLAU 61 - JO-
VIAT-LA SALLE 35
Maria López, Marita Flores, Berta 
Morros, Carla Garrido, Laia Puiggròs, 
Carla Casellas, Anna Fernández, Pau-
la Elvira, Ivette Juárez, Anna Bachs i 
Aina Marsà (lesió).
INFANTIL MASCULÍ  B 
ELS MONJOS BC 71 - TRIOPTIC CB 
IGUALADA B 21
 Nil Vidal(5), Gerard Poncell(2), Marc 
Linares(2), Daniel Calle(2), Marc 
Sànchez, Albert Moreno, Marc Fane-
ga, Roger Porredón(2), Roger Mar-
sa(4), Marc Perera, Raul Vivas, Alex 
Juárez(2).
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
BÀSQUET LLOR 64 - TAXI 2.0 CB 
IGUALADA A 32
B.Aguilar,P.Vazquez, J.Segura, 
O.Godó, E.Tomas, J.Moreno, 
J.Quintana, H.Jörgens, M.Criado, 
I.Raurich, B.Soteras.
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA A. BALSELLS CB 
IGUALADA 50 - BF VILADECANS 53
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia Pal-
més, Carlota Claramunt, Júlia Biosca, 
Jana Fuertes, Pia Homs, Iona Ambròs, 
Júlia Tort i Carlota Colell.
MINI MASCULÍ A   
CAT.OCCIDENT MANRESA BLAU 34 
– VITALDENT CB IGUALADA A 65 
MINI FEMENÍ BLAU                 
VITALDENT CB IGUALADA BLAU 
63  - BASQUET DRAFT GRAMENET 
NEGRE 70
MINI MASCULÍ B   
PAIDOS ASFE 33 - VITALDENT CB 
IGUALADA B 67
Pere Miquel Marba, Daniel Jimenez, 
Sebastià Castelltort, Gil Bachs,Jorge 
Fuentes, Arnau Brunet, Adrià Peña, 
Arnau Baltà, Oriol Viladrich,Èric Alco-
berro, Eugèni Soler, Martí Arcarons.
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
VITALDENT CB IGUALADA BLAU-
GROC 47 - PAIDOS-ASFE A 61
Agar Farrés, Sira Morros, Nora Gudel, 
carlota Díaz-Guerra, Laura vancells, 
Blanca Acevedo, Elena Romeu i Gal-
la Farnós. No van jugar: Elena Poncell 
i Mar Solà.
MINI FEMENÍ GROC    
CB IGUALADA GROC 34 - CEB ST 
JORDI 36
Aina González, Gisela Bocache, Mar-
ta Ger, Sara Homs, Júlia Pujolà, Ma-
rina Vallès, Meri Somacarrera, Nàstia 
Ordi i Precious Mouleta.
PRE-MINI MASCULÍ  
BASQUETFELS 2004 28 – ANOIA 
MOTOR HYUNDAI CB IGUALADA 78
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Marc Pe-
rez, Gerard Salat, Joan Comas, Lluc 
Sala, Àlex Riera, Biel Sevilla i Nil San-
taeulària. No han pogut jugar Biel Sa-
lat i Marc Moron.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
MC DONALD’S CB IGUALADA BLAU 
43 - CENTRE CATÒLIC L’H 40
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Díaz-
Guerra, Arlet Cots, Alba Ribalta, Judit 
Mas, Carla Solà, Blanca Altés, Martina 
Forner, Ona Torras, Dafne Vallcarcel i 
Elsa Homs.



Ariadna Ramos.
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La vilanovina Ariadna Ramos, campiona 
catalana promesa en triple salt
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Ariadna Ramos, es 
va proclamar diumenge Cam-
piona de Catalunya Promesa 
en triple salt a Sabadell, asso-
lint un millor salt de 12,59 m. 
Rècord dels Campionats, en 
una gran actuació de l’atleta 
de Vilanova del Camí, que re-
centment va assolir amb 13,07 
m. la marca mínima de partici-
pació pels Campionats d’Espa-
nya Absoluts, a més d’un nou 
Rècord de Catalunya Promesa 
de la prova, i la mínima pels 
Jocs del Mediterrani de Mar-
sella. 
Entre la nombrosa participació 
d’onze atletes del CAI Petromi-
ralles, va sobresortir també el 
4t. lloc d’Ivàn Zarco en el Cam-
pionat de Catalunya de 3.000 
m.ll. absolut, amb 8’36”82, i el 
5è. lloc d’Oscar López en els 
400 m.ll. amb 51”22 a la final, 

Bon paper del CAI al Campionat 
de Catalunya de Marxa

després d’assolir marca perso-
nal amb 50”93 en la s/f. corres-
ponent.
Pel que fa als vuit atletes del 
CAI Petromiralles participants 
en les proves del Campionat 
de Catalunya Juvenil de re-
lleus 4 x 200 m., la fortuna no 

els va fer costat en aquesta 
ocasió, entrant 6ens. a la final 
els masc. amb l’equip format 
per Aleix Marín - Fran Martí-
nez - Marc Vilarrubias i Roger 
Castells, amb 1’40”73, posició i 
registre que haguessin millorat 
de no ser per la pèrdua del re-
lleu en un frec a frec sofert du-
rant la cursa, que va perjudicar 
als anoiencs, situats en posició 
de podi. Anteriorment, en la s/f. 
corresponent, assoliren un re-
gistre de 1’36”48, que els do-
nava el passi a la final.
Les Juvenils del CAI eren 
3eres. en la 1a. s/f. amb l’equip 
format per Gemma Ortega - 
Marta Llagostera - Anna Asen-
si i Sheila García, amb 1’50”76, 
el que no els donava el passi 
a la final. La pèrdua del relleu 
en un dels canvis va perjudicar 
a les anoienques, que eren un 
dels equips aspirants al podi 
final. 

La poblatana Anna Bové, campiona 
de Catalunya absoluta de 3.000 m.
ATLETISME / REDACCIÓ

Diumenge passat dia 2 de fe-
brer es va celebrar a Sabadell, 
el Campionat de Catalunya de 
3000m llisos de pista coberta. 
En la cursa femenina hi pren-
gué part l’atleta anoienca Anna 
Bové.
Bové, que es troba en un bon 
moment de forma, s’acabà en-
duent el títol de Campiona de 
Catalunya Absoluta al imposar-
se en la prova de forma clara.
10è títol absolut (7 en 1500m 
i 3 en 3000m) de la corredora 
anoienca, que suma un nou 
campionat en la seva dilatada 
trajectoria esportiva. L’atleta 
del FCB encara d’aquesta ma-
nera, l’important mes de febrer 
on disputarà el pròxim Cam-

Anna Bové, al centre del podi.

pionat d’Espanya absolut junt 
amb les millor atletes de l’estat.

En l’apartat masculí s’impo-
sà, el també atleta del Fut-
bol Club Barcelona, Ibra 
Ezzaydouny aconseguint 
el doblet pel FCB. A destacar, 
l’actuació del jove Jordi Tor-
rents (JAS) que va establir nou 
rècords d’Espanya Juvenil de 
la distància.
Classificació:
1- Anna Bové - FCB
2- Carla Moreno - Laietania
3- Barbara Ramon - AAC
4- Elena Congost - Manresa
5 -MAria Riera - Manresa
6- Montse Mas - Montornes
7- Ester Guerrero - Manresa
8- Elena Fonalleres -Palamos
9- Judit Perez - ISS
10- Loida Reyes - Montornes

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge va tenir 
lloc el 82è Campionat de Ca-
talunya de Marxa Atlètica, 23è. 
Ciutat de Badalona - Memorial 
Paco Águila, a Badalona. El 
Club Atlètic Igualada-Petromi-
ralles va estar molt ben repre-
sentat amb un nombrós grup 
de joves atletes, assolint tres 
podis.
Pau Del Pozo es va proclamar 
Campió de Catalunya Prome-
sa als 20 Km amb una marca 
de 1.57.16. Hèctor Hidalgo 
aconseguia l’Argent Juvenil 
sobre 10Km amb marca per-
sonal de 51’58’’. Per la seva 
part, les Alevines del CAI es 
van proclamar Sotscampiones 
de Catalunya amb una gran 
actuació de:  Laura Giménez 
va finalitzar en 4a. posició amb 

L’atleta de Mediona Edu Viles (CAI), nou rècord 
d’Igualada en 60 m. llisos (6.74)
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Edu-
ard Viles, tenia el passat dis-
sabte una magnífica actuació 
en el 15è. Trofeu CAI Ciutat 
de Saragossa - G.P. Simply 
Scorpio 71,  celebrat al Palau 
d’Esports de La Romareda, en 
una nova actuació de l’anoienc 
entre l’elit de la velocitat.

Victòria a la final dels 60 m.
Eduard Viles,  assolia una bri-
llant  victòria en la Final A dels 
60 m.ll. d’aquesta important re-
unió,  amb un gran registre de 
6”74, davant de Mario López 
(Almaraz Extremadura) 2n. 
amb 6”78, del blaugrana Ru-

bén Pros, 3r. amb 6”78, i d’Al-
berto Gavaldá (Playas Caste-
llón)  4t. amb 6”91. Amb aquest 
registre Eduard Viles assolia 
un nou Rècord d’Igualada ab-
solut i confirmava la mínima de 
participació pels Campionats 
d’Espanya Absoluts “indoor” 
d’aquest mes de febrer a Sa-
badell.          
Entre altres gran registres de 
la reunió, cal esmentar els 
d’Antonio Abadía en 3.000 m.ll. 
amb 7’51”69, mínima pel Mun-
dial Indoor de Sopot, i Carlos 
Tobalina -FCB- amb 19,70 m. 
en Pes, mínima per l’Europeu 
de Zurich.
                                                                                           Eduard Viles.

11’58”, seguida de Mar Planas, 
9a. amb 12’32”, entrant 16a. 
Martina Segura amb 13’01”, i 
30a. Judit Navarro amb 13’45”.
En Benjamins era 4t. Olau 
Riera amb 5’49”, seguit de 
Pepe García, 14è. amb 6’37”, 
i entrava 16è. Jan Clemente 
amb 6’38”, seguits de Joel Gi-
ménez, 68è. i d’Enric Morillas 
70è., pendent de conèixer les 
classificacions per equips.
En Benjamines era 5a. Núria 
Moix, amb 6’06”, i Isaac Bal-
tà era 15è. en Alevins, amb 
13’00”. 
Els guanyadors absoluts Sè-
nior van ser David Pueyo (At. 
Montornés) amb 1.41.11, i 
Raquel González (F.C. Barce-
lona) (1.32.17), ambdós sobre 
20 Km. de recorregut.

Jornada negra per 
al CFS Capellades

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

P.M.MARTORELL “A” 10 – S.A 
MASATS CAPELLADES 2 
Partit per oblidar del Masats 
Capellades sènior. L’enfronta-
ment no podia començar pitjor, 
ja que abans de complir-se el 
primer minut, el Martorell mar-
cava un gol de rebot que deixa-
va “tocat” als visitants.
Els capelladins no van saber 
digerir aquest cop dur i es van 
desconnectar del joc, regalant 
el partit en aquesta primera 
meitat on s’arribaria al descans 
amb un contundent 4-0.
A la represa jugant més amb el 
cor que amb el cap, el Cape-
llades va intentar incrementar 
la intensitat i tancar a l’equip ri-
val a la sortida de la pilota. Així 
doncs van aconseguir apropar-
se al marcador en dues ocasi-
ons però en cap moment dona-
va la sensació de que es podia 
remuntar. 
En una segona part boja, el re-
sultat havia de ser igual d’es-
trany. Un contundent 10-2 que 
ha de servir per reflexionar i 
donar un pas endavant.
Equip: Ivan Reales, Jordi Bis-
bal, Joaquin Vergel, Biel Cas-
tells i Marc Bisbal (2). També 
Cristian Arenas, Marcel Riba, 
Jordi Jimenez, Joel Brugués, 
Raimon Fuster, Santi Bel i An-
doni Bisbal.

Altres resultats
Cadet Yuyu 2-Pallejà A 5
Partit important per les aspi-
racions del Capellades per 
seguir a la part alta del cam-
pionat contra el seu immedi-
at perseguidor, però després 
d’aquest resultat s’intercanvien 
les posicions i els capelladins 

baixen a la sisena plaça de la 
classificació.
Equip: Izan Blanco, Joel Hon-
rubia, Marc Fernàndez, David 
Lozano i Victor López (1). Tam-
bé Àlex Juan, Andreu Margarit, 
Sergi Sànchez (1), Marc Juan i 
Gerard Mateu.

Bar Nou 2-Collbató A 3
Normalment quan un equip 
juga malament acaba perdent. 
Però aquest cap de setma-
na els capelladins no es que 
juguessin malament. Simple-
ment no van saber jugar con-
tra un equip tancat totalment 
al darrere, sense el seu porter 
titular i que sortia ràpidament 
a la contra. Ara toca refer-se i 
trobar la manera de com gua-
nyar aquest tipus d’equips. 
Equip: Marcel Colet, Oriol Pe-
rez, Sergi Soler, Oriol Guinart 
(1) i Marc Vela (1). També Nil 
Sabater, Victor Lopez, David 
Lozano i Joel Honrrubia.
Manresa B 2-T. Bernadet 1
Equip: Marcos Sànchez, David 
Salguero (1), Ivan Quintero, 
Carlos Sanchez i Alex Fernan-
dez. També Marc Bernadet, 
Jordi Bernadet, Xavi Val, Albert 
Solé, Francesc Roca, Fran Pe-
rez i Alex Mogena.
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Els pilots i copilots de Moto Club Igualada guardonats.

Jordi Bòria va rebre la Bandera de 
Quadres de Moto Club Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al restaurant Somiatruites 
igualadí es va celebrar la tra-
dicional festa social anyal de 
Moto Club Igualada, anome-
nada Sopar de la Bandera de 
Quadres i al que a cada edició 
es lliura el trofeu dissenyat per 
la Joieria Rosich a una perso-
na que hagi destacat en la pro-
moció de l’esport del motor a 
Igualada i comarca de l’Anoia.
En aquesta edició el guardonat 
va ser Jordi Bòria i Taixé, que 
al llarg de vuit anys va ser el 
president de Moto Club Igua-
lada, persona que fa poc en 
l’entrevista que li va fer LaVeu 
de l’Anoia ja va palesar el seu 
gran carisma dins el club igua-
ladí i anoienc.
La Bandera de Quadres li va 
lliurar l’actual president Marc 
Queraltó que va elogiar a Jor-
di Bòria i que durant els seus 
vuit anys de presidència, MCI 
va viure una etapa de gran es-
plendor esportiu.
I si el lliurament de la Bandera 
de Quadre és el moment es-
teŀlar de la nit, també es dóna 
una gran importància als pilots 
i copilots que al llarg de la tem-
porada anterior van destacar 
en les diverses especialitats de 
les dues i quatre rodes. 
El repartiment de guardons 
va ser presidit per Jordi Pont 
Regidor d’Urbanisme i Mobili-
tat de l’Ajuntament d’Igualada 
i Josep Centellas, Conseller 
de Promoció Econòmica del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 

Jordi Balcells, al podi de les 3 
hores de resistència de Ponts

El President de MCI Marc Queraltó amb Jordi Bòria i la Bandera de Quadres i la seva 
esposa Ada i filla Gal.la.

així com el President de MCI 
Marc Queraltó. Molts van ser 
els pilots motociclistes i pilots 
i copilots d’automobilisme els 
que van ser guardonats, així 
com de la Secció 4x4 i de Bike 
Trial. I que entre tots sumen un 
bon nombre de títols ja sigui a 

nivell català, estatal i mundi-
al. Pilots que van rebre el fort 
aplaudiment dels assistents. 
Molt emotiu igualment l’aplau-
diment que va rebre Jordi Vi-
ladoms pel seu extraordinari 
segon lloc al Dakar d’enguany.
Ben aviat tornaran a comen-
çar els diversos campionats de 
l’esport del motor en els que a 
ben segur els esportistes de 
MCI  tornaran a brillar i aconse-
guir títols, així com Moto Club 
Igualada tornarà a organitzar 
competicions d’alt nivell.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova puntuable pel 
Campionat del Món de Raŀlis 
tindrà per marc Suècia, amb la 
participació del pilot osonenc 
Joan Font copilotat per l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb Mitsubishi EVO 
IX. A l’igual que en tots els raŀlis 
del mundial, l’igualadí Pep Re-
quena de MCI i dins l’empresa 
SIT és el responsable de clas-
sificacions d’aquest raŀli.
El raŀli suec consta de 24 trams 
cronometrats tots ells sobre 
neu doncs precisament és la 
característica més peculiar 
d’aquest raŀli escandinau, ja 
que el si el Raŀli Monte-Carlo 
també són habituals els trams 
nevats, no pas però en pràcti-

Joan Font i l’odenenc Àlex Haro, 
al ral·li de Suècia

cament tots els trams com és 
el cas del raŀli suec.
Font i Haro son els únics par-
ticipants catalans i estatals 
en aquest raŀli puntuable pel 
WRC. Entre els favorits a la 
victòria final hi ha els pilots dels 

VW Polo R WRC Ogier, Latva-
la i Mikkelsen, els dels Ford Fi-
esta RS WRC Hirvonen, Evan 
i Kubica, els dels Citroën DS3 
WRC Ostberg i Meeke i els 
Hyunday i20 WRC de Neuville 
i Hanninen.

Mitsubishi EVO IX amb el que participen Font i Haro al ral.li suec.

MOTOR / J.B.

El passat diumenge 26 de ge-
ner va tenir lloc les 3 hores de 
resistència d’hivern de Ponts, 
la primera cursa de la tempo-
rada del campionat de Cata-
lunya de Resistència de Terra 
organitzada per el Moto Club 
Segre,  i com és habitual va 
portar el bo i millor dels pilots 
de Enduro i Motocròs català. 
Una cursa que dóna el tret de 
sortida al calendari de curses 
de la FCM, i que serveix a 
aquests per posar a punt tant 
les motos com a ells mateixos 
de cara a la intensa tempora-
da que els espera. Així doncs 
estem en plena pretemporada 
i és un bon moment per pren-
dre’s aquestes curses com 
a preparació. La competició 
es va desenvolupar en les 
següents categories: Sènior 
RS1, Sènior RS2, Junior RS1, 
Junior RS2 i RT1, en funció de 
l’edat i de si corries sol o amb 
parella.
Després de les pluges de l’últi-
ma setmana i el treball fet per 
l’organització, el terreny estava 
en unes condicions idònies per 

a realitzar la carrera. Després 
de tres llargues i dures hores 
de competició, aquesta la va 
guanyar la parella de pilots de 
MX Jose Luis Martinez/Alvaro 
Lozano per davant de Nil Arca-
rons/Gerard Salavedra.
En Jordi Balcells pilot de Moto 
Club Igualada, enquadrat a la 
categoria RT1, l’única cate-
goria on es tracta de realitzar 
3 hores de resistència a títol 
individual i no per parelles, 
va realitzar una molt bona i 
intensa cursa. La primera mei-
tat de carrera tot i tenir algun 
problema en la posada a punt 
de la moto, va tirar de pilotat-
ge quedant en quarta posició 
provisional. Després del re-
postatge i un cop arranjats els 
problemes, va fer una cursa 
de menys a més fins a poder 
situar-se en la segona posició, 
que no va deixar fins al final de 
la cursa.
Al final de cursa en Jordi es 
mostrava satisfet pel resultat 
tot donant gràcies a Moto Club 
Igualada, Salma Competició, 
el Team Baldrich i Garatge 
Orpí per la seva col·laboració. 

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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Jornada 19
Almacelles - Tecnofútbol  2-0
El Catllar - Igualada    1-3
Alpicat - Martinenc    0-1
Horta - Torredembarra   1-2
Vista Alegre - Andorra   2-2
Viladecans - Torreforta   0-3
Marianao - Tàrrega    3-1
Vilanova - Balaguer    0-1
Jesús i Maria - Amposta    1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  41  19  13  2  4  40  20  20
2  Torreforta  37  19  11  4  4  37  22  15
3  Viladecans  36  19  11  3  5  29  19  10
4  Torredembarra 35  19  10  5  4  32  25  7
5  Horta  34  19  10  4  5  34  20  14
6  Tàrrega  31  19  9  4  6  22  19  3
7  Igualada  30  19  9  3  7  28  26  2
8  Vilanova  27  19  7  6  6  22  14  8
9  El Catllar  26  19  7  5  7  22  21  1
10  Almacelles  24  19  6  6  7  25  25  0
11  Amposta  23  19  5  8  6  28  28  0
12  Marianao  22  19  6  4  9  22  23  -1
13  Tecnofútbol  22  19  4  10  5  23  27  -4
14  Andorra  22  19  5  7  7  26  33  -7
15  Balaguer  21  19  6  3  10  22  36  -14
16  Jesús i Maria  16  19  4  4  11  25  39  -14
17  Vista Alegre  12  19  2  6  11  21  37  -16
18  Alpicat  9  19  1  6  12  15  39  -24 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Un pràctic Igualada 
venç a El Catllar (1-3)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va obtenir la 
victòria davant El Catllar en un 
partit molt físic i amb una forta 
presència del vent que va di-
ficultar força el joc. Enric (2’), 
Fran (13’) i Güell (88’) van ser 
els autors de les dianes igua-
ladines. Amb aquesta nova 
victòria, la quarta consecutiva, 
els blaus es troben setens a la 
classificació amb 30 punts.
L’equip de Joan Prat va com-
pletar un partit molt seriós en el 
seu desplaçament a El Catllar. 
Només començar, una bona 
jugada trenada per l’atac igua-
ladí va acabar amb una magní-
fica assistència de Fran a l’es-
quena dels centrals que va ser 
molt ben aprofitada per Enric 
(2’). El capità va saber definir 
molt bé la jugada amb una va-
selina mil·limètrica que va fer 
inútil la sortida de Ródenas. 
Semblava que les coses es 
posaven molt de cara pels inte-
ressos igualadins, però només 
5 minuts després l’àrbitre va 
senyalar penal per una entrada 
d’Enric sobre un jugador local. 
L’acció no era mereixedora de 

La Núria traient avantatge d’una pilota dividida.

Jornada 20
Igualada - Tecnofútbol
Martinenc - El Catllar
Torredembarra - Alpicat
Amposta - Horta
Vista Alegre - Almacelles
Tàrrega - Viladecans
Balaguer - Marianao
Andorra - Vilanova
Torreforta - Jesús i Maria

Jornada 19
Gironella - St. Quirze    1-1
San Mauro - Cardedeu   1-1
Lliçà d’Avall - Súria    4-0
Tona - Sabadellenca    0-0
OAR Vic - Palau SP    1-1
Manresa - St. Feliu Cod.   5-1
Castellar - Lliçà d’Amunt   1-1
Sabadell Nord - Roda de Ter  2-0
San Lorenzo - Taradell   1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  48  19  15  3  1  51  10  41
2  St. Quirze  41  19  12  5  2  42  21  21
3  Gironella  39  19  12  3  4  37  20  17
4  Tona  34  19  9  7  3  34  19  15
5  Lliçà d’Avall  34  19  10  4  5  32  24  8
6  Sabadell Nord  33  19  10  3  6  37  26  11
7  Cardedeu  32  19  9  5  5  36  27  9
8  Castellar  29  19  8  5  6  35  28  7
9  Taradell  27  19  8  3  8  23  24  -1
10  San Lorenzo  25  19  8  1  10  24  28  -4
11  Sabadellenca  23  19  6  5  8  26  28  -2
12  Súria  23  19  7  2  10  28  31  -3
13  San Mauro  20  19  4  8  7  25  30  -5
14  Palau SP  15  19  3  6  10  24  46  -22
15  OAR Vic  15  19  4  3  12  20  35  -15
16  Roda de Ter  14  19  4  2  13  17  33  -16
17  St. Feliu Cod.  12  19  3  3  13  17  46  -29
18  Lliçà d’Amunt  12  19  2  6  11  15  47  -32
Jornada 20
Cardedeu - St. Quirze
Súria - San Mauro
Sabadellenca - Lliçà d’Avall
Taradell - Tona
Palau SP - Gironella
Lliçà d’Amunt - Manresa
Roda de Ter - Castellar
OAR Vic - Sabadell Nord
St. Feliu Codines - San Lorenzo 

Jornada 19
Olvan - Castellbell i Vilar   4-3 
Marganell - Can Trias    0-1
P. Claramunt - G. Manresa  2-5
Balconada - Navàs    5-2
Llorença - Santpedor    2-4
Cardona - Joanenc    3-2
Sallent - Puigreig    sus
Gironella B - Castellnou   0-0
Pirinaica - Viladecavalls    1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  45  18  14  3  1  61  17  44
2  Can Trias  44  19  13  5  1  57  19  38
3  Puigreig  40  18  13  1  4  39  18  21
4  Viladecavalls  37  19  12  1  6  45  22  23
5  Joanenc  37  19  12  1  6  44  25  19
6  Olvan  26  18  7  5  6  28  33  -5
7  G. Manresa  25  19  6  7  6  29  28  1
8  Navàs  25  19  8  1  10  36  40  -4
9  Marganell  24  17  8  0  9  35  32  3
10  Balconada  23  19  7  2  10  38  51  -13
11  Castellnou  22  18  5  7  6  25  29  -4
12  P. Claramunt  22  18  6  4  8  30  45  -15
13  Cardona  21  19  6  3  10  31  42  -11
14  Castellbell i V.  20  19  6  2  11  39  58  -19
15  Santpedor  19  18  6  1  11  28  37  -9
16  Llorença  16  19  4  4  11  29  44  -15
17  Pirinaica  14  19  4  2  13  21  40  -19
18  Gironella B  14  19  3  5  11  11  46  -35

futbol 3A CATALANA G7

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

Jornada 19
Carme - Base Vilanova   4-1
FE Vilafranca - Base Espirall  2-1
Les Roquetes - St. Cugat S.  5-1
Capellades - St. Pere Mol.  2-1
Quintinenc - Odena    1-3
Olivella - Suburense    2-1
Ribes - Pª Jove Roq.    1-1
M. Igualada - Riudebitlles  2-1
La Granada - St. Sadurní   1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  43  19  13  4  2  56  20  36
2  St. Pere Mol.  43  19  14  1  4  54  19  35
3  Olivella  42  19  13  3  3  50  21  29
4  Les Roquetes  39  19  11  6  2  57  25  32
5  Òdena  39  19  11  6  2  44  26  18
6  FE Vilafranca  29  19  8  5  6  34  25  9
7  Base Vilanova  28  19  8  4  7  31  34  -3
8  Ribes  27  19  8  3  8  30  26  4
9  La Granada  27  19  7  6  6  31  30  1
10  Base Espirall  25  19  7  4  8  35  31  4
11  M. Igualada  24  19  7  3  9  33  45  -12
12  St. Cugat S.  22  19  7  1  11  25  36  -11
13  Carme  21  19  6  3  10  29  41  -12
14  Pª Jove Roq.  19  19  4  7  8  31  34  -3
15  Riudebitlles  17  19  4  5  10  23  32  -9
16  Capellades  12  19  3  3  13  15  74  -59
17  St. Sadurní  11  19  1  8  10  18  41  -23
18  Quintinenc  7  19  1  4  14  27  63  -36 

futbol 3A CATALANA G12

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

Jornada 17
PM Tossa-Garcia Montbui  0-1
Rebrot-Vilanova Camí   sus
Masquefa-Calaf    0-1
La Paz-Tous    1-6
Jorba-Anoia    1-1
Fàtima-Torre Claramunt   4-0
Ateneu Igualadí-Piràmides  2-2
Descansa Vista Alegre  

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia    41  16  13  2  1  55  10   
2  Calaf   40  16  13  1  2  78  21  
3  Vilanova C.   36  15  11  3  1  43  18  
4  Jorba   30  16  9  3  4  47  26   
5  PM Tossa   30  16  9  3  4  46  25   
6  Fatima   25  15  8  1  6  36  34   
7  Masquefa   25  16  8  1  7  37  27   
8  Ateneu Ig.   20  16  6  2  8  28  34  
9  Garcia Montbui   19  16  6  1  9  33  41   
10  Vista Alegre   18  15  6  0  9  28  33  
11  Tous   15  15  4  3  8  27  35   
12  Rebrot   12  15  3  3  9  28  49   
13  La Torre Clar.   10  16  2  4  10  16  52  
14  Piramides   8  15  2  2  11  22  65   
15  La Paz   7  16  2  1  13  14  68

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 18
Vilanova Camí-Garcia Montbui
Calaf-Rebrot
Tous-Masquefa
Anoia-La Paz
Torre Claramunt-Jorba
Piràmides-Fàtima
Vista Alegre-Ateneu Igualadí
Descansa PM Tossa

Jornada 17
Sesrovires B-Les Cabanyes  2-0
Cabrera d’Anoia-St. Pau Ordal  0-6
Puigdàlber-Fontrubí    6-1
Mediona-La Llacuna    1-0
St. Sadurní-Martinenca   0-1
Hortonenc-Piera    2-2
Can Cartró-Sesrovires Atl.  2-0
Gelida-Hostalets Pierola   2-4

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera 42  17  13  3  1  64  19   
2  Sant Pau Ordal   37  17  11  4  2  48  25
3  Martinenca   36  17  10  6  1  37  14   
4  Hortonenc   33  17  10  3  4  53  29  
5  Can Cartró   32  17  10  2  5  46  30  
6  Les Cabanyes   31  17  9  4  4  56  35 
7  Hostalets P.   30  17  9  3  5  37  21 
8  Sesrovires B  25  17  8  1  8  36  43   
9  Mediona   22  17  6  4  7  34  36 
10  Sesrovires Atl.   22  17  7  1  9  37  41 
11  Sant Sadurní   19  17  6  1  10  35  37  
12  La Llacuna   17  17  5  2  10  32  38   
13  Puigdàlber   16  17  5  1  11  33  63   
14  Cabrera Anoia   14  17  4  2  11  27  51 
15  Gelida  10  17  3  1  13  25  58  
16  Font-Rubí   3  17  1  0  16  16  76

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 18
St. Pau Ordal-Les Cabanyes
Font Rubí-Cabrera d’Anoia
La Llacuna-Puigdàlber
Martinenca-Mediona
Piera-St. Sadurní
Sesrovires Atlètic-Hortonenc
Hostalets Pierola-Can Cartró
Gelida-Sesrovires B

pena màxima, sinó de joc pe-
rillós perquè el capità igualadí 
va entrar amb planxa i va tocar 
la pilota. García (6’) va establir 
l’empat. Tot i el gol dels locals, 
l’Igualada, a diferència del prin-
cipi de temporada, no va defa-
llir anímicament i Fran (13’) va 
tornar a posar els blaus per 
davant al marcador després 
d’aprofitar una molt bona cen-
trada de Ton. El davanter igua-
ladí per fi es va estrenar com a 
golejador en la present tempo-
rada. La resta del primer perí-
ode el joc va ser poc fluït i les 
ocasions de gol van brillar per 
la seva absència.
A l’inici de la segona meitat els 
locals van disposar d’una molt 
bona ocasió per empatar el 
partit, però García va rematar 
molt forçat després de driblar a 
Yannick. Bachana, molt atent, 
va refusar la pilota sobre la lí-
nia de gol. A banda d’aquesta 
ocasió El Catllar només creava 
cert perill en faltes laterals i en 
els córners, encara que en cap 
d’aquestes jugades van tenir 
encert. Per la seva banda, els 
blaus, a mesura que van anar 

passant els minuts van dispo-
sar de més ocasions de gol 
ja que aprofitaven els espais 
a les esquenes de l’avançada 
defensa local. Fran, en dues 
ocasions va poder sentenciar 
el partit, però no les va saber 
aprofitar. Finalment, ja a les 
acaballes, l’Igualada va poder 
segellar el triomf en una acció 
personal de Yeray assistint a 
Güell (88’) que no va perdonar 
davant Ródenas.
L’Igualada buscarà el cinquè 
triomf consecutiu el diumenge 
a Les Comes davant el Tecno-
futbol, 14è classificat.
CE El Catllar: Rodenas, Osed, 
Ferrer, González, Grau, Gar-
cía, Gómez (Ferrer, 74’), Aguir-
re (Herrero, 46’), Vivero, Ionita 
(Díaz, 29’) i González.
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau (Castellano, 32’), Bac-
hana, Ton, Dalmau, Enric, 
Jony, Palet (Yeray, 86’), Fran i 
Gerard (Güell, 75’).
Gols: 0-1, Enric (2’). 1-1, Gar-
cía (p. 6’). 1-2, Fran (13’). 1-3, 
Güell (88’).

FUTBOL / REDACCIÓ

Feia tres partits seguits que 
empataven les igualadines i ja 
sabien que davant l’Espanyol, 
malgrat haver aconseguit un 
punt a la primera volta, seria 
difícil, però tampoc s’espera-
ven que les coses anessin tan 
malament.
El partit ha començat amb un 
gol absurd de les locals que hi-
potecava el partit. Malgrat això, 
l’Igualada ha lluitat i lluitat i la 
recompensa ha arribat en for-
ma de gol de la Marina a cinc 
minuts del descans. La llàstima 
ha estat que les blanc-i-blaves 
s’han tornat a avançar abans 
d’anar als vestuaris.
La segona part semblava que 
anava força bé i que l’Iguala-
da tindria opcions. Fins i tot, 
havent encaixat el tercer gol, 
les igualadines han continuat 
lluitant i creant ocasions per 
escurçar distàncies.
Els dos darrers gols, però, han 
sigut definitius i excessius pel 
que s’ha vist al terreny de joc.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert (Araceli 
Barroso 65’), Sara Bergadà, 
Janet Mendoza, Ariadna Rius 
(defensa), Núria Miquel, Jès-
sica Pablos (Tiki 65’), Judit 
Pablos (Ana Mª Sarró 74’), Mí-
riam Solies (centre del camp), 

Mariona Marsal, Marina Sa-
lanova (Anna Tardà 74’), (da-
vanteres). Entrenadors Santi 
Ramos i Paco Pablos.
RCE ESPANYOL: Verónica 
Geva, Laia Díaz, Mònica Bac-
ter, Carla Sabre, Mayra Man-
zanal, Jasmina Chamarro, 
Andrea Altmann, Melanie Vi-
llanueva (Ainhoa Alonso 66’), 
Ariadna Forment, Andrea Gra-
nados (María C. Soriano 56’), 
Yasmina Ferrero (Eva Blanco 
76’). Entrenadores: Francisca 

Camúñez, Juliana García
GOLS: 1-0 Ariadna (‘1), 1-1 
Marina (40’), 2-1 Andrea Alt-
mann (43’), 3-1 Melanie (63’), 
4-1 Yasmina (70’), 5-1 Ainhoa 
(76’)
Targetes grogues a: Andrea 
Altmann (8’), Núria (43’).
Demà dissabte a 2/4 de 7 de la 
tarda a Les Comes, l’Igualada 
rep el Lleida en un altre partit 
dificilíssim on caldrà l’empenta 
de l’afició. 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Correctiu massa dur per a les noies 
del CFI davant l’Espanyol (5-1)
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Demà, presentació del Bàsquet Òdena
BÀSQUET / XAVI FANEGA

Demà dissabte dia 8 de fe-
brer, al poliesportiu Mestre Vila 
Vell d’Òdena, es podrà viure 
una intensa jornada de bàs-
quet amb un total de 4 partits 
i la presentació dels equips de 
l’Òdena CB que estan dispu-
tant la temporada 2013-2014.
Aquesta temporada, per primer 
cop, s’han superat les 100 fit-
xes tramitades (l’any passat 
van ser 94), amb un total de 
103, corresponents a l’Escola 
de Bàsquet, els equips cadet 
masculí i femení, sots-21 mas-
culí, sots-25 masculí i femení, 
sènior masculí i aficionades.
A la quarta temporada de vida, 
el club presenta uns núme-
ros prou interessants amb un 
total de 439 partits disputats 
(231 victòries, 206 derrotes i 2 
empats) i 21.783 punts encis-

Resultats dels equips base de l’Hoquei Montbui
HOQUEI / REDACCIÓ

Mini Prebenjamí A
CP VILANOVA, 1-HCM, 3
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
Mini Prebenjamí B
HCM, 1-CP CUBELLES, 2
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 
S. BONANOVA, 2-HCM, 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  
RIUDEBITLLES, 0-HCM, 18
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, 3-HC SANT JUST A, 7
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
CERDANYOLA B, 4-HCM, 5
Jugadors Infantils HC Montbui: 

tellats, amb un ascens i pos-
terior descens de categoria de 
l’equip sènior i  2 finals a quatre 
disputades per l’equip sots-25 
femení.
Dissabte, també es presenta-
ran oficialment les noves equi-
pacions dels equips adults, 
que continuaran tenint en el 
color verd el color identificatiu 

amb l’empresa igualadina Ele-
ments, empresa que subminis-
trarà totes les equipacions als 
jugadors i jugadores del club, 
a més del material de la botiga 
del club (xandall, samarretes 
d’escalfament, motxilles ...), es 
per 4 temporades.
Horaris del partits i la presenta-
ció d’aquest dissabte:

del club, i com a novetat prin-
cipal la trobarem a la segona 
equipació, de color vermell. Els 
equips de formació també se-
guiran amb el color verd com 
a color principal a la primera 
equipació i amb el negre a la 
segona, i l’escola de bàsquet, 
amb el color negre.
El conveni signat pel club 

- 13’00. ÒCB Sots-21 - CIR-
COL CATOLIC BADALONA B
- 16’00. ÒCB Sots-25 – TUTXI 
BASQUET BERGA
-17’15. Presentació. Actuació 
del grup BATIN-KAT
- 18’15. ÒCB Sènior – AVE 
MARIA – CAL XAVI
- 19’45. ÒCB Sots-25 femení – 
FONT CASTELLANA.

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 
NOIA Freixenet B, 1-HCM, 0
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras, Eric Garcia 
i Víctor Bossa. A la banqueta 
Gabri Ramírez.
Veterans
NOIA Freixenet, 7-HCM, 5
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.  
 

La UECAnoia, al circuit Arcs de Súria
CURSES / DAVID NÚÑEZ

El passat diumenge 26 de ge-
ner, 10 integrants del Club Exc-
ta. UecAnoia-Base Pedraforca 
van participar a una duríssima 
prova que forma part del Cir-
cuit Arcs de curses de munta-
nya a la població de Súria, a la 
comarca del Bages. A tan sols 
una prova per finalitzar el cir-
cuit, el nostre club està en una 
merescuda 3a posició general, 
frec a frec amb les primeres 
entitats classificades.
El recorregut, de gairebé 12 
km i amb més de 1000 metres 

acumulats de desnivell positiu, 
tenia un alt nivell d’exigència 
que recordava més a una pro-
va de quilòmetre vertical que a 
una cursa de mitjana munta-
nya.
En categoria masculina, la pro-
va la va guanyar en Pere Au-
rell, de l’equip Vèrtic Runners 
amb un temps d’1h 10’ 25’’, i en 
categoria femenina  la prova la 
va dominar la Mavi Gil, del CE 
Solsonès, amb un temps d’1h 
26’ 44’’.
Per part nostra, dels corre-
dors del club Uecanoia-Base 

Pedraforca, van destacar les 
posicions 4a general femenina 
i 2a en categoria sènior de la 
corredora Mayte Hinojosa amb 
un temps d’1h 39’ 47’’. En ca-
tegoria masculina entrava en 
Sergi Viladot, en 7a posició de 
la general i 2n de la categoria 
SUB-23, amb un temps d’1h 
13’ 54’’; en 15a posició l’Albert 
Ferrer amb 1h 16’ 20’’; en 25a 
posició en Francesc Llobet 
amb 1h 21’ 29’’; en 26a posi-
ció l’Isaac Reche amb 1h 21’ 
43’’; en 34a posició en Gerard 
Batet amb 1h 24’ 48’’; en 53a 
posició en David Patiño amb 
1h 29’ 31’’; en 63a posició en 
Lorenzo Hidalgo amb 1h 31’ 
09’’; en 71a posició l’Eduard 
Fornaguera amb 1h 34’ 30’’, 
i en 87a posició de la general 
en David Núñez amb un temps 
d’1h 40’ 12’’.
La propera cursa que dona-

rà per finalitzat el circuit Arcs 
d’aquesta temporada serà el 

proper 9 de febrer a Callús, a 
la comarca del Bages.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i



Els tres sèniors de l’IVC van jugar a casa. Avui, xerrada sobre 
Groenlàndia de 
Ricardo López
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VÒLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

Els tres equips sènior que te-
nien partit aquesta setmana 
van jugar de forma consecu-
tiva durant dissabte a la tarda 
al Gimnàs de Les Comes. Tots 
tres partits van acabar amb el 
mateix resultat de 0 sets a 3 en 
contra de l’Igualada.
El primer equip va perdre con-
tra el segon classificat de Pri-
mera Catalana, el CV Sant Boi. 
Tot i el resultat, el conjunt local 
va mostrar que pot competir 
amb equips de la part alta de 
la taula i els sets, que van ser 
ajustats, no es van decidir fins 
el tram final.
El filial masculí, per la seva 
banda, es va enfrontar al ter-
cer de Tercera Catalana, el CV 
Gavà. L’equip igualadí comen-
çava amb aquest partit la se-
gona volta de la temporada i la 
millora en el joc, tot i la derrota, 
va ser palpable.
L’equip visitant va aprofitar 
que compta dins les seves fi-
les amb l’exjugador professio-

Mala jornada per 
a l’Igualada Vòlei Club

nal de voleibol Juan Rosell. El 
cubà va marcar la diferència 
sobre la pista de Les Comes i 
va resultar determinant perquè 
el seu equip pogués imposar-
se a l’Igualada.
L’únic equip femení que va 
competir aquest primer cap de 
setmana de febrer va ser el sè-
nior B. L’equip no va poder evi-
tar una clara derrota contra el 
CV Roquetes, segon classificat 
del grup B de Quarta Catalana.
Tot i el fort rival, les noies del 
filial no van mostrar un bon joc, 
com ve passant des de fa al-
gunes setmanes. A partir d’ara 
l’equip comença un seguit 
de jornades on jugarà contra 
equips de la seva zona de la 
taula i haurà de reaccionar per 
començar a remuntar el vol.
El sènior femení A, que va aca-
bar la primera ronda de Tercera 
Catalana en quarta posició del 
seu grup, comença aquest cap 
de setmana la fase d’ascens a 
2a Divisió. Serà  diumenge a la 
pista del CV Sant Cugat.

ENTITATS / REDACCIÓ

Divendres 7 de febrer, a les 8 
de la tarda, es farà una con-
ferència sobre Groenlàndia, a 
càrrec de Ricardo López Val-
verde. Serà a la Uecanoia, c. 
Sant Magí, 28. L’acte és obert 
a tothom.
Des de 1997, és guia de rutes 
i expedicions per Groenlàndia, 
on viu la meitat de l’any. Els 
seus viatges han rebut diver-
sos premis de medi ambient.
Ricardo es dedica des de fa 
molts anys al coneixement 
profund de l’apassionant cultu-
ra inuit i la divulga organitzant 
expedicions en caiac, esquí, 
trineu tirats per gossos... Fa 
sortides per l’Inlandsis, que és 
el casquet interior de Groen-
làndia, i també des de Narsar-
suaq fins als fiords Tasermiut, 
una de les 10 meravelles de 
l’Àrtic. A més, és especialista 
en rutes per Islàndia i Lapònia.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els locals varen plantar cara a 
un dels primers classificats, en 
un encontre disputat esportiva-
ment. Ambdós equips crearen 
jugades d’atac que no pujaren 
al marcador, fins que al minut 
2l, Ureña, s’inventà una perfec-
ta centrada sobre porta que fou 
desviada de cap per Planell i 
Sevilla, sempre atent i golejador, 
de vaselina feu inútil l’acció del 
meta (1-0). Amb aquest resultat 
finalitzà el primer temps.
Altre cop en joc, al quart d’hora, 
Domènech, pressionat per un 
contrari volgué iniciar la contra 
passant la pilota amb la mà, 
però l’esfèrica topà en el cos del 
davanter i quedà solta a prop, 
circumstància que aprofità el 
contrari per empatar (1-1). Deu 
minuts després, Alfred tragué un 
córner dels seus, que fou direc-
te al segon pal on el central Pa-
dró que pujà a rematar, de cap 
col·locà el baló, com a de ser, 
de dalt a baix (2-1). El partit era 
obert i no passaren cinc minuts 

Els córners, la clau en l’empat 
de l’AVI amb la Barceloneta (3-3)

en que els barcelonins, també 
de córner i de remat de cap, tor-
naren a igualar (2-2). 
I no sols això, fruit d’un contra-
cop s’avançaren, al minut 35, 
d’un xut fortíssim que Domè-
nech rebutjà i un davanter visi-
tant, marcà (2-3). Semblava que 
el caire del partit havia canviat i 
que els visitants s’endurien els 
tres punts, mes els blaus tenen 
una característica que els iden-
tifica, que és lluitar fins al final i, 
a l’últim minut l’àrbitre senyalà 
córner. Fou posat en joc per l’es-
pecialista, Alfred, que el col·locà 
prop de la línia de gol on el mig 
volant Corbella, d’un cop de cap 
sec i fort, empatà i feu justícia als 
de Les Comes (3-3). 
Ramon Paradell disposà de: 
Domènech, Farré, Canals, Pa-
dró, Calsina, Corbella, Ureña, 
Roger, Planell, Biscarri, Sevilla, 
Tort, Ivan, Puig, Robert, Alfred i 
X. Moyes. El proper partit serà 
a Badalona, a les 18h. Sortida a 
les 16h, del local social.

ESQUAIX / DAVID JAUME

El passat dissabte dia 1, els 
TOP 25 millors jugadors ca-
talans d’esquaix, van estar a 
Igualada en doble sessió de 
matí i tarda per completar la 
7ª i 8ª jornada de lliga de 1ª 
categoria. El resultat tenint en 
compte les circumstàncies, va 
ser bastant bo.
Amb els seus dos puntals, Ber-
nat Jaume i Nasi Herms amb 
grip, la veritat es que els igua-
ladins van treure petroli gua-
nyant el matí al Nicks Esports 
per 2-1 però perdent a la tarda 
davant el segon classificat el 
Tenis Sabadell.
En la jornada del matí, Bernat 
Jaume, va sumar el seu punt 
guanyant Dani Quian per 3-1. 
Nil Munné va donar un impor-
tantíssim punt dominant a Da-
vid Luna per 3-2. En el tercer 
partit Joel Jaume va caure 3-2 
desprès d’anar al davant al 
marcador per 2-0, 10-5 i desa-
profitar 5 pilotes de partit.
Per la tarda i amb l’absència 
del Bernat i el Nil més la del 
Nasi, l’equip va perdre molt po-
tencial i amb un equip jovenís-
sim vàrem cedir 3-0 davant els 
segons classificats de la taula, 
el Tenis Sabadell.

Aida Macià, campiona 
de Catalunya de windsurf

Joel Jaume, que jugava de 1 
va caure 3-0, tot i forçar el tie-
break en el tercer set davant 
Edmon Lopez.
El joveníssim Nacho Fajardo, 
amb solament 10 anys van 
lluitar molt dignament davant 
el experimentat Erik Zabalbe-
ascoa i finalment Joan Arnau 
Pallejà res va poder fer davant 
Santi Grau caient per també 
per 3-0. De moment, les op-
cions de play-off segueixen 
intactes, ja que els anoiencs 
ocupen el quart lloc provisional 
amb 13 punts, 4 més que el 
Lloret Squash amb 9.
Els quatre millors jugaran un 
play-off al títol un cop finalitza-
da la fase regular. 

WINDSURF / REDACCIÓ

El passat dissabte 25 de ge-
ner es va celebrar al Museu 
Marítim de Barcelona la Festa 
de la Vela Catalana en la que 
es reconeixien els millors 79 
esportistes dins del món de 
la vela: 38 dels quals,  procla-
mats Campions de Catalunya, 
18 d’Espanya, 12 d’Europa i 8 
del Món.
Després d’anar liderant les 
diverses proves que s’han ce-

lebrar a tota la costa catalana 
durant el 2013, la igualadina, 
Aida Macià (CAT-85) es va 
proclamar Campiona de Cata-
lunya, seguida de Montse Co-
llado (E-27) i de Carmina Boter 
(CAT-154). Enguany, Macià 
comptarà amb un patrocinador 
nou: Julià Caravan, a més a 
més de comptar amb Simmer 
Sails, RRD, Buff i la botiga de 
Celrà Sailsboards Girona. 

Els millors jugadors d’esquaix van ser a IGD

L’equip de 2a empata a Valls
L’equip de 2a categoria que 
juga també juguen la lliga na-
cional, però de 2a, va empatar 
a 2 a Valls contra el Gent d’Or 
d’aquesta localitat.
Rafa Sánchez va cedir 3-1 da-
vant Ferran Armengol, Albert 
Enrich va igualar a 1 desprès 
de dominar el seu partit amb 
Edu Madrid per un renyit 3-2. 
Toni Padilla va desfer l’empat 
guanyant al nostre Lluís Fer-
nàndez per 3-0. Finalment, 
Joan Llorach va sumar l’empat 
definitiu guanyant 3-0 Adrià 
Bové. De moment, l’equip se-
gueix en la zona baixa del grup 
compartint lloc amb el Tennis 
Park de Tarragona, proper rival 
dels igualadins. 

Creuant la última boia al Campionat d’Espanya de Badalona.
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Trobada de poliesportiu dels Jocs Escolars.

Òdena acollirà una prova del 
Campionat del Món de Biketrial

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

L’AMPA i l’escola Maristes 
Igualada organitza el proper 
diumenge dia 9 de febrer el III 
Cros escolar, emmarcat dins el 
Campionat Comarcal de Cros 
organitzat pel Consell Esportiu 
de l’Anoia.
L’inici de les curses és a les 
10h del matí (mitja hora abans 
de cada cursa cal fer la pre-
inscripció). Hi haurà trofeus 
als tres primers classificats de 
cada categoria, medalles del 4t 
a 6è classificat ( prebenjamins 
fins a alevins). Per als més pe-
tits ( P3, P4 i P5) premis a tots 
els participants.

Primera jornada d’Escacs, 
Trobada de polisportiu i 1r 
Cros de Capellades 
El passat ha estat un cap de 
setmana complert per a l’es-
port escolar de la comarca. El 
dissabte 2 de febrer es va cele-
brar la 5a Trobada de Polispor-
tiu Prebenjamí. En categoria 
masculina es van jugar partits 
de bàsquet i les categories 
mixta i femenina futbol. D’altra 
banda, a les instal·lacions del 
Club Escacs de l’Ateneu Igua-
ladí, un total de 32 participants 
repartits entre les categories 
Sots 8, Sots 10, Sots 12 i Sots 
14 van gaudir de la primera jor-
nada d’Escacs del Campionat 
Comarcal Escolar de l’Anoia. 
El diumenge més de 250 par-
ticipants es van trobar a la vila 
de Capellades per encetar 
el que va ser la 1ª Edició del 

Diumenge, cros escolar als 
Maristes d’Igualada

Cros Escolar de Capellades. 
L’AMPA del Mare del Diví Pas-
tor de Capellades amb la col·
laboració de l’Ajuntament de 
Capellades i el Consell Escolar 
de l’Anoia van dibuixar un cir-
cuit adaptable a totes les cate-
gories amb inici i final al part de 
la Font Cuitora de la vila. 
El proper cap de setmana no 
serà menys interessant. El dis-
sabte 8, a part de la jornada 
de jocs, es celebrarà el Cam-
pionat poliesportiu i campionat 
comarcal en categoria aleví de 
la prova atlètica de relleus. Per 
tancar la setmana de l’Espor-
tista Solidari, trobareu un punt 
de recollida al pavelló poliva-
lent de Les Comes durant la 
jornada de Jocs Escolars. Pel 
diumenge, com hem esmen-
tat, hi ha programat el 3r Cros 
Escolar de l’escola Maristes. 
Podeu trobar més informació a 
www.ceanoia.cat.  

BIKETRIAL / REDACCIÓ

El proper més d’agost Òdena 
serà l’escenari per a centenars 
de bikers i els seus equips que 
es desplaçaran al municipi per 
disputar una de les proves del 
Campionat del Món de BikeTri-
al. 
L’esdeveniment esportiu tindrà 
lloc a diferents espais del mu-
nicipi creant diferents zones on 
desenvolupar les proves.  
Ocisport amb el suport de l’As-
sociació Catalana de Biketrial i 
l’Ajuntament serà l’encarrega-
da d’organitzar l’esdeveniment 
en el que també hi donen su-
port  empreses privades.
La prova que es realitzarà a 
Òdena els dies 16 i 17 d’agost, 
és la segona de les tres carre-
res que es disputen al Cam-
pionat del Món de Biketrial 
2014. Les altres dues tindran 
lloc a Muiños, Espanya, els 
dies 9 i 10 d’agost i a Tanvald 
a la República Txeca, el 23 i 24 
d’agost de 2014. 
L’alcalde, és mostra molt satis-
fet perquè s’hagi escollit el mu-
nicipi d’Òdena per realitzar una 
prova d’aquest nivell. “Esdeve-
niments com aquest són una 
eina de comunicació i de pro-
moció excepcional pel munici-
pi”. En aquest sentit, Solé des-
taca l’aposta que fa l’equip de 
govern per potenciar el territori 
odenenc per realitzar activitats 
esportives a l’aire lliure acollint 
proves de nivell autonòmic, es-
tatal i ara, mundial. “El territori i 
els recursos que ofereix la ma-

teixa naturalesa amb camins 
i corriols, zones boscoses, 
etc. ja el tenim tot l’any, acollir 
aquests esdeveniments ens 
han d’ajudar a promocionar·lo 
com a destinació basada en 

l’esport a l’aire lliure”. 
El BikeTrial té un alt nivell de 
pràctica i tradició a Catalunya 
però també al municipi d’Òde-
na. En són un exemple els 
germans Seuba que any rere 
any assoleixen èxits arreu de 
la geografia mundial. A més, 
fa dos anys, l’ajuntament  va 
crear una nova zona de Bike 
Trial a la plaça Mestre Vila Vell, 
al costat del pavelló esportiu. 
Es tracta d’unes instal•lacions 
amb una superfície de més de 
500 metres quadrats a l’aire 
lliure equipades amb diferents 
elements per a la pràctica 
d’aquest esport i ubicades just 
al costat del poliesportiu el que 
fa que tots els que vulguin prac-
ticar·lo tinguin al costat tots els 
serveis complementaris.

Els germans odenencs Seuba són uns dels millors especialistes en biketrial.

Elena Barlabé, cinquena al duatló de Canyelles

DUATLÓ / REDACCIÓ

Dissabte 1 de febrer a les 4 
de la tarda es va realitzar el 1r 
Duatló de Carretera de Canye-
lles. Tot i la pluja d’unes hores 
abans 170 valents donaven 
el tret de sortida per realitzar: 
5km de cursa a peu (2 voltes 
un circuit de 2,5 quilometres 
cadascuna) per un circuit urbà i 
amb molt desnivell + 20kms de 
ciclisme (2 voltes a un circuit 
de 10 quilòmetres cada volta) + 

2’5 km de cursa a peu (1 volta 
al circuit inicial).
Els guanyadors absolut van 
ser el Víctor Álvarez de la Cruz 
amb un temps de 1:03:17 i Ma-
ria Carrasco Tavero 1:09:13
Del Club Atlètic Igualada Triat-
ló va participar Elena Barlabé 
que després de l’aturada ma-
ternal va aconseguir una mag-
nífica 5a posició amb un temps 
de 1:16:54 realitzant el 2n mi-
llor parcial de ciclisme.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



Partit de l’Igualada infantil amb l’Special APINAS.

Quatre derrotes a 
la jornada del VdC 
Bàsquet Endavant
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L’Handbol Igualada, pel bon camí
HANDBOL / TON CASELLAS

L’Handbol Igualada va guanyar 
a la pista del Valldoreix per 23-
27 en partit de la quinzena jor-
nada de lliga, disputat diumen-
ge al pavelló de La Floresta.
L’Igualada segueix amb el seu 
objectiu de guanyar tots els 
equips que té classificats més 
avall, per tal d’aconseguir un 
marge d’error per quan toqui 
enfrontar-se als equips de dalt 
de la taula. A més, al partit de 
la primera volta els igualadins 
van deixar escapar dos punts 
teòricament fàcils perdent d’un 
gol i mostrant una imatge molt 
dolenta.
La primera part va començar 
amb un ritme molt baix per 
part dels dos equips. L’Iguala-
da no es trobava gens còmo-
de, ni en atac ni en defensa, i 
permetia als locals agafar una 
petita avantatge de dos gols. 
Va ser l’únic moment del partit 
en què el Valldoreix es va po-
sar per davant en el marcador. 
Poc a poc, els igualadins es 
van anar centrant, van canviar 
la tàctica defensiva col·locant 
tots els jugadors a 6 metres, 
i en atac, s’aconseguia anar 
fent gols sense pena ni glòria, 
però mantenint-se dins del par-
tit amb poc esforç. Tot això es 
reflectia amb un empat al mar-
cador, fins al acabar la primera 
part que els visitants van poder 
anar al vestuari amb un gol 
d’avantatge, 9 a 10.
La segona part va començar 
amb més intensitat per part 
de l’Igualada. En atac, no es 
van fallar tants llançaments 
com a la primera part i a més 
s’aconseguien gols a base 
d’uns atacs més elaborats. En 
canvi, en defensa no acaba-
ven de tenir dominat el partit 
tot i que les parades del porter 
de l’Igualada els permetia aug-
mentar l’avantatge. Finalment, 
a mitjans de la segona part els 
igualadins van poder portar el 
ritme del partit fent unes bo-
nes defenses i seguir amb uns 
bons atacs que els van per-
metre aconseguir una renda 
de fins a set gols. Els minuts 
finals van servir per gestionar 
aquesta avantatge tot i que 
no es va aconseguir del tot, ja 
que el Valldoreix va aconse-

guir retallar distàncies gràcies 
a les pèrdues de pilota dels de 
l’Anoia. Van poder acostar-se, 
però tot i així el partit va estar 
controlat en tot moment. Final-
ment el matx va acabar amb 
un resultat de 23 a 27.
Important i necessària victòria 
igualadina que els permet po-
sar-se amb els mateixos punts 
que el cinquè classificat i a 
més a tant sols dos punts de 
l’ascens directe. La setmana 
que ve l’Igualada s’enfrontarà 
al Sant Andreu, novè classifi-
cat. 
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas ( 7 a.) 
i Jordi Bermejo ( 8 a.), com a 
porters. Esteban Lezama (3), 
Eduard Jounou, David Cubí 
(2), José Luís Álvarez (4), Ru-
bén Álvarez (8), Èric Elvira (2), 
Adrián Suero (3) i Miquel Alba-
reda (5).

Partit de tràmit del femení 
amb el Cervera (34-3)
Diumenge el primer equip fe-
mení del C.H. Igualada va ju-
gar la jornada 13 de la primera 
fase contra el C.H.F. Cervera, 
un partit de pur tràmit, ja que 
s’enfrontaven el primer i últim 
classificat respectivament.
L’Igualada va aprofitar el partit 
per treballar les seves jugades 
i possibles situacions de futurs 
partits.
En la primera meitat, el resultat 
va ser de 12-0 per a les iguala-
dines, que no van imposar un 
gran ritme a causa de la poca 
exigència del rival, que no co-

neix la victòria en el que por-
tem de temporada.
La segona meitat, va ser bas-
tant més accidentada per a les 
locals, que disposaven d’un sol 
canvi a causa de les lesions. 
Després de la xerrada al vesti-
dor, les igualadines van utilitzar 
un joc més vertical, que els va 
fer aconseguir una àmplia dife-
rència. A prop del final del partit 
la portera local es lesionava i 
es va haver de posar a la por-
teria una jugadora de camp, al 
moment la pivot va rebre un 
cop de pilota a la cara, que va 
fer que s’hagués de retirar de 
la pista marejada, però malgrat 
tot van aconseguir el resultat 
final del 34-3.
Per C.H. Igualada van jugar: 
Nora Muñoz, Laura Baraldes, 
Jordina Marsal, Jana Sendra, 
Raquel Arnau, Laura Ferrera, 
Alicia Nieto, Ainoa Rizo. Por-
tera: Miriam Pla. Entrenador: 
Jordi Riba. 

Resultats del base
JUVENIL MASCULÍ
Partit poc encertat
Club Handbol Igualada 36 -  
Epic Casino 39 
Entrenats pel Pol Cantero , han 
jugat: Jordi Vilarrubias (2),Dani 
Fons(3), Sergi Garcia(9), David 
Diaz(6), Pere Sendra(2),Jordi 
Grado(12), Xavi Ballesteros 
(1), Ivan Hernandez(1)Alex 
Campos, Guillem Aribau. Por-
ters: Marc Tarrida (4a.), Carles 
Serra(10a.).
INFANTIL MASCULÍ “A” 
Partit de tràmit
H. Parets 24- Igualada 35
Per l´ Igualada van jugar Toni 
Barrantes, Max Segura, Dani 
Navarro, Iván Ruiz, Iker Sa-
buquillo, Nil Subirana, Jose A. 
Herrería, Arnau Capitán, Pol 
Riba,Cesc Carles, Pol Calvet 
amb Martí Méndez  i Joel Sola-
nelles a la porteria. Entrenador 
Roger Calçada.
INFANTIL FEMENÍ
Bon paper davant el líder
BM La Roca 23- Club Handbol 
Igualada 19
Jugadores: Aida López,  Alba 
Casé,  Amanda Sanjuan ,  Ane 

Crespo,  Èlia Torreblanca,  
Emma Jové,  Jana Elvira,  Judit 
Robusté,  Júlia Subirana, Olga 
Núñez,  Laia Moyes a la por-
teria:  Txell Comellas  i  Núria 
Rizo. Entrenadores: Laura Ba-
raldés i Jordina Marsal.
CADET MASCULÍ
Victòria important
Club Handbol Igualada 27 - 
C.H. St Andreu de la Barca 21
Per C.H. Igualada van jugar: 
Alex, Xavi, Jordi, Eric, Brayan, 
Nico, Joel, Ivan, Guillem. Por-
ters: Adri i Sergio. Entrenadors: 
Sergi i Ruben.

Gran amistós de l’equip 
Special APINAS
Dissabte, els nois i noies de 
l’escola Auria, van disputar un 
partit amistós amb l’equip in-
fantil masculí del Club Handbol 
Igualada a les pistes de Les 
Comes. Al llarg dels 40 minuts 
es va poder veure una progres-
sió dels nois i noies de l’Escola 
Àuria, que agafant confiança, 
van dificultar el joc als rivals i 
es van mantenir durant tot el 
partit amb el marcador a favor. 
Al final, 22-31.
A la segona part, l’equip infantil 
va sortir amb força, però una 
bona defensa dels jugadors de 
l’equip Special, va evitar que 
aquests poguessin remuntar. 
En acabar, bones sensacions 
per la millora de l’equip gua-
nyador que entrena amb cons-
tància i es prepara per encarar 
nous encontres. 
Pe l’equip Special dirigits per 
Roger Calçada, Sergi Garcia, 
Eduard Jounou, Jordina Mar-
sal i Marc Tarrida, van jugar: 
Ivan, Alejandro (12 gols), Hai-
der (5), Marco (6), Guillem (3), 
Cristian (2), Dani (2), Dani (2), 
Laura (1), Àlex, Joaquim.
Per l’equip Infantil Masculí, 
dirigits per David Díaz i Cesc 
Carrer, van jugar: Fernando 
Almendro, Marc Andreu, Pol 
Calvet, Marc Espinagosa, Biel 
Hornas, David Malpartida, Toni 
Puig, Xavier Reina, Gerard Si-
mon, Joel Solanelles, Arnau 
Torner, Agustin Vazquez, Iker 
Sabuquillo i Ivan Ruiz.

BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip infantil 
masculí, amb derrota devant el 
AMPA Sta Teresa de Jesús per 
38 a 36. Gran partit dels nois 
que van estar a punt d’acon-
seguir la primera victòria de 
la temporada. Van estar per 
devant al marcador durant 39 
minuts i malauradament una 
cistella al últim segon va privar 
als vilanovins d’una més que 
merescuda victòria. 
Parcials 6-7, 10-11, 4-14 i 18-4.
Van jugar Jonathan Martínez 
(11), Marc Lumbreras (4), Vic-
tor Larrache (19), Arnau Cano, 
Cristian Martínez, Carlos Gar-
cía i Santiago Torres (2). Entre-
nador Héctor Castillo.
L’equip infantil femení va perdre 
devant el líder de la competició 
Pere Vives per 54-7. Les noies 
vilanovines van tenir un partit 
molt dur amb un equip superior 
físicament. 
Parcials 12-3, 14-2, 10-0 i 18-2.
Van jugar Lucía Moreno (3), Ire-
ne Leno (2), Maria Vega (2), An-
drea García, María Figueredo, 
Carla Bocache i Marina Navar-
ro. Entrenador Oscar Borrega.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el C.B. Masquefa per 
25-88. Partit marcat un altre 
cop per un mal primer quart en 
defensa, que marca la resta del 
partit, 4-20 als 6 minuts de joc.  
A partir d’aquest moment, van 
defensar millor, però a la sego-
na part el cansanci, degut a les 
moltes baixes per lesió, va fer 
mella en els jugadors.
Parcials 8-24, 8-18, 5-22 i 4-24.
Van jugar Joan Marc Tomàs, 
Fernando Leno (5), Victor Ajen-
jo (4), Camilo Rodríguez, Oscar 
Borrega (6), Héctor Castillo (2), 
Adrià Lloret (1) i Albert Vilalta 
(5). Entrenador Pep Ferrer. 
Per últim l’equip sènior femení 
va perdre devant el Cornellà 
per 48-57. El començament del 
partit no feia presagiar el resul-
tat final. Les jugadores vilanovi-
nes van sortit a tope en defensa 
i amb un gran encert en atac 
i  així es va arribar al final del 
primer quart amb el marcador 
19-8. El segon va ser més igua-
lat 8-10, però es mantenien les 
distancies al lluminós.  A la se-
gona part l’equip visitant va mi-
llorar molt en atac, va començar 
a retallar les diferències i es va 
arribar al final del tercer quart 
amb el marcador igualtat a 36. 
L’últim quart el van dominar to-
talment i es arribar al final amb 
la màxima diferència. 
Parcials 19-8, 8-10, 9-18 i 12-
21. Van jugar Clàudia Oller (13), 
Cèlia Conill (13), Laia Nogue-
ra, Alexandra Vives, Susanna 
Sánchez (2),  Montse Bertran 
(7), Alba Bautista (6) i Berta 
Solà (7). Entrenador Sergi Ala-
millo.    
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FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada arriba a la se-
gona edició de l’esdeveniment 
i porta a Igualada més de 30 
fotògrafs de tot Espanya, 8 es-
coles de fotografia de Catalu-
nya i 5 mostres fotogràfiques 
d’agrupacions i museus.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell na-
cional en el sector de la foto-
grafia es realitzarà del 28 de 
febrer al 16 de març del 2014 i 
omplirà uns 20 espais d’expo-
sicions efímeres.
En l’acte de presentació dut 
a terme a la sala l’Emprem-
ta, Josep Miserachs, regidor 
de Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada va fer palesa 
la seva satisfacció perquè 
aquest esdeveniment cultu-
ral pugui tenir continuïtat a la 

Photo 2012, Colita, Man Ray 
i tota la participació de fotò-
grafs igualadins, com Marc 
Vila, Josep i Jordi Roig, Manel 
Caballé i d’altres”, explicava 
Muntané.
Entre les novetats dels llocs 
que esdevindran espais d’ex-
posició, Ramon Muntané des-
taca La Cotonera, un edifici re-
habilitat recentment, així com 
la sala polivalent L’Empremta, 
de Gràfiques Vilanova, el Ca-
sal del Passeig, el Somiatrui-
tes o espais del barri de Sant 
Agustí.

Fotògrafs de renom en di-
versos espais de la ciutat
FineArt 2014 portarà a Igua-
lada fotògrafs com Man Ray, 
José Ortiz Echagüe, Colita, 
Manel Esclusa, Samuel Aran-

Del 28 de febrer al 16 de març, segona edició del 
FineArt Igualada
Un referent en el món de la fotografia • Més de 30 fotògrafs i 8 escoles de fotografia i imatge a la segona edició del 
FineArt

nostra ciutat. “L’esdeveniment 
s’ha convertit en un referent 
tant a Catalunya com a nivell 
estatal en el sector de la fo-
tografia, en una mostra que 
posa en valor l’art i la cultura 
a la ciutat d’Igualada, alhora 
que reivindica el seu patrimo-
ni”. Miserachs també va fer 
esment al fet que el FineArt 
permet a la gent descobrir es-
pais o no és habitual veure-hi 
fotografia ni exposicions de 
cap mena.
Per la seva part Ramon Mun-
tané, coordinador del FineArt, 
va explicar que enguany, com 
en l’anterior edició, vénen a 
Igualada fotògrafs de renom 
tant a nivell nacional com lo-
cal, que oferiran obres de gran 
nivell. “Podem destacar la par-
ticipació de Samuel Aranda, 
guanyador del World Press 

da, Quim Botey, Mati Irizarri, 
Rafael Vilarrubias, Albert Ra-
mis, Ramon Giner, Mustafa 
Dedeoglu, Alicia Rius, Marc 
Vila, Angelica Suela de la 
Llave, Francesc Fàbregas, 
Francesc Mas-Agustí Tejedor, 
Gabriel Tizon, Héctor Medi-
avilla, Joan Domingo Bisbal, 
Joan Porredon, Josep i Jordi 
Roig, Jordi Camins, Luis Vio-
que, Manel Caballé, Nicolas 
Reusens, Josep A. Andrés 
Ferriz, Oriol Casanovas, Dia-
na Kingsbury, Sonia Villegas, 
Santos Moreno i Manel Hidal-
go.
L’esdeveniment també ofereix 
els llibres d’autor de l’Espai 
Experimental i un recull de 
fotografies del Bisetmanari 
Igualada, unes mostres coor-
dinades per l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada, del Fotos-

port 2012, a càrrec de Reus 
Ploms, del Grup Passanant i 
una selecció fotogràfica i un 
audiovisual de l’IEFC: Merlet-
ti i Rosin-Thomas, així com 
un audiovisual de Francesc 
Fàbregas. Pel que fa a les es-
coles, FineArt Igualada ubica 
a l’espai Cíclope 8 escoles 
de fotografia i imatge: ERAM-
Girona, Fotoespai, IEFC, Gri-
sart, Groc, El Observatorio, 
IDEP i Gaspar Camps.
La segona edició del FineArt 
ocupa unes 20 sales efímeres 
de la ciutat i aposta per apro-
fitar les sales d’exposicions 
d’Igualada, com la Sala Mu-
nicipal, l’Escorxador, l’Ateneu, 
el Museu de la Pell o la Biblio-
teca, i també per convertir es-
pais que no acostumen a utilit-
zar-se com a espai expositiu, 
com uns locals del casc antic 
rehabilitats, el mercat munici-
pal, una rectoria, o el nou es-
pai gastronòmic Somiatruites 
del barri del Rec d’Igualada.
Igual que en l’anterior edició, 
FineArt Igualada opta per la 
difusió de l’esdeveniment a 
través de les xarxes socials. 
Així, el festival comunica les 
novetats tant de participants 
com el programa d’activitats a 
través de les plataformes fa-
cebook i twitter.

Igualada, punt de referència 
en els circuits fotogràfics
FineArt Igualada inunda la 
ciutat durant 17 dies amb ac-
tivitats vinculades a qualsevol 
expressió o manifestació foto-
gràfica. Des del 28 de febrer 
i fins el 16 de març del 2014 

Igualada s’omplirà d’exposici-
ons i activitats paral·leles com 
projeccions audiovisuals, xer-
rades, taules rodones, visites 
guiades i tallers.
El FineArt Igualada està orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (AFI), una associ-
ació que, des del 1929, con-
tribueix a l’activitat artística 
de la ciutat. L’AFI coordina els 
concursos fotogràfics que es 
convoquen arran de l’Euro-
pean Ballon Festival, l’Enfoc 
i l’Ibèric; i col·labora amb di-
versos concursos com el dels 

Premis Ciutat d’Igualada de 
Fotografia.
FineArt Igualada es proposa 
com a objectiu principal pro-
moure la fotografia a Igualada 
i situar la ciutat com un refe-
rent en els circuits fotogràfics.
El foment de la creació artís-
tica a través de l’art fotogràfic 
també és una de les finalitats 
del FineArt, així com el fet de 
donar a conèixer la fotografia 
als centres educatius i obrir 
les portes a escoles de foto-
grafia, arts i disseny perquè 
mostrin els seus projectes.

Josep Miserachs i Ramon Muntané en l’acte de presentació
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TEATRE / LA VEU

Demà dissabte, 8 de febrer a 
les 9 de vespre, el Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu d’Igualada rep 
El rei borni. Marc Crehuet sig-
na aquesta excel·lent comèdia 
negra que va triomfar la tem-
porada passada, quan es va 
estrenar a la sala Flyhard, va 
passar amb èxit per Madrid, 
per la sala Barts de Barcelo-
na, per Manresa o Viladecans 
i ara fa una gira per diferents 
ciutats. Les entrades, que te-
nen un preu de 18 i 15 euros, 
es poden comprar al Punt de 
Difusió Cultural i Turística de 
la plaça de la Creu.
Un sopar de parelles fa que el 
David, un policia antiavalots 
que ha buidat l’ull a un ma-
nifestant amb una pilota de 
goma, es trobi amb l’Ignasi, 
que l’ha perdut. Així comença 
una comèdia àcida sobre la 
fragilitat de les conviccions, la 
naturalesa dels rols socials i la 
recerca de la veritat.
Per al seu autor i director, 
Marc Crehuet “preguntar-se 
si un antiavalots se sent cul-
pable després d’apallissar a 
uns quants manifestants pot 
semblar bastant ingenu, però 
a la gent que no treballem 
amb porres i pistoles no deixa 
de xocar-nos aquesta profes-
sió. Què fa aquest personatge 
quan arriba a casa, després 
d’una intervenció? Comenta 
la feina amb la seva dona, tot 
sopant? Es tracta d’una for-
ma de violència legal, se’ns 

diu que és necessària per 
mantenir l’ordre públic quan 
aquest és greument pertorbat. 
És una professió civil propera 
a l’àmbit militar i, com en la 
guerra, s’admeten els danys 
col·laterals. Tant se val els mo-
tius pels quals un surti a ma-
nifestar-se. En el caos d’una 
manifestació hi ha unes altres 
regles i participant-hi, sembla-
ria que un s’exposa a rebre 
uns quants cops de porra o a 
perdre un ull accidentalment”.
Però, afegeix Crehuet, “què 
passaria si es trobés cara a 
cara amb la víctima de la seva 
violència en un altre context, 
lluny del caos de la manifesta-
ció, fora del camp de batalla? 
Mantindria les seves convic-

cions o, d’alguna manera, el 
retrobament faria trontollar els 
seus esquemes? Per no des-
vetllar la trama, direm només 
que aquest és el punt de par-
tida de la nostra història. Una 
història que semblaria adient 
tractar-la en clau de drama 
però que conté també tots 
els elements per desenvolu-
par-la com a comèdia, i això 
és el que és El rei borni. Una 
comèdia fosca, negra que, 
sense passar per sobre de les 
emocions dels personatges i, 
a través de situacions incòmo-
dament hilarants, vol posar en 
evidència la perplexitat davant 
una realitat social complexa, 
sovint incoherent, el sentit úl-
tim de la qual se’ns escapa”.

“El rei borni”, una comèdia àcida, arriba demà 
dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

És una comèdia cruel, del 
temps de crisi, escrita abans 
de la història d’Ester Quin-
tana, per Marc Crehuet, cre-
ador, guionista i director de 
la sèrie Pop ràpid de TVC i 
Moiré Films. El rei borni és 
Miki Esparbé, en el seu paper 
d’activista, però també resulta 
molt convincent Alain Hernán-
dez, que ha d’assumir el paper 
antagonista. Els acompanyen 
Ruth Llopis, Betsy Túrnez i 
Xesc Cabot. Un espectacle 
que ens farà passar de la ria-
llada al silenci glaçat. I és que, 
en aquesta terra de cecs, no-
més el borni pot veure-hi una 
mica més clar i convertir-se en 
el rei.

CINEMA / LA VEU

Ben-Hur, Tiburón, Reservoir 
dogs, El projecte de la brui-
xa de Blair, Avatar... són pel-
lícules que han fet història i 
que han marcat diferents èpo-
ques del setè art. La Biblioteca 
Central d’Igualada les recorda 
ara al concurs Què en saps, 
de cinema? que durant tot el 
mes de febrer fa a través del 
seu facebook, www.facebook.
es/biblioteca.centraldigualada, 
a l’esdeveniment del concurs. 
Cada dia la Biblioteca penja-
rà un enigma que els usuaris 
hauran de contestar. Per parti-
cipar-hi només cal ser fan del 
facebook de la Biblioteca i tenir 
més de 14 anys. Cada perso-
na pot participar un sol cop en 
cada pregunta i el que encerti 
més enigmes al llarg de tot el 
mes serà el guanyador. El pre-
mi consistirà en dues entrades 
per a un espectacle del Teatre 
Municipal L’Ateneu, a escollir 
entre l’oferta proposada. Les 
bases completes d’aquest cer-
tamen es poden consultar al 
mateix esdeveniment del face-
book.
L’objectiu del concurs és pro-
moure el fons de cinema de la 
Biblioteca, que està a l’abast 
de tothom a la sala Beatles. 
Entre aquestes pel·lícules hi 
trobaran des de clàssics del 
cinema als films més actuals, 
així com una àmplia selecció 
del cinema del país. 

“Què en saps, de 
cinema?”: participa 
al concurs de 
la Biblioteca al 
facebook 

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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MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent, 9 de febrer 
a les 6 de la tarda, l’església 
del Convent dels Pares Caput-
xins acull el tercer dels con-
certs del segon Festival Ànima 
de Música Sacra d’Igualada, 
organitzat per l’Ajuntament i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i produït per Contrapunt, 
Accions Culturals. S’hi podrà 
escoltar el quartet Altimira 
amb l’obra Les set últimes pa-
raules de Jesucrist a la creu, 
la transcripció per a quartet de 
corda que l’any 1787 va es-
criure Franz Joseph Haydn de 
la seva pròpia obra. La versió 
original per a orquestra li ha-
via estat encarregada un any 
abans, en versió instrumen-
tal, per al servei de Divendres 
Sant a la Santa Cueva, prop 
de Cadis, on cada any s’hi es-
trenava un oratori. Es tracta, 
doncs, de l’únic encàrrec es-
panyol que es va fer al com-
positor. Posteriorment l’autor 

també en va fer una versió co-
ral en forma d’oratori.
L’obra està integrada per set 
moviments que reflecteixen 
set meditacions sobre les dar-

“Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu”, de Franz 
Joseph Haydn, diumenge al Festival Ànima de Música Sacra

reres paraules de Crist, pre-
cedides per una introducció i 
coronades per un darrer mo-
viment, Il terremoto, Presto e 
con tutta la forza. Explicava el 

mateix Haydn que havia estat 
una tasca dura, el fet d’escriu-
re set moviments lents sense 
cansar l’oient, subjectes a la 
pròpia litúrgia i coreografia del 
Divendres Sant.
Diumenge vinent s’oferiran 
aquestes set reflexions musi-
cals sobre cada un dels tex-
tos, amb la versió del quartet 
Altimira, acompanyades de 
set reflexions plàstiques que 
es crearan en directe per les 
artistes Arian Morera i Elisabet 
Farrés, que acompanyaran en 
l’experiència musical a través 
del món del color, el tacte i les 
olors, creant una relació simbi-
òtica entre text, música i sen-
sacions.
El quartet Altimira, integrat 
pels violinistes Luis Peña i 
David Andújar, el violista Pol 
Berlinches i la violoncel·lista 
Mariona Tuset, és una for-
mació nascuda a l’estiu del 
2012 a partir de l’interès per 

treballar i gaudir del principal 
repertori per a quartet de cor-
da i amb l’objectiu d’oferir con-
certs arreu del territori. Des 
d’aleshores ja han actuat en 
nombrosos punts de la nostra 
geografia i actualment estan 
aprofundint el treball de quar-
tet de corda amb els membres 
del Quartet Casals. Els seus 
components, que ja havien 
actuat plegats en diferents for-
macions, comparteixen molts 
aspectes i unes trajectòries 
acadèmiques similars, ja que 
tres dels seus membres han 
estudiat al Conservatori de 
Música del Liceu de Barcelona 
i han continuat posteriorment 
la seva formació a la ciutat is-
raeliana de Tel Aviv. L’estiu del 
2013 van ser guardonats amb 
el primer premi del concurs in-
ternacional Tocando el Cielo, 
a Panticosa, en el festival que 
es duu a terme el mes d’agost.

CULTURA / LA VEU

Amb el film En Doraemon 
i Nobita Holmes al misteri-
ós museu del futur s’inicia a 
Igualada el cicle de cinema 
infantil en català CINC, pro-
mogut per la Generalitat de 
Catalunya. Aquest cicle s’in-
clou dins el programa familiar 
Cultura en Família, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC). La projecció tindrà 
lloc el proper diumenge, 9 de 
febrer a les 6 de la tarda, al 
Teatre Municipal de l’Ateneu.
En aquesta pel·lícula, adreça-
da al públic infantil, un lladre 
roba el cascavell d’en Dorae-
mon mentre dorm. En Nobita 
vol recuperar-lo i la manera 
de fer-ho és aconseguir en-
trar en el Museu del Futur. 
Doraemon és, des de fa anys, 
una de les produccions d’ani-
mació infantil més populars, 
gràcies a la seva emissió en 
la programació infantil de di-
verses cadenes de televisió.
El cicle de cinema CINC 
l’impulsa la Direcció Gene-

ral de Política Lingüística 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat amb la col-
laboració del Consorci per a 
la Normalització Lingüística i 
diversos ajuntaments, institu-
cions, entitats i cinemes. En 
el cas d’Igualada l’organitza-
ció és del Circuit Urgellenc i 
l’IMC. El preu de l’entrada és 
de 4’50 euros.

Contes de Tolstoi al Museu 
de la Pell
Dins del mateix programa 
Cultura en Família, també el 
diumenge 9 de febrer, a les 
12 del migdia, el Museu de 
la Pell d’Igualada rep Núria 
Crosas amb els seus Contes 
de Tolstoi, adreçats a nens i 
nenes a partir de 4 anys. Tols-
toi va començar a estimar els 

Cultura en Família proposa diumenge vinent 
cinema infantil en català i contes

contes de ben petit gràcies al 
seu germà Nicolau. Deia que 
“ens oblidàvem absolutament 
que tot era una pura ficció”. 
En va escriure la resta de la 
seva vida i sempre amb l’ob-
jectiu de transmetre els valors 
que ell més apreciava: la bon-
dat humana o el coratge. Al 
final dels contes, a diferència 
de molts altres que coneixem, 
no hi ha regnes, tresors ni la 
mà de cap princesa, sinó que 
el premi és la justícia.
El programa Cultura en Famí-
lia proposa un ventall d’acti-
vitats pensat per pares i fills 
que inclou, a més del nou 
programa CINC de cinema in-
fantil en català, tallers, visites, 
contacontes i un seguit de 
propostes culturals i de lleure.

L’Ateneu acull el film 
en català En Dorae-
mon i Nobita Holmes 
al misteriós museu 
del futur i el Museu 
de la Pell proposa els 
Contes de Tolstoi

RÀDIO / LA VEU

L’Acadèmia Catalana d’Arts 
i Ciències de la Ràdio ha fet 
públic els guanyadors dels 
diferents guardons que en-
trega anualment, els quals 
es lliuraran el proper 13 de 
febrer, coincidint amb el Dia 
Mundial de la Ràdio, en una 
gala a l’auditori del CaixaFò-
rum de Barcelona.
Entre els nous guardons que 
s’entregaran destaca la crea-
ció del ‘Premi Joan Armengol 
al millor entrevistador’; un 
guardó, per tant, amb el nom 
del veterà periodista iguala-
dí. La llarga trajectòria d’Ar-
mengol comença a Ràdio 
Juventud Igualada i va conti-
nuar durant decades a Ràdio 
Barcelona-SER, RNE, TVE i 
a Ràdio Estel. El gènere pe-
riodístic en què va destacar 
sens dubte és l’entrevista, 
essent desenes de milers les 
realitzades durant la seva 
carrera professional, entre 
ells a destacades celebri-
tats, actors, polítics, artistes 
i esportistes dels darrers 50 
anys. Per això, el guardó que 
porta el nom de l’igualadí és 
el de millor entrevistador i en 
la seva primera edició va per 
a Pepa Fernández, de RNE.
A més durant la gala, a Joan 
Armengol se li farà entrega 
del Premi Memorial Joaquín 
Soler Serrano. La resta de 

premiats són els següents: 
el premi Salvador Escamilla 
a Mònica Terribas (Catalu-
nya Ràdio) i a Òscar Dalmau 
i Òscar Andreu (RAC-1); el 
premi Federico Gallo a Ricar-
do Fernández Deu; el premi 
Odette Pinto a Silvia Cóppulo 
(Catalunya Ràdio), el premi 
Luis Arribas Castro a Olga 
Ruiz (elextraradio.com), la 
medalla d’or de l’Acadèmia 
és per Jorge Arandes; i s’en-
trega un premi especial a Rà-
dio Barcelona pel seu 90è. 
aniversari i a José María Iñi-
go. Les paraules de Luis del 
Olmo clouran la gala.

Creen el premi ‘Joan 
Armengol’ al millor 
entrevistador de l’any

Joan Armengol entrevistant Salvador Dalí



Daphne du Maurier, nascuda a Londres, el 13 maig 
de 1907, va ser la segona de les tres filles del desta-
cat actor i director Sir Gerald du Maurier i de l’actriu 
Muriel Beaumont; ambdós pertanyents a una nissaga 
d’artistes i escriptors. Aquest entorn cultural i artístic 
va ser determinant per a la realització del seu futur 
professional com a escriptora. I, després de ser edu-
cada a Anglaterra i a la capital francesa, va animar-se 
a escriure al voltant del 1928.  
De primer, va publicar alguns dels seus treballs inicià-
tics a la revista de Willie Beaumont, El espectador; tot 
i que la novel.la que va consolidar-la com a gran litera-
ta va ser L’esperit amorós, publicada el 1931, decan-
tant-se per una estètica literària romàntica en la qual 
s’aproximava amb talent a l’univers de la intriga i del 
misteri, de retruc que no negava sentir-se influenciada 
per la literatura de les germanes Brontë.
A l’any 1932 va casar-se amb el militar Frederick Arthur 
Montague, amb qui va fixar la seva residència habitual 
al Castell de Menabilly, a la costa de Cornualla   (Gran 
Bretanya). En aquest indret, a més de ser la llar fami-
liar on va infantar els seus tres fills, també va resultar 
ser l’escenari ideal per a iŀlustrar algunes de les seves 
obres; sobretot, gràcies un sovintejat clima tempestu-
ós que li serviria per a una prolífica font d’inspiració. 
Tanmateix, a resultes que el seu espòs havia rebut el 
títol de Sir pel seu servei a la Corona durant la Gran 
Guerra, ella no va tenir problemes a l’hora d’introduir-
se en els cercles socials i culturals que li havien d’obrir 
les portes de la fama. Nogensmenys, a l’any 1938, ja 

CARMEL·LA PLANELL

Daphne du Maurier, la mestra dels relats de suspens
havia conquerit la immortalitat en el camp de la literatu-
ra arran de la publicació de la noveŀla Rebeca, un títol 
que més tard, al 1940, va ser portat al cinema de la mà 
del gran mag del suspens, Alfred Hitchcock, amb prota-
gonistes del prestigi de Laurence Olivier, Joan Fontaine 
i Judith Anderson. Tot seguit, el mateix Hitchcock, que 
va convertir-se en un fidel seguidor de la seva obra, va 
adaptar també a la pantalla la seva primera noveŀla, La 
posada de Jamaica, escrita anteriorment.
Si bé va escriure molts relats en què, avançant cap al 
gènere del terror, retratava la trajectòria personal d’al-
gunes dones traumatitzades pel seu passat -enmig de 
quadres gairebé perversos- en què la insatisfacció les 
acompanya fins a provocar-se la seva pròpia mort, com 
en el cas de La pomera, El jove fotògraf o Besa’m una 
altra vegada, foraster; també va fer una intrusió en els 
relats cruels i ambients carregats d’energies negatives, 
on no quedava gens dissimulada una certa misogí-
nia. Tanmateix, val a destacar altres noveŀles seves 
que, superant les aquelles històries de caràcter gòtic, 
s’apropaven a la descripció de viatges temporals on no 
escatimava una circumstancial passió per narracions 
de signe fantàstic i sobrenatural, com: La Cala del fran-
cès, Els paràsits, La meva cosina Raquel, Mary Anne o 
Perdut en el temps, entre d’altres. 
A l’any 1962, va escriure un dels llibres que havien de 
fer-la universalment famosa, Els Ocells, gràcies també 
a l’adaptació al cinema del relat, novament dirigit pel 
gran Alfred Hitchcock, i protagonitzada -en aquesta 
ocasió- per Tippi Hedren, Rod Taylor i Jessica Tandy.

El 1969, va ser nome-
nada Dama de l’Imperi 
Britànic per la seva nota-
ble trajectòria  literària; i, 
al cap de vuit anys, amb 
molts més llibres de sig-
nificat interès, va rebre el 
Gran Premi de Mestres 
Escriptors de Misteri, als 
Estats Units. Vint anys 
després, el 19 d’abril de 
1989, va morir a l’edat de 81 anys, a la casa de Cor-
nualla, temps després d’haver publicat conjuntament 
amb el seu fill, Christian, Fugida de Cornualla.  
Després de la seva mort es van fer nombroses refe-
rències sobre la seva discreta bisexualitat, en fer-se 
públiques unes aventures sentimentals amb Gertrude 
Lawrence i Ellen Doubleday, l’esposa del seu editor 
nord-americà. Paral·lelament, tan bon punt van ser 
editades les seves memòries, va fer-se evident la seva 
denúncia a la voluntat del seu pare, que hauria desitjat 
que fos un nen enlloc d’una nena; una contrarietat que 
li havia ocasionat importants problemes d’identitat. 
Al capdavall, els crítics literaris han titllat de vega-
des l’obra de Du Maurier de no ser una obra, intel-
lectualment, de pes, de la mateixa manera que inscri-
vien la seva escriptura en una època passada. El pas 
del temps, emperò, li ha fet justícia, i ha arribat a ser  
considerada una literata de categoria, en tant que una 
autèntica mestra del suspens. 

Entre nosaltres

ANIMACIÓ / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ha iniciat el 3 de fe-
brer la V Setmana de l’Anima-
ció, un projecte interdisciplinari 
de l’escola que enguany es de-
senvolupa del 3 al 7 de febrer i 
que acaba amb la presentació 
pública dels treballs audiovisu-
als, realitzats per l’alumnat, al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia el diven-
dres 7 de febrer a partir de les 
12 del migdia.
En aquesta ocasió el tema 
comú per treballar en cada pro-
jecte són els contes, i els esco-
llits van ser contes de Pitus Ro-
bert del seu llibre Pols de lluna 
i vents d’acordió entre d’altres. 
Hem pogut comptar amb la 
presència del Pitus, que, el di-
lluns a primera hora, va venir 
a l’escola per posar-se “a les 
mans dels alumnes”. Com que 
cada grup d’alumnes treballa-
va un conte diferent, el Pitus va 
poder contestar-los preguntes i 
resoldre alguns dubtes de ma-
nera ben instructiva i entretin-
guda. També va explicar com, 
essent cuiner de professió, va 
començar aquesta faceta d’es-
criptor.
El mateix matí, una mica més 
tard, va tenir lloc la conferèn-

cia-master class d’Ana Al-
vargonzález Dalmau, que va 
explicar les diferents fases i 
el procés de realització d’una 
producció audiovisual, i, en es-
pecial la feina del director d’art.
Ana Alvargonzález és directora 
d’art i professora de l’ESCAC i 
ha guanyat nombrosos premis. 
Fa molts anys que es dedica al 
món audiovisual, i darrerament 
ha tingut molt reconeixement 
arrel de guanyar els premis 
Goya i Gaudí a la millor direc-
ció artística pel seu treball a 
la pel·lícula “Pa negre”. De fet 
força elements i anècdotes de 
la seva explicació es van refe-
rir a episodis de la preparació 
d’aquesta obra. També va co-
mentar la importància de la for-
mació, incidint en la necessitat 
de professionals de la imatge 
gràfica i, sovint també en la 
demanda de persones forma-

Ana Alvargonzález Dalmau i Pitus Robert 
en l’inici de la V Setmana de l’Animació de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

des en l’àmbit del disseny i la 
realització en pell, en producci-
ons d’època per exemple, en-
senyaments que es donen a la 
nostra escola.
Per acabar, i com a resum vi-
sual de la seva explicació, va 
mostrar l’anunci de Coca-Cola 
contra el sedentarisme, una re-
alització de l’any 2013 en què 
va participar.
Des de l’escola pensem que 
és molt enriquidor per a l’alum-
nat poder comptar amb els 
exemples i les experiències 
reals viscudes i explicades per 
aquests professionals, i els vo-
lem agrair la seva bona dispo-
sició per venir i compartir amb 
nosaltres les seves vivències 
professionals.

LLIBRES / LA VEU

Els otakus són persones fas-
cinades pel manga i l’anime, 
els còmics i dibuixos animats 
japonesos. Més enllà d’això 
els otakus conformen avui una 
autèntica cultura, estesa arreu 
del món, amb seguidors que 
consumeixen compulsivament 
aquests còmics i sèries i que 
fins i tot es disfressen dels 
seus personatges favorits. 
Una cultura que està molt de 
moda.
La Biblioteca Central d’Igua-
lada vol aprofundir en el seu 
coneixement i els dedica el 
nou punt de «Tendències» a 
la sala Beatles, un espai on 
s’hi exposen periòdicament 
documents sobre un tema 
nou i de moda. Ara s’hi poden 
trobar llibres i dvd relacionats 
amb la cultura japonesa i, en 
especial, amb el manga i l’ani-
me. Aquest concepte s’usava 
als anys vuitanta per designar 
els fotògrafs aficionats, que 
eren vistos en la societat ja-
ponesa com a maldestres, re-
servats i obsessionats amb la 
seva afició. El terme va agafar 
connotacions negatives i es va 
utilitzar finalment per a qual-
sevol aficionat obsessiu: pels 
cotxes, la música, els ordina-

dors...
Avui dia, la cultura otaku la 
segueixen joves d’entre 13 i 
25 anys, de capitals o grans 
ciutats de països desenvolu-
pats. Aquests nois i noies no 
es relacionen gaire amb altra 
gent, a no ser que siguin tam-
bé otakus.

Manga a la Biblioteca
Aquest nou «Tendències» 
complementa les activitats 
que aquest mes s’estan fent 
a l’entorn del manga. Així, una 
quinzena de nens i nenes van 
participar dissabte passat al 
taller de dibuix manga coor-
dinat per la Rosa M. Caña-
dell. Precisament aquesta 
il·lustradora és també l’autora 
dels dibuixos de l’exposició 15 
nenes de conte, que es pot vi-
sitar fins al 31 de gener al ves-
tíbul, i que mostra personat-
ges clàssics infantils recreats 
a l’estil manga.
La secció de còmics manga 
de la Biblioteca és una de les 
més visitades pels lectors més 
joves, que poden trobar-hi els 
seus personatges favorits: des 
de Naruto i Bola de drac per 
als més petits a Maison Ikkoku 
per als adults.

La Biblioteca estrena un 
«Tendències» dedicat a la 
cultura dels otakus
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TEATRE / LA VEU

Des la setmana passada fins 
el divendres 14 de febrer està 
obert el període d’inscripció 
del que serà el primer taller en 
una programació d’activitats 
de laBastida. Si bé l’associa-
ció ha dut a terme ja diferents 
tallers i activitats vinculades a 
altres esdeveniments puntu-
als, en aquesta ocasió parlem 
d’un taller que es programa 
en el seu propi espai i al llarg 
d’un trimestre. L’associació 
espera que aquest sigui el 
primer de molts tallers crea-
tius i de desenvolupament ar-
tístic, sociocultural i personal 
en l’apreciat entorn del barri 
del Rec.
El taller que pren el nom d’ 
“Eines i desenvolupament 
teatral” serà conduït per Ce-
cilia Segado, actriu resident 
a Igualada des de fa diversos 
anys. Cecilia Segado és di-
plomada en arts escèniques 
a l’escola La Casona i Llicen-
ciada en actuació a l’Institu-
to Universitario Nacional del 
Arte de Buenos Aires. Ha par-
ticipat en diversos projectes 
teatrals i tallers de diferents 
formats al llarg d’una extensa 
trajectòria.
El curs es durà a terme els di-
mecres d’1/4 de vuit a 1/4 de 
deu del vespre des del 19 de 
febrer fins al 9 d’abril al local 
social de l’entitat al qual s’hi 
accedeix des del pati central 
del Vapor de Baix, al carrer 
creueta 31.
Aquests dies ens hem pogut 
reunir amb ella per intercanvi-
ar unes paraules i conèixer de 
més a prop la iniciativa.

- Cecilia, com es va establir 
el contacte amb l’associa-
ció?
Vaig assistir a una de les fun-
cions dels tres dies de teatre 
que es realitzaven a laBastida 
per la Festa Major d’Igualada. 
Allà hi vaig conèixer alguns 
membres.
- En quin moment perso-
nal sents que arriba aquest 
projecte per tu?
Aquest projecte arriba en un 
moment de reconnexió i re-
descobriment personal amb 
la professió. Estic tornant 

a connectar amb la dansa i 
amb treballs interpretatius 
per a escena. Em sento, de 
nou, cara cara amb la màgia 
d’aquest món.
- Qui pot venir en aquest ta-
ller?
Qui tingui ganes de realitzar 
unes primeres passes en el 
món interpretatiu, o qui ja 
n’hagi fet algunes però ne-
cessiti aquest contacte, entre-
nar. Al cap i a la fi, qualsevol 
persona que noti la curiositat 
de l’auto-coneixement, del joc 
i de la creativitat.
- Quines són aquestes ei-
nes que anuncia el taller i 
com funcionarà?
Les eines de les quals parlem 
són les que utilitza l’actor so-
bre l’escenari: el cos, la veu, 
pensaments, sentiments, 
imaginació... En aquest taller 
introductori ens centrarem en 
la respiració i l’observació i 
descobrirem, a través de di-
ferents exercicis, les nostres 
pròpies eines i les seves 
possibilitats de desenvolupa-
ment, de joc, a conèixer els 
seus límits i travessar-los. 
Descobrirem el nostre món 
intern i exercitarem la nostra 
creativitat.
- Què pot aportar una activi-
tat com aquesta?
El teatre és una disciplina 
que aporta, entre d’altres co-
ses, diàleg amb un mateix, 
la redescoberta del joc. Ens 
ajuda a ser més comprensius 
i a valorar la nostra capacitat 
creativa.
- Que t’atrapa del teatre?
Hahaha! que què m’atrapa? 
La seva màgia! Els actors són 
com petits mags en un esce-
nari, que embolcallen amb 
la seva màgia a qui observa 
i els fa volar per una història 
i paisatges diferents. Quan 
aquesta comunicació es pro-
dueix, gaudeixo amb bogeria, 
tant com a actriu com a es-
pectadora.

Per a més informació o per 
apuntar-se al curs podeu 
fer-ho a través de l’enllaç se-
güent:
h t t p : / / l a b a s t i d a .
cat/2014/01/12/eines-i-de-
senvolupament-teatral/

Eines i desenvolupament 
teatral, un taller trimestral a 
laBastida

LLIBRES / LA VEU

Una trentena d’usuaris de la 
Biblioteca Central d’Igualada 
van participar, dissabte pas-
sat, en una sortida especial 
al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC), conjunta-
ment amb un grup de lectors 
de la Biblioteca Torres i Bages 
de Vilafranca del Penedès. La 
sortida estava organitzada per 
la Biblioteca i el Servei de Bi-
blioteques de la Generalitat, 
dins el projecte Publics Bib, 
que té per objectiu d’apropar 
els grans equipaments cultu-
rals nacionals als lectors de 
tot el territori.
Així, els participants van po-
der conèixer de primera mà 
i gràcies a una visita guiada 

les obres  mestres d’art del 
romànic i gòtic català. Pel que 
fa al primer moviment van po-
der veure in situ obres com la 
famosa pintura del mestre de 
Taüll o el grup d’imatges de 
Davallament de la Creu, d’Erill 
la Vall, provinents de les prin-
cipals esglésies romàniques 
dels Pirineus. Pel que fa a 
la col·lecció d’art gòtic des-
taquen obres dels diferents 
moments estilístics i les diver-
ses tècniques (pintura mural, 
sobre taula, escultura en pe-
dra, ivori o fusta, orfebreria i 
esmalts) del període comprès 
entre finals del segle XIII i el 
segle XV. 
Després de gaudir d’aquesta 
visita guiada, els assistents 

van tenir temps lliure per recór-
rer els altres espais d’aquest 
emblemàtic museu, com per 
exemple, les col·leccions d’art 
modern, la Thyssen o el llegat 
Cambó, entre d’altres. Des-
prés, tots van compartir un 
dinar especial al mateix Cafè 
del MNAC. La sortida va ser 
tot un èxit i els participants 
van quedar molt satisfets.. La 
Biblioteca Central d’Iguala-
da organitza al llarg de l’any 
diverses activitats culturals 
adreçades de manera espe-
cial als lectors dels clubs, en 
el marc del programa 3L de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) d’Igualada.

Els lectors de la Biblioteca descobreixen els 
tresors del romànic i gòtic català al MNAC

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a la mitjanit, es 
podrà escoltar els Akustic Time 
amb el cantant i guitarrista Da-
vid Repullés acompanyat del 
músic igualadí Pol Sanchez. 
L’entrada cstarà 3 euros.
el dimarts a les 10 del vespre 
tindrà lloc una nova edició de la 
jam session de l’Escola Akords. 
L’entrada és gratuïta.
I el dijous dia 13 de febrer, a 2/4 
d’11 es podrà gaudir d’un con-
cert amb Taknata. Taknata és 
un grup de rock psicodèlic for-
mat l’any 2010 per quatre amics
que es trobaven per tocar i fer 
versions de músics que els ha-
vien influenciat i amb el temps 
van anar incorporant temes 
propis cada vegada amb un es-
til més definit com a grup. L’oc-
tubre del 2013 van tancar-se en 
una masia a Sta. Maria de Mira-
lles tres dies per experimentar i 
gravar el que serà el seu primer 
treball, que veurà llum el mes 
de març d’aquest any editat pel 
segell Hot Blues Records.

Concerts d’Akustic 
Time i Taknata al bar 
musical Hot Blues

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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LLIBRES / LA VEU

Ahir dijous 6 de febrer, com a 
acte central de la Festa Major 
d’hivern de Capellades en ho-
nor a Santa Dorotea, va tenir 
lloc la presentació del llibre 
Aventures i pintures. Josep 
Costa Solé, Capellades, 1913-
2003”. Es tracta d’una biogra-
fia escrita per Joan Pinyol que, 
a través de quatre-centes vint-
i-quatre pàgines, repassa no 
només la trajectòria d’aquest 
polifacètic capelladí sinó tam-
bé la història de la població en 
els darrers cent anys. Sobretot 
la de les persones enmig del 
seu context social, cultural i 
històric.
Nascut a Capellades l’any 
1913 Josep Costa Solé va 
destacar als anys trenta en el 
camp musical com a trompe-
tista de diverses formacions, 
però de seguida es va decan-
tar cap al camp de l’art plàs-
tic en el qual va excel·lir amb 
un estil inconfusible. També 
va ser rellevant la seva tasca 
com a  maquillador d’actors i 
actrius de teatre, dissenyador 
dels cartells dels programes 
de la festa major local i pro-
fessor de dibuix de diverses 
generacions. També va des-

tacar la seva participació en 
incomptables exposicions 
artístiques arreu del territori i 
l’elaboració d’auques, exlibris, 
logotips comercials, nadales, 
postals, anagrames d’entitats 
i un llarg etcètera al qual es 
va sumar la seva activitat al 
capdavant de nombroses en-
titats capelladines. Tot plegat 
combinat amb la feina a l’em-
presa Guasch durant més de 
cinquanta anys.
El llibre, que és el resultat 
de moltes hores d’entrevista 
al biografiat i d’una recerca 
que es va iniciar l’any 2000, 
perfila en tot moment els es-

“Aventures i pintures”, ahir dijous, al 
Museu Molí Paperer de Capellades

deveniments més rellevants 
de Capellades durant els dar-
rers cent anys. Només com a 
exemple,i pel que fa als anys 
trenta, la realitat de la prem-
sa capelladina, la inauguració 
de la Piscina Blava i del Grup 
Escolar Marquès de la Pobla. 
També els efectes tràgics de 
la nevada de 1944, el naixe-
ment de moltes entitats i cen-
tres educatius –cavalcada de 
Reis, l’Esbart Abat Muntades 
i la Joia Capelladina -als anys 
cinquanta-, els festivals de la 
Melodia Moderna i el naixe-
ment de l’institut Molí de la 
Vila –als seixanta-, els primers 
moments de l’Agrupament Es-
colta Domènec Sugranyes –
als setanta-, l’inici de l’Escola 
Bressol Vailets –l’any 1980-, i 
també la seva col·laboració di-
recta en la il·lustració de llibres 
com El Primer llibre de Cape-
llades (1958) i Versos i dibui-
xos (2000), entre moltes altres 
realitats del poble explicades 
en paral·lel a la vida de Josep 
Costa Solé. 
L’acte de presentació –que 
clou l’Any Costa Solé en com-
memoració al centenari del 
seu naixement- es va fer al 
Museu Molí Paperer.

EXPOSICIONS / LA VEU

Del 7 al 28 de febrer a Lle-
gim...? Llibreria es podrà con-
templar l’exposició d’iŀlustra-
ció infantil de Xavier Mula.
Aquest jove iŀlustrador iguala-
dí ens presenta la seva obra 

més propera als infants que 
ens transporta a un món de 
colors i personatges de conte.
La inauguració de l’exposició 
serà avui divendres a les 8 del 
vespre.

Exposició d’il·lustracions de 
Xavier Mula a Llegim... Llibreria

CULTURA / LA VEU

“La dona inuit i el seu paper 
en la cultura tradicional esqui-
mal” va centrar l’última con-
ferència de l’AUGA, dilluns 
passat. Més enllà dels tòpics, 
l’antropòleg Francesc Bailón 
va descriure com la llarga nit 
polar ha condicionat la vida 
d’un poble que aquí coneixem 
amb la forma despectiva d’es-
quimals; etimològicament: “els 
qui mengen peix cru”.
L’antropòleg va relatar com 
en una gran part del país dels 
inuits el sol es va pondre a 
mig octubre i no el tornaran a 
veure fins la setmana que ve. 
Bailón, un vell conegut dels 
alumnes de l’AUGA, ha estat 
disset vegades al territori polar 
i coneix l’evolució d’aquesta 
comunitat de poc més de cent 
mil persones disseminades en 
un territori immens.
Al territori inuit hi manen en tot 
i pertot les dones: a la casa, 
als pobles, als governs i en 
tots els càrrecs. Milers de no-
ies inuits estudien a les uni-
versitats dels països més pro-
pers. Les dones es casen en 
un ritus molt peculiar i ràpid: 
saltant dalt del trineu de l’ho-
me escollit. El divorci és enca-
ra més ràpid: uns tres segons 

i sense cap paper. Els homes 
s’han dedicat a pescar i a pre-
parar el peix per a ser menjat 
en la llarga nit d’hivern. I a 
causa del fred i dels atacs de 
l’ós durant les caceres, l’espe-
rança de vida dels homes era 
de 27 anys, fins a principis del 
segle passat.
En menys de 60 anys, la co-
munitat inuit ha passat d’haver 
de sacrificar les filles menors 
de quatre anys per no veure-
les morir de gana a una si-
tuació econòmica i cultural 
envejable. La independència 
d’àmplies regions inuits de les 
seves respectives metròpolis 

és farà aviat i sense cap pro-
blema, segons l’antropòleg.

La socialització del patrimo-
ni a la Llacuna
Mireia Sabaté explicarà dilluns 
vinent “La Llacuna recupera”, 
un projecte que pretén impul-
sar la conservació i difusió 
del patrimoni històric i arque-
ològic del poble. Estudiant 
d’Arqueologia especialitzada 
en conservació i restauració 
del patrimoni, Sabaté descriu-
rà com professionals, veïns i 
ajuntament han fet possible 
el projecte. Més informació al 
web www.auga.cat.

Francesc Bailón descriu el paper de la 
dona inuit a l’AUGA 

EXPOSICIONS / LA VEU

L’últim dijous i divendres de 
gener, l’artista Mercè Gonzà-
lez ha realitzat un taller inten-
siu al vestíbul de l’institut Pere 
Vives de batik sobre seda. Du-
rant tots dos matins, diferents 
alumnes han après aquesta 
tècnica guiats per l’artista. 
Amb les sedes pintades  re-
sultants s’ha muntat una gran 
làmpada que estarà exposada 
al vestíbul de l’institut durant el 
mes de febrer.
Mercè González forma part 

de Desedamas amb la seva 
germana Cecília. Entre totes 
dues han investigat moltíssim 
amb diferents tipus de sedes, 
entreteles especials I altres 
materials per aconseguir di-
ferents efectes i innovacions 
constants en els articles que 
creen.
La Mercè va estudiar Batxille-
rat  I COU, a l’institut, cap els 
anys 80. És d’agrair la seva 
col·laboració deisnteressada 
en aquest magnífic projecte.

Mercè Gonzàlez a l’ECS! III Cicle 
d’artistes exalumnes del Pere 
Vives

L’AMPA i les Escoles de l’Ate-
neu Igualadí, han creat amb 
molta il.lusió el projecte “Viu 
l’Escola en família”.
“Viu l’Escola en família serà 
un espai per compartir jocs, 
contes, tallers, emocions, ex-
periències... i sobretot per 

gaudir en família.
Un espai gratuït i obert a totes 
les famílies amb infants de 0 
a 3 anys d’Igualada i rodalies.
La segona activitat “Viu la mú-
sica!, es realitzarà aquest pro-
per dissabte 8 de febrer d’11 
a 12:30h.

Taller “Viu la música!” Projecte 
Viu l’Escola en família
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Dels dies dels tsars a l’època de la Unió Soviètica, 
passant pel període de la Guerra freda, fins a al 
moment actual de la nova Rússia, el Kremlin va 
ser tot un símbol de poder, el valor d’una gran 
potència, i també el segell més fosc i misteriós 
del ministeri de la por. Emperò, d’ençà uns anys, 
tot i esdevenir una de les monumentals cons-
truccions que desperten més admiració entre 
els visitants de la capital moscovita, no ha pogut 
desentendre’s d’aquella imatge tenebrosa tan re-
presentativa de llargues centúries. De portes en-
dins, després de ser una destinació impenetrable, 
guardadora dels secrets i les maniobres de tants 
governants, el  Kremlin et descobreix les resplen-
dents riqueses d’una majestuosa seu del govern 
i d’uns edificis civils i religiosos, situats al cor de 
Moscou, entre la Plaça Roja a llevant i el Jardí 
d’Alexandre a ponent; convertits en Patrimoni 
cultural de la UNESCO des de 1990.
L’edifici t’explica que Rússia comença amb Mos-
cou  i no perquè la ciutat va néixer a mitjan segle 
XII, amb aquell principat moscovita que va ser el 
bressol d’una gran nació, sinó perquè tant els po-
bles esteparis com aquells cosacs de les fronteres 
consideraven que el vertader protagonista de les 
seves vides era la seva capital, l’origen i el final de 
tot. En aquest sentit, de lluny li ve a Moscou la 
seva tradició centralitzadora; i si Rússia comença 
a Moscou, Moscou comença a les mateixes en-
tranyes del Kremlin. D’aquí estant, tota la ciutat 
ha fet a partir d’una projecció de cinc grans ane-
lles concèntriques que, amb el pas del temps, li 
han conferit el seu traçat actual en què, des del 
centre, tot un seguit d’artèries radials han anat 
creuant aquestes anelles

A la ribera nord del riu Moscova, cap a l’any 1147, el 
Príncep Suzdal Yuri Dolgoruky va veure la necessi-
tat de construir allò que havia de ser una autèntica 
fortalesa, el Kremlin; un enorme pentàgon irregular 
de més de dos quilometres de perímetre que en els 

seus flancs riberencs dibuixa un magnífic triangle, 
amb la Plaça Roja com a referent fonamental. De 
primer, les muralles eren de fusta però, a la segona 
meitat del segle XV, el Kremlin va ser reconstruït i 
va guanyar la seva imatge actual, amb la Plaça de 
les Catedrals al centre. Avui en dia, un d’aquests 
temples, la catedral de la Dormició és l’edifici més 
antic i ben conservat,  construït entre 1475 i 1479, 
durant l’etapa de formació de l’Estat centralitzat 

rus. Els seus murs d’una polida pedra blanca, amb 
les voltes i els tambors de les cúpules de maó, no 
excusen unes façanes sud, oest i nord bellament 
adornades a mitja alçada amb una faixa de colum-
netes en forma d’arcada; ni tampoc les cinc mera-
velloses cúpules daurades que li fan de corona. A 
l’interior, val a destacar el mestratge pictòric d’uns 
preciosos frescos de contingut iconòstasi, així 
com els panteons de grans patriarques de Mos-
cou i dels pares de l’Església russa.
Entre 1485 i 1495 les muralles i torres de la for-
talesa es van decorar amb el maó vermell carac-
terístic de l’actualitat, mentre en segles posteriors 
es construïen els edificis del seu interior. Aques-
ta sòlida muralla emmerletada conté vint punts 
senyalats d’uns sis metres d’ample, rematats amb 
unes austeres pilastres de pedra calcària que són 
les vint torres de guàrdia, la majoria de les quals 
s’assemblen i la resta presenten una personali-
tat pròpia; el resultat és una fantàstic concert de 
blaus, vermells, grocs i verds, amb unes estrelles 
roges de cinc puntes que s’il.luminen en la fos-
cor. Amb tot, d’entre aquestes estupendes torres 
potser aquella que més clamorosament destaca 
és la Torre del Salvador, Spasskaya baschnia (cons-
truïda al segle XV), al bell mig de la Plaça Roja, en 
el llindar de la mateixa tomba de Lenin; mític punt 
de pelegrinatge custodiat de fa dècades pels pas-
sos marcats pel teatral espectacle del cos de guàr-
dia. Tanmateix, una mirada enlaire et descobreix 
els diferents cossos superposats amb aparença 
de postissos ondulats,  tan representatius de 
l’arquitectura russa. I en mig d’aquest encanteri, 
la simfonia de La Internacional serveix per a fer 
sonar els acords d’un vell i pesat rellotge, amb un 
carilló de deu campanes.  

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

El Moskovskiy Kreml’, altrament El KremlinArquitectures i veïnatges

LLENGUA / LA VEU

El mes de febrer, el Servei 
Local d’Igualada i el Servei 
Comarcal de l’Anoia obren el 
període de matriculació dels 
cursos de català per a adults 
del període febrer – juny 2014.
El Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística (CPNL) or-
ganitza a tot el territori cursos 
de català per a les persones 
que volen aprendre a parlar en 
català amb fluïdesa i correcció 
(nivells bàsic i elemental) i per 
a les que volen aprendre a es-
criure’l adequadament (nivells 
intermedi i de suficiència). 
També ofereix cursos de nivell 
superior o perfeccionament 
(D).
En els nivells intermedis i de 
suficiència hi ha cursos pre-
sencials i semipresencials.
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equivalents 
oficialment als certificats de la 
Direcció General de Política 
Lingüística i tenen una corres-
pondència amb els nivells del 
Marc europeu comú de refe-
rència (MECR). Per inscriure’s 
a un curs cal acreditar el nivell 
que es té mitjançant un certi-

ficat de coneixements recone-
gut o bé fer una prova de col·
locació. Aquestes proves es 
fan els dies 11 i 17 de febrer, 
de 10 a 13 h i de 17 a 19 h, al 
c. Lleida, 78 (edifici Ig·nova).
La inscripció per als antics 
alumnes és el dia 12 de febrer, 
els nivells bàsics i elemental, 
i el 13 de febrer, els nivells 
intermedis i de suficiència. El 
lloc és el c. Lleida, 78, en ho-
rari de 10 a 13 h i de 17 a 19 h.
La inscripció general als cur-
sos dels nivells bàsics i ele-
mentals és el dia 18 de febrer 
i als nivells intermedis i de su-
ficiència és el dia 19 de febrer.
Hi ha una reducció del 70 % 
de la matrícula a aturats i del 
50 % a pensionistes, jubilats, 
famílies nombroses i monopa-
rentals.
Per a més informació po-
deu trucar al telèfon 93 804 
8899,escriure a igualada@
cpnl.cat, o adreçar·vos al Ser-
vei Local de Català d’Igualada 
–c. Lleida, 78, o visitar la pà-
gina web www.cpnl.cat/xarxa/
cnlmontserrat. També ens tro-
bareu al Facebook.    

Nova oferta de cursos de català

POESIA / LA VEU

D’una sessió selecte i de qua-
litat pot qualificar·se la inaugu-
ració del Cicle de Poetes de la 
Coral de Santa Maria d’Igua-
lada que se celebrà el prop-
passat dijous dia 30 de gener 
a l’auditori de la Biblioteca 
Central. El públic, molt atent 
i disposat, va fruir d’una vet-
llada variada i atractiva amb 
tres parts ben diferenciades: 
el concert coral; la recitació; i 
el concert instrumental.
Aquesta primera sessió era 
dedicada a la poeta Montser-
rat Segués Susanna, que ha-
via format part de l’esmentada 
Coral en dues èpoques: des 
de 1943 fins a 1950, i des de 
febrer de 1996 fins que es va 
haver de retirar a la seva llar a 
causa d’un accident. 
El coordinador de l’acte Lle-
onard del Rio va remarcar la 
senzillesa, claredat i sensibili-
tat com a  trets més destacats 
de l’obra literària de Segués, 
de la que en llegiren treballs 

els cantaires Josefina Borràs, 
Dolors Buchaca, Concepció 
Cuadras, Eusebia Fanega, Jo-
sep Nadal, Rosa Valero i Rosa 
Vilanova.
La Coral, sota la direcció de 
Coni Torrents, havia encetat 
la vetllada amb tres cançons, 
Ulls verds, Sense vent i La 
Puntaire.

En la tercera part hi hagué un 
canvi de programa per ma-
laltia d’una de les intèrprets. 
Fou substituïda per Josep M. 
Oriol, professor de flauta tra-
vessera el qual junt amb Maite 
Torrents, professora de pia-
no, oferiren un escollit recital 
amb obres de Boliart, Mozart, 
Dvorák, Waldteufel i Bizet.

La poesia de Montserrat Segués 
inaugurà el Cicle poeticomusical de la 
Coral de Santa Maria

Maite Torrents i Josep M. Oriol.    Foto: Joan Talavera



DIVENDRES 7

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir dels 7 anys que han llegit 
el llibre “Sou un malvat senyor 
Gum” d’Andy Stanton.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

NIT DE BOLEROS
- Piera 
Tot fent un beure es pot gau-
dir de diferents estils musicals 
i desconnectar, per uns mo-
ments, del dia a dia. En aques-
ta ocasió actuació del grup lo-
cal Mas Gardenias.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
l’Espai d’Entitats.

DISSABTE 8

TEATRE: “EL REI BORNI”
- Igualada 
Una comèdia àcida sobre la 
fragilitat de les conviccions, els 
rols socials i la recerca de la 
veritat.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA. “PLANTANT 
CARA AL CÀNCER”
- Igualada 
Amb Mel Garriga, Núria Riba, 
Vanessa Cortí (psico-oncòlo-
ga), Esther Lopez i AECC Igua-
lada, .
Dissabte, a les 7 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu.

TEATRE: “CONTES AL TER-
RAT”
- Piera 
Espectacle adreçat a nens i ne-
nes a partir de 3 anys. Contes 
al terrat recupera contes popu-
lars com Els tres porquets o El 
cargol d’en Patufet.
Dissabte, a les 6 de la tarda al 
Teatre Foment de Piera. 

TAST D’ASTRONOMIA
- Capellades 
Tast d’astronomia a càrrec de 
Toni Bernaus.
Dissabte, a les 6 i a les 7 de la 
tarda al Teatre la Lliga.

BALL DE NIT
- Capellades 
Ball de nit amb Joan Viladeny.
Dissabte, a les 11 de la nit al 
Teatre la Lliga.

DIUMENGE 9

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Contes de Tolstoi. Narració de 
contes a càrrec de Núria Cro-
sas. Contes per a nens i nenes 
a partir de 4 anys.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

CINEMA INFANTIL
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “En 
Doraemon i Nobita Holmes al 
misteriós museu del futur.
Diumenge, a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA 
ÀNIMA
- Igualada 
“Les set darreres paraules de 
Jesucrist a la Creu”. Joseph 
Haydn a càrrec del Quartet Al-
timira.
Diumenge, a les 6 de la tarda a 
l’església dels Caputxins.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitza-
da per l’Associació sardanista 
de Vilanova.
Diumenge, a les 12 del migdia 
a la plaça del Mercat.

ESPECTACLE FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa l’es-
pectacle “Hansel i Gretel” de 
la companyia la Roda Produc-
cions.
Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

CONCERT VERMUT
- Capellades 
Concert-vermut amb Duet a 
Viva Veu.
Diumenge a la 1 del migdia a la 
cafeteria de la Lliga.

TEATRE: “CLAU PER A DOS”
- Capellades 
Sessió de teatre amb la repre-
sentació de l’obra “Clau per a 
dos” de l’Agrupació Teatral Avi-
anesa.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

DILLUNS 10

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“La Llacuna recupera. La soci-
alització del patrimoni”. A càr-
rec de Mireia Sabaté. Confe-
rència organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 11

CONFERÈNCIA. ‘UOC ALUM-
NI: ‘ELS LÍMITS DE LA CREDI-
BILITAT POLÍTICA I HUMANA’
- Igualada 
Conferència a càrrec de Fran-
cesc Núñez Mosteo, Director 
dels Estudis d’Arts i Humanitats 
de la UOC.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DdD DIMARTS DE DIÀLEGS
- Igualada 
“Igualada tornarà a ser indus-
trial?” Amb la intervenció ini-
cial de Joan Trullén, President 
del Pacte per a la Indústria de 
Catalunya, Doctor en Ciències 
Enconòmiques i professor de 
la UAB.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

ESCOLA DE PARES I MARES
- Òdena 
Taller “El massatge infantil com 
a eina contra el dolor”, a càrrec 
de Vanessa Jovell, fisiotera-
peuta col.legiada i osteòpata.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
llar d’infants Els Vailets.

DIMECRES 12

CLUB DE LECTURA
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura al nucli urbà 
amb comentari sobre el llibre 
“El callejón de los milagros” de 
Najib Mahfuz.
Dimecres a les 7 de la tarda al 
col.legi Garcia Lorca.

DIJOUS 13

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació de l’últim llibre de 
Rafel Nadal: Quan en dèiem 
xampany. Es comptarà amb la 
presència de l’autor.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

MINI-RUSQUI. FEM CAMALE-
ONS
- Piera 
Camaleons de tots colors: 
verds, blaus, grocs, vermells, 
taronges... Per passar una 
bona estona i representar 
aquest simpàtic animaló tan 
camaleònic.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

SOPEM LLIGATS...
- Capellades 
Nova edició del Sopem lligats 
amb... En aquesta ocasió serà 
amb Miquel Gutierrez.
Dijous a les 9 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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.

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 Episco-
pal 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 27 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 CINE-
MA
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 vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PAISATGES DE L’ANOIA
Toni Guix.
Col.lecció de dibuixos de l’artis-
ta igualadí. 
Tots els diumenges dels mesos 
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 au-
tors 
Del 26 de gener al 9 de febrer a 
les Voltes de Casa Bas.

SURT A VEURE ELS TRES 

TOMBS
Dibuixos infantils presentats al 
concurs sobre els Tres Tombs 
Del 10 al 21 de febrer a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PERDRE ELS PAPERS
Imma Subirà
Pintura. Selecció dels últims 
treballs d’aquests darrers 
anys realitzats amb tècnica 
mixta. Les pintures van acom-
panyades d’escrits de Sara 
Gonzalez 
De l’11 al 23 de febrer a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

IL·LUSTRACIÓ INFAN-
TIL
Xavier Mula
El jove il·lustrador igualadí ex-
posa la seva obra més prope-
ra als infants i ens transporta 
a un món de colors i personat-
ges de conte. 
Del 7 al 28 de febrer a Lle-
gim...? Llibreria.
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Estrena a Tous •  Un cerdo en Gaza

RAMON ROBERT.-

Tous estrena a Un cerdo en 
Gaza, paràbola política amb 
rerefons satíric  escrita i re-
alitzada per Sylvain Estibal, 
cineasta francès nascut a 
l’Uruguai. En la seva peŀlícula, 
Estibal explica la singular his-
toria de Jafar, un pescador pa-
lestí de Gaza. Un dia, aquest 
troba a les seves xarxes de 
pesca un porc, probablement 
caigut d’un vaixell de càrrega. 
Com a bon musulmà que és, 
Jafar (un exceŀlent Sasson 
Gabai) es proposa alliberar-
se ràpidament d’aquest ani-
mal impur i, donada la seva 
penosa situació econòmica, 
decideix vendre’l. Aquesta 
operació posarà de manifest 
la indigència de la població de 
Gaza, atrapada entre el blo-
queig d’Israel i dels islamistes 

que controlen la zona.
Allunyada de qualsevol posici-
onament polític, Un cerdo en 
Gaza és una comèdia plena 
de situacions brillants, perso-
natges burlescos i escenes di-
vertides, sense oblidar-se de 
unes justes dosis de tendre-
sa, humanisme i de comentari 
social carregat de denúncia. 
Plena de respecte cap a les 
dues comunitats, la peŀlícula 
de Sylvain Estival encade-
na les desventures del pobre 
Jaffar i ofereix molts episodis 
de bon cinema. No hi ha cap 
altre missatge que el de la 
concòrdia i la desitjada pau 
entre comunitats. En paraules 
d’un prestigiós crític espanyol, 
la peŀlícula és “una deliciosa 
farsa, una petita joia en la que 
s’uneix a israelians i palestins, 
més que en incidir en el que 
els separa”. 
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Una faula poètica i divertida

Estrena de la setmana •  Nebraska

RAMON ROBERT.-

S’estrena Nebraska, comèdia 
dramàtica realitzada pel cine-
asta guanyador de l’Oscar Ale-
xander Payne, conegut per les 
peŀlícules Entre Copas i Los 
descendientes. S’hi narra la 
sorprenent història d’una molt 
peculiar família de l’Amèrica 
profunda. Amb una espectacu-
lar fotografia en blanc i negre i 
en Cinemascope, i unes inter-
pretacions que podem trobar 
en pràcticament totes les llis-
tes de les millors de l’any (Bru-
ce Dern va guanyar el premi al 
Millor Actor en el passat Festi-
val de Cannes i està nominat 
a l’Oscar), Nebraska és una 
peŀlícula que emocionarà una 

El cor de l’Amèrica profunda

i una altra vegada.
Aquesta és la història de la fa-
mília Grant, de Hawthorne, Ne-

braska. L’ancià, obstinat i taci-
turn Woody Grant (Bruce Dern 
en un paper inicialment pensat 

per a Gene Hackman) està de 
tornada de la vida i possible-
ment sigui un vell inútil, però 
encara creu que té una últi-
ma oportunitat de fer quelcom 
important. Rep un avís que 
l’informa que ell és l’afortunat 
guanyador d’un concurs que li 
reportarà alguns milions de dò-
lars. Per reclamar la seva nova 
fortuna, Woody insisteix que 
ha d’anar ràpidament a l’ofici-
na de l’empresa de sortejos a 
Lincoln, Nebraska. Un viatge 
de 750 milles que sembla poc 
realista, tenint en compte que 
amb prou feines pot creuar el 
carrer. Preocupat per l’estat 
mental del seu pare, en el vi-
atge l’acompanya a contracor 

seu fill David (Will Forte), que 
està convençut que tot plegat 
és una enganyifa o una simple 
obsessió del vell Woody.
Propera al cinema que molts 
anys enrere van fer Preston 
Sturgues o Frank Capra, Ne-
braska ha estat definida per 
Michael Phillips (Chicago Tri-
bune) com “Una peŀlícula ir-
refutable i perfecta. Entre la 
comèdia trista, el drama ma-
jestuós i la simple crònica d’un 
desengany. Aparentment és la 
peŀlícula més senzilla del direc-
tor Alexander Payne, però és 
també la més profunda”. Nomi-
nada a 6 Oscar, inclosos Millor 
director i Millor peŀlícula.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL 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

UN CERDO EN GAZA
França. Comèdia. De Sylvain Estibal. Amb Sasson Gabai, Baya Belal i 
Myriam Tekaïa. Jafar, un pescador palestí de Gaza, troba un dia a les seves 
xarxes un porc, probablement caigut d´un vaixell de càrrega. Com a bon 
musulmà, es proposa alliberar-se ràpidament d´aquest animal impur i, 
donada la seva penosa situació econòmica, decideix vendre-ho. Aquesta 
operació posarà de manifest la indigència de la població de Gaza. 
ESTRENA

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

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

LEGO, LA PELÍCULA
Austràlia/Estats Units. Animació. De Phil Lord, Chris Miller, Chris McKay. 
Veus de Will Ferrell, Liam Neeson, Alison Brie, Nick Offerman, Morgan 
Freeman . Aquesta original història animada per ordinador en 3D explica 
la història d’Emmet, una figureta Lego absolutament normal i fidel a les 
normes que és identificada per error com la persona més extraordinària 
i la clau per salvar el món. Es veu llavors immers en una recerca èpica per 
detenir un malvat tirà al costat d’un grup de desconeguts, una aventura 
per la qual Emmet no està preparat en absolut. 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 3 SETMANES TANCAT

1/ EL LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv. a Dg: 18:00/21:40
Dll a Dj.: 19:30
1/ FUTBOLIN (apta)
Ds: 16:00
Dg.: 12:10/16:00
1/ FROZEN (apta)
Dll a Dj.: 17:30

2/FROZEN (apta) 
Dv. i Ds: 18:30
Dg.: 12:00/18:30
2/ CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Ds i Dg: 16:30
2/ EL LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv. a Dj.: 20:40
2/ 3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dll a Dj.: 18:20

3/JACK RYAN: Operación 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.: 19:30/21:40
3/ BLUE JASMIN (12 anys)
Dll. a Dj.: 17:30

4/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

5/LEGO (apta)
Dv i Ds: 18:20/20:30
Dg.: 12:00/16:10/18:20/20:30
Dll a Dj.: 17:30/19:20
5/LEGO 3D (apta) 
Dv. i Dg: 22:40
Ds: 16:10/22:40
Dll a Dj.: 21:30

6/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 (apta)
Dv.: 18:40

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
UNA FAMILIA DE TOKIO (apta) 
(Millor pel.lícula Espiga de Oro 
Seminci 2013)
Diumenge: 18:00
UN CERDO EN GAZA (7 anys) 
(Premi Cesar millor Opera 
Prima) Estrena
Diumenge: 20:15

Ds.: 16:20/18:40
Dg.: 12:00/16:20/18:40
6/LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys)
Dv. a Dg: 20:40
Dll a Dj.: 20.30
6/AGOST (16 anys) en català
Dll. a Dj: 17:40

7/CAPITAN PHILLIPS (12 anys)
Dg.: 11:30
7/ LA LADRONA DE LIBROS (7 anys)  
Dv.: 22:00
Ds i Dg.: 16.30/22:00
Dll. a Dj.: 18:00
7/MEDICO (7 anys)
Dv. a Dg.: 19:00
Dll. a Dj.: 21:00

8/ AL ENCUENTRO DE MR BANKS 
(7 anys)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/18:00
Dg.: 11:50/15:30/18:00
Dll. a Dj.: 18:10
8/ HERCULES
Dv.: 20:00
Ds. i Dg.: 20:25
8/ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv.: 22:15
Ds. i Dg.: 22:30
Dll. a Dj.: 21:15

CINEMA A L’ANOIA

4,2€/Sac*
IVA i transport 

inclòs
ENPLUS A1

Av. Àngel Guimerà 56, baixos · 08700 · Igualada (Barcelona) Tel. 93 113 89 79 (hores convingudes)   *Preu per a comandes de 20 sacs
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Igualada, febrer de 2014

Lluís Elias i Farré
Medalla de la Ciutat – Mèrit Esportiu (1964)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal expressen el seu dol

Lluís Elias Farré

El Club Atlètic Igualada vol expressar el seu més profund sentiment, per la pèrdua d'una persona molt estimada 
per tots els membres de l'entitat, que ha estat un exemple de tenacitat, esforç i esportivitat per a moltes 

generacions d’atletes del nostre club.

El Lluís entre moltes altres coses va ser un dels pioners de l’atletisme a Igualada, que en la dècada dels anys 50 
va aconseguir els títols de campió de Catalunya i sots-campió d’Espanya absolut en llançament de martell. 

La ciutat li va concedir la Medalla al Mèrit Esportiu.

Igualada, 30 de gener de 2014

Anna Vilaseca Jané
Piera 1930 – Igualada 2014

Igualada, febrer  de 2014

Retornà a la casa del Pare el passat diumenge dia 2  a l´edat de 83anys
        A.C.S.
Els seus estimats: �lls, Ramon i Maria Neus, Alfons i Laura ;  néts, Ramon, Marc, i 
Gerard i  altres  familiars volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat dilluns a  l’església de Santa Maria.

Lluís Elias Farré
Soci fundador del C.A.I..

Medalla de la Ciutat al  Mèrit Esportiu

Tota la família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de 
comiat del passat 1 de febrer, al Tanatori d'Igualada.

A la vegada, fa saber que el proper diumenge, dia 9 de febrer, a les 7 de la 
tarda, es celebrarà una Missa en el seu record, a la parròquia de la Soledat 
d'Igualada.

Del seu �ll

Pare,
quin camí has agafat?

"No és un camí,
no és un sender,

és l'etern ser
d'allò que mai més ja no seré "

Ll.E.T    (01/02/14)

Igualada, febrer de 2014

En record de

Francesc Talló Soler

DARRERIA

Renaixeré un migdia bru
en l’illa nova que m’agença el Pare.

Sol, ermità sense temor,
amb l’esperança neutra
dels àngels.

                               I un amor
total, immòbil, impassible
m’ombrejarà per sempre
em prendrà com un fons submarí,
en el tercer silenci,
més enllà del repòs expectant de la mort.

Pere Quart

8è Aniversari de la mort de:

Igualada, febrer de 2014
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La festa de la Presentació 
del Senyor —la popular fes-
ta de la Candelera—, qua-
ranta dies després de Na-
dal, és una bona ocasió per 
a parar-nos en les paraules 
de l’ancià Simeó, referides 
a Jesús, i dirigides a Maria i 
a Josep: Aquest infant serà 
signe de contradicció (Lc 
2,34).
Jesús és signe de contra-
dicció. Així el veiem en tot 
l’evangeli. Les seves parau-
les, els seus signes, la seva 
mateixa persona no deixen 
indiferent. En alguns hi ha 
el seguiment i l’escolta, en 
altres la incomprensió i el 
rebuig, àdhuc l’odi fins a 
voler la seva mort. La seva 
mateixa mort i la seva re-
surrecció són també objec-
te de burla, de menyspreu, 
d’indiferència en molts.
Comentava Benet XVI: 
«Déu i la seva paraula —
Jesús, la Paraula vivent de 
Déu— són “senyals” i de-

safien la decisió. L’oposició 
de l’home contra Déu amara 
tota la història. Jesús es re-
vela com el veritable senyal 
de Déu justament prenent 
sobre seu, atraient cap a ell 
mateix l’oposició a Déu, fins 
a l’oposició de la Creu» (Je-
sús de Natzaret – La infància 

de Jesús, p. 75).
Però aquesta oposició a Déu 
i a Jesús i a la seva Esglé-
sia continua present enmig 
del nostre món, que es vanta 
moltes vegades de toleràn-
cia, però quan es tracta de la 
fe cristiana sembla oblidar-la 
i cau en la més absurda in-

ROMÀ CASANOVA

Serà signe de contradicció (Lc 2,34)

Bisbe de Vic

tolerància i rebuig, oblidant 
la dignitat de la persona que 
té dret a la llibertat religiosa, 
a professar, celebrar i mani-
festar la seva fe, tant en la 
vida privada com en la vida 
pública.
Sí Jesús fou «signe de con-
tradicció», hem de dir que 
continua essent-ho. Amb pa-
raules de Benet XVI: «Tots 
nosaltres sabem com Crist 
avui és senyal d’una contra-
dicció que, en darrer terme, 
es refereix a Déu mateix. 
Sempre de nou, Déu mateix 
és vist com el límit de la nos-
tra llibertat, un límit que con-
vé eliminar perquè l’home 
pugui ser totalment ell ma-
teix. Déu, amb la seva veritat, 
s’oposa a la múltiple mentida 
de l’home, al seu egoisme i 
a la seva supèrbia» (ibídem).
I nosaltres, els qui creiem en 
Jesús, som en el nostre món 
signe de contradicció? La 
fe xoca amb la incredulitat, 
com la llum amb la foscor. 

Rosa Carreras Graells
2n aniversari

Igualada, febrer de 2014

En record:

La seva família preguem la tinguem present en les vostres 
oracions.

El passat dissabte va tenir lloc 
el comiat de Lluís Elias Far-
ré, que morí el 30 de gener, 
a l’edat de 80 anys. La cele-
bració va tenir lloc al Tanatori, 
amb una cerimònia religiosa, 
familiar i emotiva, que va pre-
sidir Mn. Josep Massana, rec-
tor de la parròquia de la Sole-
dat, de la qual el difunt n’era 

feligrès. El celebrant, en la 
seva homilia glossà les virtuts 
de l’esport i de la família, re-
cordant que el Lluís havia es-
tat atleta i que la seva esposa i 
fills sempre havien fet pinya al 
seu entorn.
La sala s’omplí totalment de 
familiars, amics, companys 
atletes i directius del club CAI, 

entitat que oferí un centre amb 
flors grogues, símbol del color 
del club. Notàrem la presèn-
cia de Marc Castells, Alcalde 
d’Igualada.
En acabar el ritual, es feren  
lectures en recordança de 
l’esportista.

Adéu a Lluís Elias Farré

Amb el traspàs del Lluís, Igua-
lada ha perdut un gran atleta, 
al qual - per la seva trajectòria 
- se li atorgà la Medalla de la 
Ciutat al Merit Esportiu.
Podem dir-li a Sant Pau - 
l’apòstol que va escriure 
l’epístola als cristians de Co-
rint -  que ja sabem que “ els 
que corren a l’estadi, prou cor-
ren tots, però només un  s’em-
porta el premi.
El Lluís corria i llençava com 
els atletes que es priven de 
tot. Ell es privava de moltes 
coses per guanyar la corona, 
tant terrenal com vulgueu. Ell 
s’esforçava per a guanyar-la!
Esperem que ara que ha efec-
tuat la seva darrera cursa, 
hagi merescut els llorers de la 
victòria, al creuar la meta del 
celestial estadi, on esperem 

que hagi arribat. Els mereix 
per haver-nos donat una lliçó 
de fe, de tenacitat i de cons-
tància, al llarg d’una vida de 
superació de moltes adversi-
tats.
La Teresa, el Lluís, la Montse 
el trobaran a faltar, però, si 
més no, els quedarà la satis-
facció d’haver-lo acompanyat, 
amb molta paciència i estima. 
Els restaran les medalles i les 
copes, com un viu record del 
seu historial. Un testimoni de 
la seva esportivitat, totalment 
amateur i entregada.
Tots el trobarem a faltar: fa-
miliars, atletes, amics i com-
panys, Igualada...
Adéu, Lluís; adéu, germà Es-
perem que reposis en pau, 
després de tanta lluita i esforç!

Josep Elias i Farré

En Jaume Bassas, en repre-
sentació del C.A.I. va llegir 
altre escrit, recordant el seu 
historial atlètic i de company 
de club, afirmant  que el recor-
daran sempre, i que tampoc 
l’oblidaran  els federatius cata-
lans, ni el seu rival, però amic, 
Llorenç Casi.
Després, ja en el cementiri, a 
l’hora de la inhumació, el seu 
cunyat, Josep, entonà un adi-
ent cant de comiat.
Recordem que tan esforçat 
esportista,  també jugà al bas-
quet i fou preparador físic del 
F.C. Igualada.
Rebin el nostre condol la seva 
esposa i fills i la resta de fa-
miliars seus i els atletes com-
panys de club.

Adéu Lluís, adéu germà

El temps no es perd ni es guanya,
transcorre i el vivim, amb vents propicis
de vegades; d’altres cops, amb angoixa.

Tot és incert, i alhora i necessari,
i mai no se sap bé que hi ha
rera les dunes del gran esforç
de créixer i de comprendre.

Transcorre el temps;
ningú no el perd ni el guanya.
Transcorre el temps i transcorrem nosaltres.

Un petó.
Rosa M. Díaz 

Comiat al meu cosí

La fe ens dóna la llum de 
Crist per a mirar la realitat, 
el món, la societat, la vida 
humana, amb ulls diferents, 
que xoquen amb altres mi-
rades mancades de llum. 
Aquest és el signe de con-
tradicció dels cristians en-
mig del nostre món.
Solament vull fer esment 
d’un dels signes de contra-
dicció.
Els cristians no podem mai 
dir sí a l’avortament.
La mirada de fe, que ens 
obre l’horitzó de la realitat, 
ens fa veure en el si de la 
mare una vida humana, 
amb una dignitat i un dret 
a la vida que ningú no li 
pot prendre. La llibertat de 
la dona no pot passar per 
sobre del dret a la vida del 
fill de les seves entranyes. 
Que el lloc de vida que és 
el si de la mare no sigui un 
lloc de mort per a matar un 
innocent!



   

              

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7 de febrer de 201462 Guia de la salut

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

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

Consells Consells 

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga General Sanitaria. 

Màster en Psicopatologia Legal i Forense. 

Val més boig 
conegut que savi 
per conèixer.
 
Aquest conegut refrany 
s’ha d’utilitzar amb cura. 
Conformar-se amb el que 
ja es té pot ser pernici-
ós però no es el mateix 
conformar-se que adap-
tar-se. Un és acceptar la 
derrota i l’altre és saber 
resistir. No s’ha de deixar 
de lluitar per quedar-se 
en la comoditat d’allò que 
ens és conegut. Ni ama-
gar-se amb el “No s’hi pot 
fer res”. Ni refugiar-se en 
els hàbits, les rutines, els 
coneixements i les acti-
tuds passives. Cal saber 
adaptar-se, que és tenir 
la capacitat de gaudir de 
cada moment, sigui bo o 
dolent, però sense deixar 
de lluitar pels somnis i les 
pròpies il·lusions. Conèi-
xer els entrebancs i difi-
cultats que es presenten, 
i aprofitar-les per ampliar, 
enriquir-se i aprendre. 
Tothom porta una motxilla 
(on hi caben infinitats de 
coses) a la qual s’hi van 
afegint les experiències 
viscudes, els records i els 
aprenentatges. Així es 
van reforçant les capaci-
tats personals amb més 
eines, més adaptació i 
més ganes d’aprendre. I 
per tant més energia per 
escometre les adversitats 
que es vagin presentant.



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

La recepta de 
Ingredients

50 gr. de noodles de blat amb ou
250 gr. de carn picada de porc
½ cullerada de coriandre
½ cullerada de gingebre ratllat
½ cullerada de citronella (lemongrass)
½ culleradeta de pebre blanc molt
1 cullerada de salsa d'ostres
2 cullerades de farina
1 ou
Un pessic de sal
Un pessic de sucre
Oli de gira-sol per fregir

Ingredients

Broquetes de porc encabdellades
Preparació:

D'una banda, barregem el porc amb les espècies, l'ou i la farina de 
manera que quedi una pasta. Fem boletes d'un cm i mig de diàmetre.

D'altra banda coem els �deus noodles al dente uns quatre minuts. Els 
podem substituir per tallarines, però com que són més curtes ens 
costaran més d'embolicar. Els escorrem, els passem per aigua freda i els 
tornem a escórrer. Els estirem en grups de tres en tres.

Emboliquem les boletes amb els �deus cuits com si fossin un cabdell de 
llana, els punxem en una broqueta i els fregim �ns que estiguin ben 
daurats.

Necessitarem: 

50 gr. de noodles de blat amb ou.
250 gr. de carn picada de porc
½ cullerada de coriandre
½ cullerada de gingebre ratllat
½ cullerada de citronella [lemongrass]
½ culleradeta de pebre blanc molt
1 cullerada de salsa d'ostres
2 cullerades de farina
1 ou
un pessic de sal
un pessic de sucre
Oli de gira-sol per fregir

D'una banda, barregem el porc amb les espècies, l'ou i la farina de manera que quedi una pasta. fem boletes d'un cm i mig de diametre

D'altra banda coem els �deus noodles al dente uns quatre minuts. Els podem substituir per tallarines, però com que sòn mes curtes ens costaran més d'embolicar. Els escorrem, els passem per aigua freda i els tornem a escorrer. Els estirem en grups de tres en tres.

Emboliquem les boletes amb els �deus cuits com si fossin un cabdell de llana, els punxem en una broqueta i els fregim �ns que estiguin ben daurats.

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

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

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

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

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Francesc Pua és un targarí 
que viu dedicat als cotxes. Als 
bons cotxes. Des de la seva 
responsabilitat comercial al 
grup Servisimó, viu dedicat a la 
comercialització dels vehicles 
de les gammes Audi, Volkswa-
gen i Skoda.
En Francesc Pua sempre ha 
estat vinculat professionalment 
a aquesta empresa familiar 
amb establiments a Tàrrega, 
Mollerussa i Igualada que, mal-
grat l’època de crisi continua 
apostant per la qualitat i la tec-
nologia.
Els cotxes d’alta gamma 
suporten millor la crisi?.
Sense cap dubte. La prova la 
tenim en què el 2012 i el 2013 
Volkswagen, ha estat la marca 
més venuda a l’Estat Espanyol.
A què atribueix aquest èxit 
de vendes?
Hi ha diverses raons. Una és 
que ens dirigim a un client amb 
una mica més de poder adqui-
sitiu. Una altra és que Volkswa-
gen és una marca de qualitat 
molt contrastada i amb molt 
de prestigi.  Si vostè es mira 
la diferència de preu entre un 
Volkswagen  i una marca gene-
ralista, veurà que no és tanta, 
però en canvi la seguretat, les 
prestacions i el prestigi són 
molt més elevats.

Servisimó comercialitza 
Audi, Volkswagen i Skoda. 
És una gamma molt àmplia.
Tenim cotxes per a totes les 
butxaques. Des de la marca 
més Premium, que és Audi a 
Skoda que és la més genera-
lista i passant per Volkswagen 
que se situa entremig, podem 
adaptar-nos a les necessitats 
de qualsevol client.
És més fàcil vendre un cotxe 
fabricat a Europa per un grup 
líder que per exemple un de 
fabricat a l’Índia o Corea?
El que es requereix és que el 
comercial conegui a fons la 
tecnologia i la capacitat del 
cotxe que està oferint. 
Cada nou model neix amb 
molta més tecnologia.
La millora tecnològica de cada 
cotxe nou, supera amb escreix 
el petit increment de preu -si el 
té- respecte del model anterior. 
Les pujades anuals poden ser 
de l’1 o 1,5% però en canvi les 
millores són molt més altes. 
I la marca que no ho faci així, 
haurà de plegar.
Cada vegada es fan els cotxes 
baixant el consum. Fins i tot 
sense modificar el model. Es 
baixa el consum, es puja la 
potència i es redueix l’emissió 
de CO2.
Quan cal canviar de cotxe?
Entre tres i cinc anys. Si parlem 

del motor un dels nostres 
cotxes pot fer fàcilment més 
d’un milió de quilòmetres, però 
si ens decidim a canviar-lo als 
tres anys serà un cotxe amb un 
preu residual molt alt i amb una 
quota similar a la que estem 
pagant, podem gaudir d’un 
cotxe nou, amb més prestaci-
ons, moltíssima més seguretat 
i menys consum.
Nosaltres tenim un sistema de 
compra que de tres a cinc anys, 
pots canviar de cotxe pagant 
el mateix, perquè garantim el 
preu de recompra.
Cada vegada cal menys man-
teniment del cotxe?.
És una forma d’abaratir el cost.

El conflicte de l’Espai pels Somnis 
està amargant l’existència d’al-
gun grup polític de la ciutat, 
especialment als d’Esquerra 
Republicana. El tema preocupa, i 
molt, no només perquè el situa en 
una posició incòmoda, perquè des 
del govern municipal no sempre 
es poden dir les coses delicades 
com es pensen, sobretot si al 
costat hi ha un soci amb qui com-
partir les cadires, sinó perquè hi 
ha qui està convençut que dar-
rere de tot aquest “pollastre” hi 
ha interessos polítics... 
L’ombra de la CUP persegueix 
Esquerra des de fa dies a Igualada 
i, talment com ha passat a Cape-
llades, crea divisions que semblen 
insuperables a curt termini. Hi ha 
qui veu, i no va gens desencami-
nat, que l’afer polèmic de fa uns 
anys a la Bassa de Capellades, 
que va acabar afectant de ple a 
l’Ajuntament, té una rèplica quasi 
exacta a Igualada amb l’Espai 
pels Somnis, amb l’única diferèn-
cia que aquí hi ha també l’Església 
pel mig, i no pas per ganes de ser-
hi... Allí el tema es va embolicar 
tant i es va tardar tant en posar 
fil a l’agulla, i es van dir tantes 
ximpleries, que va servir per tren-
car moltes coses que semblaven 
irrompibles. Passarà el mateix, 
a Igualada, i, s’ensopegarà dues 
vegades amb la mateixa pedra?

Audi i Volkswagen mante-
nen  el seu valor més que 
altres?
Com que el valor de recompra 
d’un Audi o un Volkswagen 
és molt alt, podem fixar unes 
quotes de compra més baixes. 
Per això tenim la Compra fle-
xible de Volkswagen o l’Opció 
Futur d’Audi.
La tecnologia alemanya és 
capdavantera, però sembla 
que la tècnica comercial 
també.
Aquests sistemes de compra 
són possibles perquè tota la 
plantilla d’assessors comer-
cials tenim molt formació tèc-
nica. No n’hi ha prou en vendre 
tecnologia, cal explicar-li al 
client tot el que li dóna el cotxe.
Quin va ser el seu primer 
cotxe?
Un Volkswagen Golf. Me’n 
recordaré tota la vida. Era una 
màquina.
Igualada és una de les ciu-
tats que més pateix la crisi. 
És un bon lloc per a vendre 
cotxes d’alta gamma?
És pitjor que altres però millor 
que molts. Vàrem començar 
venent cotxes des de Tàrrega 
però el 1996 ens vàrem deci-
dir a donar servei als nostres 
clients des d’Igualada. I aquí 
seguim.

4 paraules amb... Francesc Pua


