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Igualada perd dos referents
Troben mort l’empresari Lluís Verdés dins de l’edifici de Cal Ble, 

i mor el conegut fotògraf Santi Carbonell als 65 anys d’edat

Lluís Verdés, en una fotografia de l’any 2009. A la dreta, Santi Carbonell.
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Els comerciants del centre d'IGD 
volen cotxes al nucli antic
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Toni Bou supera 
el mític Tarrés 
en l'esport 
del trial
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Les obres remodelació al centre d’Igualada estan fent perdre diners als botiguers, i no els agraden.

RECOLLIDA DE SIGNATURES DELS BOTIGUERS 
CONTRA EL PROJECTE DE PEATONALITZACIÓ

El Campus 
Universitari de 
l'Anoia, endavant

Les obres de construcció del Campus avancen ràpidament. P10
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Ahir dijous, Igualada va tenir un mal dia. Molt 
mal dia. La mort de dos referents com Santi 
Carbonell i Lluís Verdés, ens colpia a primera 
hora del matí. 
Tot i que era coneguda la lluita d’en Santi Car-
bonell contra el càncer, la notícia de la seva 
mort ens sorprenia ja que l’esperança d’una re-
cuperació mai es perd.
En Santi Carbonell era -costa parla-ne en pas-
sat- un gran observador de la vida. Les seves 
fotografies sabien captar la tendresa dels més 
febles, la bellesa del racó més trist de la ciutat 
o la proposta més sorprenent del paisatge del 
nostre país. 

Les fotografies d’en Santi Carbonell han estat 
testimoni de la decadència d’Igualada i la seva 
exposició sobre la ciutat ha estat la més visita-
da que mai s’ha fet a Igualada. Hi ha una altra 
part menys coneguda d’en Santi, que és la seva 
vessant solidària. Es va bolcar -sovint amb risc 
per a la seva persona- en el procés de pacifi-
cació de Bòsnia Herzegovina, a través de Creu 
Roja Anoia. Sempre ho va fer tot amb el seu 
punt de sornegueria que amagava una profun-
da tendresa per l’esser humà. 
En Santi ens deixa a tots plegats el llegat de les 
seves fotografies i exposicions, sempre sorpre-
nents.
El matí de dijous ens sorprenia també amb la 
mort sobtada d’en Lluís Verdés, un home de 
negocis atípic. Més preocupat per l’àmbit cul-
tural que el dels beneficis, no sempre va ser 
comprès. Inquiet de mena, no va deixar pedra 
sense remoure, sempre en busca de solucions 
noves a problemes antics.
Després d’una etapa dedicada a la distribució 
alimentària va emprendre la tasca de dinamit-
zador cultural a Igualada, posant tot el seu pa-
trimoni i el seu temps a col·locar la ciutat en el 
circuit cultural de Catalunya. Per Cal Ble, durant 
deu anys, hi varen passar tota mena de perso-
nalitats polítiques i inteŀlectuals de Catalunya, 
donant ocasió als ciutadans de l’Anoia, a escol-
tar de primera mà les veus més autoritzades. 
Tancada, tots pensàvem que provisionalment, 
aquesta etapa cultural, en Lluís Verdés es va 
dedicar a l’hostaleria arribant a fixar la seu de 
la seva empresa a Sant Cugat. La mort l’ha sor-
près en un moment en què, per edat i capacitat, 
tenia encara moltes coses a aportar.
Són dues grans pèrdues per a Igualada i l’Ano-
ia, vinculades ambdues al món de la cultura, 
per a la qual es desvivien per millorar. El seu 
record, i el seu llegat, perduraran per sempre en 
la nostra memòria.

Una gran 
pèrdua

Santi Carbonell, amic, company
En Santi Carbonell era coŀlaborador de La Veu de l’Anoia gai-
rebé des dels seus inicis. Era un amic de tots nosaltres, a més 
d’un company. Mai no tenia un no, i era un gran professional, 
sempre amb aquell somriure murri que el caracteritzava. Avui 
l’acomiadem amb tristesa, però ens queda, afortunadament, un 
llegat enorme. Les seves fotos són la vida de les ciutats i pobles 
per on havia passat. En elles també hi ha una part d’ell.
Són el seu testimoni immortal, el d’un gran igualadí. 

Joan Carles, rei de les Espanyes, ha decidit posar 
un sou fix aquest per la reina Sofia i la princesa Le-
tizia. La reina cobrarà 63.234 euros com a sou fix i 
68.505 en concepte de despeses de representació i 
la princesa, 49.182 euros i 53.282 euros, respectiva-
ment. Segurament volen un contracte laboral.

L’enumeració de les desgràcies dels catalans si es 
fan independents qualifiquen a qui les diuen: José 
Manuel Garcia-Margallo, ministre d’afers estrangers 
“Quedarien com a Somalilàndia” . Antonio Gala, es-
criptor, “És de subnormals lluitar per independitzar-
se”,  Felipe Gonzàlez, expresident del govern “No 
es poden oblidar els 300.000 morts a Iugoslàvia”, 
Susana Díaz, presidenta de la Junta d’Andalusia 
“en una Catalunya independent els andalussos hau-
ran de renunciar a la seva identitat”.   Esperanza 
Aguirre “es com si es volgués votar per expulsar els 
musulmans”.... La llista no s’acaba i sembla que es 
barallin per veure qui la diu més grossa.

La infanta Cristina, finalment ha declarat com a im-
putada. Les seves manifestacions l’han “alliberat” de 
la càrrega que suportava. Una volta superat “el trà-
mit” ja torna a la “seva vida normal” que no té res a 
veure a la de la resta de la gent. Ha reafirmat el seu 
amor pel seu marit. És ell qui té la culpa de tot.

Es miri com es miri els beneficiats i perjudicats aca-
ben sortint els mateixos, es diguin balances fiscal, o 
comptes públics territorialitzats. Cristòbal Montoro, 
ministre d’Hisenda, ha hagut de reconèixer la des-
pesa de l’Estat en cada comunitat autònoma durant 
l’any 2011 i la més beneficiada és la Comunitat de 
Madrid, que va rebre aquell any 1.772 euros per ha-
bitant, molt per sobre dels 1.076 que es van destinar 
a Catalunya o els 624 euros per càpita que va rebre 
el País Valencià, la comunitat més perjudicada. I és 
que davant l’evidència dels fets sobren les paraules.

Esperanza Aguirre, lideresa del PP a Madrid, no ha 
parat d’insistir en que es donin les balances fiscals, 
on la seva Comunitat no surt tan beneficiada. 

Ángel de la Fuente, economista assessor del Minis-
teri d’Hisenda  preveu que les balances fiscals mos-
traran un dèficit fiscal a Catalunya de només el 5%, 
que pujarà a uns 11.000 milions d’euros. Però diu 
que amb això s’evitarà que la Generalitat “aprofiti 
aquestes informacions per fer victimisme”. 

Pedro J. Ramírez, periodista i exdirector de ‘El Mun-
do’ ha escrit un article d’opinió al diari nord-americà 
‘The New York Times’ dient que la seva destitució 
ha estat “per parlar clar” i afirma que la democràcia 
espanyola viu el moment “més fràgil” des de la mort 
del dictador Francisco Franco, el 1975.

El president Brauli Duart i l’equip de direcció de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) van romandre tancats 12 hores en una sala 
de TV3 mentre més de 200 treballadors indignats 
cridaven a la porta defensant les seves condicions 
laborals. I com que al final del Telenotícies vespres, 
Toni Cruanyes va llegar una informació feta al dictat 
de la direcció, ara ha dimitit en ple el Consell profes-
sional (format per periodistes de TV-3 per assegurar 
les bones pràctiques).

Iñigo Urkullu, ‘lehendakari’ basc, ha declarat que 
“El Rei té un paper reconegut per la Constitució es-
panyola que és d’arbitrar i moderar, i crec que des 
de fa molts anys ni ha arbitrat ni ha moderat”. I quan 
li han preguntat si es considera republicà, ha dit que 
se sent “basc i nacionalista” i, per tant, que “el que 
pugui ser el règim de l’Estat espanyol el preocupa, 
però que sobretot li preocupen els temes bascos”

Però el Rei segueix anat a la seva. Davant de tot el 
cos diplomàtic, el president del govern Mariano Ra-
joy,  el ministre d’Afers Exteriors José Manuel Gar-
cía-Margallo, (tots dos amb les seves dones) ha de-
clarat que “hi ha motius per a l’optimisme” en relació 
amb el creixement econòmic, ja que han augmentat 
les exportacions i inversions en altres països i “els 
capitals han tornat” a Espanya, tot i que subsisteixen 
”problemes molt greus, especialment l’atur”. La ver-
sió ofical sempre és la mateixa. La culpa dels altres.

Alfred Bosch, portaveu d’ERC al Congrés, va mos-
trar el seu desacord amb Francesc Homs, conseller 
de Presidència de la Generalitat ”M’ha semblat que 
Quico Homs abraçava l’alterdeterminació? En quin 
dret universal s’ha inspirat per dir que els altres han 
de decidir per tu?”.

Quim Arrufat, diputat de la CUP  ha recordat també 
que la negociació ha de portar-se a terme “una vega-
da reconeguda la independència i no abans”. 

La mort de Santi Carbonell i Lluís Ver-
dés representen dues grans pèrdues 
per a Igualada i l’Anoia, vinculades 

ambdues al món de la cultura, per a la 
qual es desvivien per  millorar
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Dimarts, el ple de Las Cortes Españolas va rebutjar 
una proposició de llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya, que facilitava la dació en pagament. Tot 
i que a Catalunya la proposició va ser aprovada per 
unanimitat, i amb els vots del PP, a Las Cortes els 
populars hi varen votar en contra. Per tant, com dic, 
la proposició va ser rebutjada.
Un dels portaveus del Partit Popular, en Martínez 
Pujalte, al·legava, per justificar el vot contrari a una 
mesura que hauria ajudat a les famílies espanyoles 
més necessitades, que aprovar la dació en paga-
ment, en qualsevol de les seves modalitats, tanca-
ria el mercat del crèdit a Espanya.
Suposo que si els legisladors nord-americans del 
segle XIX haguessin tingut aquesta mena de criteri 
del qual fa ostentació la dreta espanyola del segle 
XXI, als Estats Units encara estaria vigent l’escla-
vitud i les dones no votarien. Si les plantacions de 
cotó del sud dels Estats Units varen saber adap-
tar-se a l’abolició de l’esclavitud, també els bancs 
espanyols -tan ben tractats pel PP i pel PSOE- sa-
brien adaptar-se a la dació en pagament. 
Reconec que si s’accepta la dació en pagament, els 
bancs tindrien una altra excusa per no donar crè-
dits. És clar que tenint en compte el que costa que 
et donin un crèdit actualment, no crec que canviés 
gran cosa.
En canvi discrepo molt dels arguments “polítics” 
del portaveu del PP. El problema del crèdit, senyor 
Martínez Pujalte, no són les famílies que s’han que-
dat sense recursos per pagar les hipoteques, sinó 
els milers de milions que ha fos el sistema financer 
espanyol, les corrupteles dels grans banquers i la 
corrupció generalitzada del país. Uns problemes 
que els dos partits polítics majoritaris no han fet res 
per resoldre. Segons les dades oficials, només el 
3% dels crèdits a les famílies s’han deixat de pagar. 
En canvi la morositat entre les empreses immobili-
àries ha arribat a superar el 20%. El que pretenia la 
proposició del Parlament de Catalunya era ajudar a 
les famílies amb dificultats.... després de tot el que 
l’Estat ha ajudat -i està ajudant- als bancs.
És esgotador escoltar sempre els mateixos “argu-
ments” polítics per a justificar el no a tot. Quan no 
ho prohibeix la Constitució, s’inventen qualsevol 
cosa per prohibir-ho. Qualsevol cosa que vingui del 
Parlament de Catalunya -encara que no tingui res a 
veure amb el sobiranisme - rep la mateixa resposta: 
NO. Inclús tenint el vot favorable del PP català!
I encara és més esgotador veure com amb tota 
la fatxenderia del món, els diputats, de la dreta 
en aquest cas, s’inventen dades estadístiques en 
ocupació, balances fiscals, o disminució de la po-
bresa, com deia dimecres la ministra de Sanitat -i 
ex-esposa de corrupte- Ana Mato. O vinculant l’in-
dependentisme català amb el nazisme. O dient que 
la Generalitat emana de la Constitució, quan es 
va restituir 18 mesos abans que Espanya tingués 
aprovada la seva Carta Magna.

Els precedents

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La Ventafocs. Hi havia una vegada una 
jove que vivia amb la seva madrastra que era ví-
dua i tenia dues filles d’un altre matrimoni, cadas-
cuna més lletja que l’altra. Les preferències per 
elles feia que la Ventafocs hagués de fer els tre-
balls més durs de la casa i vestir parracs, mentre 
les seves germanastres es dedicaven a empolai-
nar-se i anar a passejar. Un dia el Rei d’aquell país 
va anunciar que es faria una gran festa per trobar 
la seva parella i convidava a totes les joves solte-
res del regne. Però per la Ventafocs la il·lusió va 
durar poc: “Tu no hi aniràs - li va dir la madrastra 
- Et quedaràs a casa fregant el terra i preparant el 
sopar per a quan tornem”.
   Quan va arribar el dia del ball la madrastra i les 
germanes se’n van anar al Palau i ella es va que-
dar plorant sola a la cuina. No tenia esma ni de 
rebel·lar-se, quan se li va aparèixer la seva fada 
padrina. Li va dir que aniria al ball i seria la més 
ben vestida. La va tocar amb la seva vareta màgi-
ca, transformant-li el vestit vell i brut, ple de cen-
dra en un meravellós vestit de festa. Un altre toc 
i va convertir una carbassa en la carrossa magni-
fica i amb un darrer moviment de vareta, tres ra-
tolins van quedar convertits en els dos cavalls i 
el carreter. “Però has de tornar a casa abans que 
el rellotge de Palau toqui les dotze campanades, 
perquè aleshores es trencarà l’encanteri”. 
   L’arribada de Ventafocs al Palau va causar admi-
ració. A l’entrar a la sala de ball, el Rei va quedar 
tant pres de la seva bellesa que ballà amb ella 
tota la nit. Les seves germanastres no la van reco-
nèixer i es preguntaven qui seria aquella jove tan 
bonica i agradable. Enmig de tanta felicitat, Venta-
focs va sentir al rellotge de palau tocar les dotze. 
“Oh! Déu meu! Haig d’anar-me’n!”. Va baixar l’es-
calinata perdent una de les sabates de cristall. El 
Rei va demanar a tothom que cerqués a aquella 
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noia de la qual s’havia enamorat. I va prometre 
casar-se amb qui fos capaç de calçar-se la sabata. 
Els seus heralds recorrien el Regne i les donzelles 
se la provaven en va, doncs no n’hi havia cap a 
qui li anés bé. 
   A l’arribar a casa de la Ventafocs les germanas-
tres van intentar posar-se-la, però tampoc no van 
poder. Ni van deixar sortir a la Ventafocs, perquè 
“no podia ser de cap manera que li anés bé”. Però 
ella insistí i el majordom reial va veure com li en-
caixava perfectament. El Rei s’hi va casar i ella 
va ser molt generosa amb aquella família que tan 
malament l’havia tractat. Ella era feliç en el seu 
món mentre que ells seguien amb la seva lletjor i 
enveja. 
   Tothom coneix aquest conte dels germans 
Grimm i ha vist la pel·lícula de Disney. Creuen que 
no hi ha fades però saben que les persones i situ-
acions transformen i canvien el que ens envolta. 
Els humils progressen, els esclaus s’alliberen i els 
imperis cauen. Massa sovint la societat instal·lada 
es comporta com les germanastres. Intenta viure 
bé aprofitant-se d’alguna ‘ventafocs’ que treballa 
sense protestar, vesteix uns parracs i ja no des-
perta ni la misericòrdia de qui els envolta. Però les 
per qualsevol circumstància les coses canvien i la 
situació es pot girar com un mitjó. No sempre els 
que tenien una posició confortable la podran man-
tenir. I segurament cada vegada serà més difícil si 
no aprenen a compartir. La societat cerca l’equili-
bri i ningú pot esperar que un petit ú per cent de 
la població mundial posseeixi gairebé dos terce-
res parts de la riquesa mundial. Tampoc s’aguan-
ta que una ventafocs treballi sense parar mentre 
altres sempre estan passejant..I l’equilibri genera 
nous conflictes i tensions. I la vareta del destí la 
movem cadascú de nosaltres amb la nostra deter-
minació i exigència

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com
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Tel. 93 803 58 05
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08700 IGUALADA

56 anys d’experiència tècnica en:
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DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 8/02/2014

5-7-8-15-38-44
Complementari: 27
Reintegrament: 5

· Dimecres 12/02/2014
19-23-24-27-28-34
Complementari: 7
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 6                  443  
· Divendres 7          087
· Dissabte 8     148
· Diumenge 9          474
· Dilluns 10               244
· Dimarts 11       449
· Dimecres 12      006

ONCE
· Dijous 6              43641
· Divendres 7       19620
· Dissabte 8    83737
· Diumenge 9       84786
· Dilluns 10             08462
· Dimarts 11    01542
· Dimecres 12    23907

· Dijous 6   4-23-32-36-37-46   C: 3  R: 7
· Dissabte 8   4-7-22-29-30-40  C: 33   R: 8

· Diumenge 9   31-44-47-51-52  Núm. clau: 6 

· Dimarts 11   8-17-25-41-47  Estrellas: 1/2
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14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni.
15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi .
16: Onèsim; Juliana; Honest; Porfiri.
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví.  
18: Simó; Eladi ; Bernadeta Soubirous.
19: Gabí; Conrad de Piacenza;  Jordi,
20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada

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.

La poca categoria de 
l’Alícia
•• JOSEP MARSAL I DOMINGO

Mentre Rajoy, a la convenció del PP 
a Barcelona, parla de “prudencia 
para no crear tensiones adiciona-
les”, independentment de que algú 
se’l cregui, a la indesitjable de l’Alí-
cia Sánchez Camacho se li escalfa 
la boca i comença a excretar insults, 
mentides i afirmacions que potser 
haurien d’alertar a la fiscalia.
Tothom, mínimament informat, sap 
que la gent del PP a Euskadi ho ha 
passat molt malament. Han estat 
molts anys i han sigut molts els que 
han sofert en carn pròpia, d’algun 
amic o militant la violència d’ETA. 
Trets a la nuca, segrestos inacaba-

bles, amenaces de bomba que han 
obligat a portar una vida dura amb 
guardaespatlles a molts bascos, en-
tre ells molta gent del PP.
I ara a Barcelona, aquesta terroris-
ta de la paraula, exultant i pixant 
colònia entre tanta gavina volado-
ra vinguda de Madrid, no se li acut 
res més que equiparar el sofriment 
dels militants del PP a Euskadi amb 
la situació d’ella mateixa i els seus 
companys aquí, a Catalunya. Aques-
ta dona no és només una frívola, és 
una mala persona que per fer-se no-
tar és capaç de les actuacions més 
abjectes. A mi els seus insults no 
m’afecten, conec de fa temps la seva 
poca categoria moral i tinc molt clar 
que només insulta qui pot, no qui vol, 
i per tant després de llegir la notícia 

he continuat amb el meu esmorzar 
de forquilla i ganivet, però he pensat, 
i als militants bascos? A ells sí que 
els pot insultar perquè són de la ma-
teixa corda.
Que deuen pensar els familiars de 
Miguel Ángel Blanco de que aquesta 
purrialla es compari amb ells? Que 
et segrestin el germà, amenacin amb 
executar-lo i al minut exacte del ter-
mini li engeguin un tret al clatell, es 
pot comparar amb els sofriments de 
la senyora Alícia, que el més gruixut 
que li ha passat és el merder que 
ella mateixa va organitzar al restau-
rant La Camarga? A mi ja em va bé 
perquè cada paraula que pronuncia 
fabrica un independentista més, però 
penso que els catalans no mereixem, 
ni podem acceptar aquestes declara-

cions, doncs som gent pacifica, con-
ciliadora, integradora i per sobre de 
tot democràtica. Ni separem famílies 
, ni etzibem els sables, només volem 
votar per una Catalunya lliure  i en 
pau per a tots. Aquests personatges 
podrien tenir una mica més de de-
cència. 

Dia 14: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: MISERACHS/CASAS/ R. Nova, 1/Soledat, 119
Dia 17: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 18: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 19: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 20: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director

   Robert Herrick va ser un poeta anglès del segle 
XVII conegut, principalment, per un poema preci-
ós que, de manera tossuda i errònia, s’atribueix a 
Whalt Whitman. Comença així:

Agafeu les roses mentre podeu
veloç el temps vola

la mateixa flor que avui admireu
demà estarà morta

   Què ens volia explicar l’autor? Doncs princi-
palment que visquem el moment, el famós carpe 
diem, una exhortació a no deixar passar el temps 
que se’ns ha brindat i no esperar a demà perquè 
pot passar que demà l’oportunitat ja no existeixi.
No, no m’he estovat perquè s’acosta el dia de sant 
Valentí; si fos així, hauria dit allò del “més que 
ahir...”. La cita la poso perquè el poema és molt 
bell i a la vegada penso que encaixa en el moment 
que vivim, ja que els catalans que creiem que se-
rem més feliços com a país independent hem de 
veure que estem davant d’una ocasió única, se-

gurament irrepetible en molts anys, i és ara quan 
hem “d’agafar les roses que admirem”.
   Empenyem tots tossudament en la mateixa di-
recció, endavant, colze amb colze. Ho repeteixo 
sovint. perquè així ho crec: aquesta revolució neix 
de la base, creix com les plantes, de baix cap a 
dalt, i serà impossible aturar-la; no ens podran 
“podar”.
Fa poc, un grup de comunicació -no massa entu-
siasta amb el procés independentista, s’ha de dir 
tot- ha publicat un sondeig fet a 1.600 persones 
en què diu que els indecisos tindran la clau en la 
consulta. Aquest concepte, en els sondejos, ja “ve 
de sèrie”, com l’aire condicionat als cotxes. Sense 
acusar ningú, sé que els sondejos de vegades “es 
cuinen”, tot i que no arribin a l’extrem d’aquella 
estadística en què un s’havia menjat un pollastre 
i l’altre cap, i la mitjana donava que s’havien fotut 
mig capó cadascú... El cas, però, és que d’aques-
ta manera de prendre el pols a la societat, me’n 

refio poc, si no donen abundants detalls de com 
s’ha fet la mostra.
   Però no hi ha dubte que hi ha una manera infal-
lible de saber el que opinem del procés els cata-
lans: passar per les urnes i, com que estem en un 
país civilitzat i no manipularem paperetes, al final 
del dia de la votació sabrem exactament com hau-
rà anat, sense dubtes.
   I com que avui ja us he dit que estava poètic, em 
permeto d’acabar amb un altre poema, aquest sí 
de Whalt Whitman:

Oh capità, el meu capità
va acabar el nostre espantós viatge.

El navili ha salvat tots els esculls
hem guanyat el cobejat premi.

   Ja sé que la intenció del poeta no era parlar d’in-
dependència, però a mi, digueu-me tòfol, m’agra-
da llegir-lo en aquest sentit.

Agafeu les roses mentre podeu

JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC 
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   Les histories són un flux que comunica el passat i 
el futur tot donant explicacions a molts dels compor-
taments del present. És indiferent si el que expliquen 
és verídic o manipulat. El que importa és que siguin 
versemblants, creïbles i compartides. I en cada mo-
ment els mateixos fets tenen explicacions diferents. 
És el que passa amb la història dels jueus. Havien 
entrat a la península amb l’Imperi Romà i en l’èpo-
ca medieval eren una comunitat influent, culta, acti-
va, dinàmica i pròspera amb activitats professionals 
com la medicina, l’astrologia, el comerç i les finan-
ces. Mentre la immensa majoria de la població cristi-
ana era pobre. El contrast potencià l’antisemitisme i 
els jueus aviat es convertirien en el boc expiatori de 
tots els mals. A inicis del 1391, a Sevilla, una mas-
sa -enfervorida pels sermons d’un eclesiàstic d’Éci-
ja- va destruir la jueria. Poc temps després passaria 
el mateix a Ciudad Real, Conca, Toledo o Burgos. I 
l’esclat també arribaria a la Corona d’Aragó a través 
de València i Mallorca. A l’agost s’assalta el call de 
Barcelona amb una matança de jueus.
   El problema venia de lluny. I la reina Isabel ‘la Ca-
tòlica’, necessitada de diners per les seves guerres, 
va nomenar un jueu com recaptador d’impostos. Era 
eficient i treballador i va proporcionar els recursos 
per convertir Castella en una potència econòmica i 
militar. Tot i així el 1476 la Corona de Castella im-
planta la discriminació. S’obliga els jueus a portar 

símbols distintius, se’ls prohibeixen els vestits luxo-
sos i es reclouen els jueus en els calls. La creació 
de la Inquisició el 1478 acaba de reforçar un antise-
mitisme passional, irracional i fanàtic. Se’ls diu que 
són un poble deïcida i criminal. I no els deixen gaires 
opcions. La fugida, la resistència o la conversió.
   El 31 de març de 1492, a Granada mentre reso-
lien els detalls de l’ocupació de la ciutat, els Reis 
Catòlics van signar el decret d’expulsió dels jueus. 
Tenien quatre mesos per marxar de tot els regnes 
hispànics. Sols es podien quedar si es batejaven. Un 
cop superat el termini, se’ls confiscaven els béns i 
es condemnava a mort els no exiliats que atrapaven. 
L’expulsió era irreversible. Exili o conversió. Exclusió 
o integració. Una repressió en benefici d’un estat in-
transigent i fanàtic, que per obtenir la cohesió social 
imposava la uniformitat. 
   Uns 50.000 jueus van preferir el baptisme abans 
que marxar i deixar-ho tot. Els altres van optar per 
l’exili. Marxen a Portugal i a d’altres països d’Eu-
ropa, el nord d’Àfrica o Turquia. Són els sefardites 
que mantenen la llengua i els costums del seu país 
d’origen. No existeix un consens sobre el nombre de 
jueus que van marxar. Segurament més de 200.000, 
d’una població espanyola que vorejava els 9 milions. 
Mai es podrà mesurar el drama de famílies i l’impac-
te en la cultura d’un sistema pensat per eradicar la 
diversitat. Els jueus i musulmans el 1492 i els moris-

Jueus
PERE ESCOLÀ ·    
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cos el 1610. En les Corts Constituents de Cadis del 
1812 encara hi havia qui defensava els drets dels 
“nets de sang” que impedien concórrer a determi-
nats càrrecs els que no fossin “cristians antics, se-
gurs i fidels al l’antic règim”. A mitjans del segle XX 
encara hi havia limitacions pels “xuetes” mallorquins. 
I avui encara perduren polítiques que agredeixen a 
catalans, valencians, mallorquins o bascos.
   Tímids intents de normalització, com un decret del 
1924, que va permetre, a títol personal, que diplo-
màtics espanyols a París, Lisboa, Atenes, Bucarest 
i Bordeus, entre d’altres, donessin la nacionalitat 
a perseguits pel nazisme i així salvar-los de la de-
portació i la mort, ja que Espanya era un aliat del 
hitlerià Tercer Reich. Però el posicionament oficial 
canvia poc. Ha calgut gairebé un segle perquè els 
sefardites puguin obtenir la nacionalitat espanyola 
sense perdre la que ja tenen. Alberto Ruiz-Gallar-
dón, ministre de Justícia deia “La societat espanyola 
culmina la reparació del que sens dubte va ser un 
dels errors històrics més importants. Els sefardites 
havien mantingut la seva identitat, no només amb la 
llengua, sinó sobretot per la convicció que seguien 
sent part d’una Espanya que els havia expulsat”. Do-
ble llenguatge d’un estat que continua amb els seu 
tarannà de sempre.

Tarragona, en la antiguitat, va ser una bella ciutat im-
perial romana, plena de temples, amfiteatres i altres 
edificis sumptuosos. Capital d’una part de la Hispà-
nia romana, fins i tot l’emperador August va dirigir 
des d’ella les campanyes militars contra els pobles 
vascons. És conegut que el domini polític dels ro-
mans va anar afeblint-se a mesura que els pobles 
germànics envaeixen l’Imperi. Hispània rep les ona-
des d’invasions que amb el temps liquidaran l’Imperi 
romà i el darrer poble que l’ocupa, i crea una monar-
quia electiva, són els visigots que  dominen més o 
menys el país durant dos-cents anys, si acceptem 
comptabilitzar des de la seva derrota a Vouillé (Fran-
ça), en mans del francs, fins a la invasió musulmana 
d’Hispània. El 711, els musulmans esclafen la mo-
narquia visigoda i envaeixen la península i el 725, 
els musulmans ja han passat els Pirineus i ja són a 
la Septimània francesa; el 732, són derrotats pels 
francs de Carles Martel a la batalla de Poitiers, que 
fan recular els musulmans tan de pressa que al 782 
ja havien traspassat altra vegada els Pirineus, i els 
francs començaven a ocupar l’Empordà. Girona cau 
en mans dels francs el 785 i finalment Lluís el Pietós 
fill de Carlemany conquesta Barcelona als musul-
mans el 801, gesta històrica que dóna inici al comtat 
barceloní. Els altres comtats naixents al nord de Ca-
talunya també la seva constitució en aquesta època, 
primer amb funcionaris francs com Barcelona, i  poc 
a poc es van independitzant. 
La història dels comtats catalans és llarga i prolífi-
ca, Besalú, Urgell, Pallars, Ausona, etc., però ens 
focalitzarem en la història de Tarragona en relació 
a la reconquesta del seu territori i en el seu entorn 
més immediat. Diuen les cròniques que Tarragona 
va ser un dels pocs bastions catalans que es van 
enfrontar de valent i no es van rendir a l’inconteni-
ble avanç dels musulmans. El preu que va pagar 
Tarragona va ser la devastació de la ciutat i l’exili 

dels seus habitants. La seva capitalitat eclesiàstica 
va passar al sud de França. Davant l’audaç  avanç 
dels musulmans la majoria de poblacions hispanes 
es rendien, i molts nobles gots fins i tot entregaven 
la seva comarca o regió a canvi de què el nou poder 
musulmà els deixés com a governadors o capitosts 
locals, sempre i quan es passessin a la religió mu-
sulmana. El Camp de Tarragona va ser mig abando-
nat i sobretot la seva capital la ciutat de Tarragona, 
desèrtica i enrunada, plena de ruïnes romanes, on 
els bosc i les males herbes entraven per tot arreu, 
habitada per perdularis i lladregots. Aquesta situació 
es va perllongar en el temps, fins i tot ja constituïts 
dins el principat de Catalunya un conjunt de com-
tats i entre ells el de Barcelona. Tarragona era terra 
semi despoblada, la frontera de la Catalunya cristi-
ana estava marcada pel Llobregat primer, va anar 
avançant a través del Penedès després, l’Anoia va 
ser terra de frontera amb anades i reculades de pa-
gesos que intentaven atendre els seus cultius amb 
la por de les falconades musulmanes. Una vegada 
ensorrat el poder califal musulmà per causes i guer-
res civils internes i convertit el territori de la Hispània 
musulmana en taifes mores o territoris governats per 
reietons, quedaven a Catalunya dos nuclis de poder 
musulmà: Tortosa i Lleida. La proximitat de Tortosa 
a les terres tarragonines impedia el seu desenvolu-
pament per por dels atacs musulmans. Tant abans 
de ser reconquerit i ocupat el Camp de Tarragona i 
la seva capital, com després de què els musulmans 
l’abandonessin,  la majoria del territori va ser donat 
pels Comtes de Barcelona a personatges curiosos 
per intentar donar una empenta real i oficial a un lloc 
que estava ocupat a mitges i que era una mica terra 
de ningú. Un dels primers receptors de Tarragona i 
els seus entorns va ser el  Vescomte de Narbona, 
també al Papa de Roma li va ser entregat aquest 
territori, però mai en va prendre possessió. La his-

GALO BALL RATÉS

La reconquesta i restauració de Tarragona
tòria fixa ja més definitivament la donació del Camp 
de  Tarragona i la seva capital per part de Ramon 
Berenguer III al bisbe Oleguer de Barcelona, que es 
constitueix senyor feudal de Tarragona, qui fins i tot 
va anar a Roma a veure el Papa a sol·licitar l’aquies-
cència pontifícia, ja que teòricament aquest territori li  
havia estat donat a ell. El Pontífex accedí a aquesta 
donació i confirmà al bisbe Oleguer com a Senyor de 
Tarragona i responsable de la futura restauració de 
la seu metropolitana. Què va fer el bisbe Oleguer? 
doncs buscar un cavaller que pogués traduir en fets 
l’ocupació nominal o teòrica de Tarragona i el seu 
entorn, i així és que va signar la carta el 14 de Març 
del 1129 al cavaller normand Robert de Colei, amb 
el títol de príncep, encarregant-li  la restauració de 
la ciutat, la seu eclesiàstica i l’ocupació del camp 
tarragonès. Aquest cavaller normand havia estat al 
servei del rei d’Aragó Alfons el Bataller. És un dels 
tants enigmes de la Història: com els Comtes de 
Barcelona acceptaren la creació d’un comtat pràcti-
cament independent a mans d’un cavaller normand? 
La història diu que va ser una tàctica del Comte de 
Barcelona per no fer enfadar Alfons el Bataller, rei 
aragonès, ja que les dues taifes mores de Tortosa i 
Lleida també eren cobejades per ell. El cavaller nor-
mand i els seus descendents van complir la feina en-
comanada, sobretot després que Ramon Berenguer 
IV, fill de Ramon Berenguer III, conquerís, amb molta 
ajuda d’altres comtes i de l’esquadra genovesa, les 
dues taifes mores residuals a Catalunya de Tortosa 
i Lleida, allunyant el perill musulmà del camp tarra-
gonès. Per fi Tarragona i la seva terra podien respi-
rar tranquil·les respecte als musulmans, encara que 
conflictes i picabaralles entre la Mitra i la noblesa no 
en fan faltar.

Fonts consultades: La Restauració de Tarragona de 
Josep Iglesias;
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Igualada va viure ahir un dels 
pitjors dies que es recorden. 
Tot d’una, al matí, va perdre 
dos grans referents de la seva 
societat civil. Santi Carbonell, 
coŀlaborador d’aquest setma-
nari, amic per damunt de tot, 
incansable defensor d’Iguala-
da, actiu membre de la cultura 
popular igualadina i un dels 
millors fotògrafs que ha donat 
mai aquesta ciutat, perdia la 
vida víctima d’un càncer con-
tra el que lluitava des de feia 
temps. Tenia 65 anys d’edat. 
La seva salut havia empitjorat 
en els darrers dies, i es temia 
el pitjor. Un acte de comiat 
tindrà lloc avui divendres a 
les 11.30 del matí al Tanatori 
d’Igualada.
D’altra banda, ahir mateix, a 
primera hora del matí, va ser 
trobat sense vida el cos de 
Lluís Verdés, empresari de 58 
anys d’edat vinculat a l’alimen-
tació durant dècades, funda-
dor dels Supermercats Kem-
bo, i de la Fundació Cultural 
i Gastronòmica de Cal Ble, 
i posteriorment, de La Sala. 
Verdés va morir a l’interior del 
que havia estat la seva gran 
creació, un espai que va ser 
durant uns anys tot un refe-
rent no només de la cultura de 
qualitat a Igualada, sinó tam-
bé a Catalunya. Estava casat 
amb la que fou regidora de 
Cultura d’Igualada, l’escripto-
ra i professora Maria Enrich, i 
tenia tres fills. L’acte de comiat 
es farà avui divendres a les 7 
de la tarda. 
La pèrdua d’ambdues perso-
nes deixa un buit enorme en 

Igualada perd dos grans referents

Lluís Verdés, en una foto de l’any 2009. Foto: Anoiadiari.cat
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L’empresari Lluís 
Verdés va ser trobat 
mort ahir al matí dins 
del centre cultural i 
gastronòmic Cal Ble, 
a la Rambla St. Isidre

Santi Carbonell, en una fotografia recent.

Santi Carbonell, que 
el passat 5 de fe-
brer va complir 65 
anys,  lluitava contra 
un càncer del que 
malauradament no 
s’ha pogut recuperar

la cultura igualadina. Ahir, en 
el moment de tancar aques-
ta edició, es repetien sense 
cessar mostres de còndol i de 
dolor a les xarxes socials i el 
tema era motiu de conversa 
en molts indrets de la ciutat.

Santi Carbonell, molt 
més que un fotògraf
El meu fill m’ha fet saber que 
em relaciono poc i em sembla 
que te raó. Avui faig 65 anys, 
és una bona excusa per tor-
nar-hi, si més no per intentar 
certa normalitat en la meva 
lluita diària amb el càncer. Us 
vull desitjar a tots que tingueu 
un grandiós dia, que us foteu 
un carajillu a la meva salut i us 
demano disculpes per aquest 
llarg silenci, intentaré no fer-
ho mes. Moltes vegades m’he 
posat davant l’ordinador, he in-
tentat explicar com és la meva 
vida actual i com em sento i al 
final no ho he sabut fer. 
Gairebé no surto pels carrers 
de la meva estimada Igualada, 
quan ho faig, acompanyat de 
la Lita la meva dona i cami-
nant molt a poc a poc, m’agra-
da trobar gent que conec, però 
a la vegada m’emociono com 
un imbècil. 
Tan sols em resta donar-vos 
les gràcies pel vostre suport i 
fins la pròxima. Una abraçada 

molt gran.
Aquest escrit és de dimecres 
de la setmana passada, el 
darrer que va escriure a Face-
book, just el dia que va fer 65 
anys. Va rebre un sensefi de 
missatges. No era per menys. 
En Santi Carbonell i Bertran 
gaudia de l’estima de molta 
gent. Se l’havia guanyada a 
pols, per mèrits propis. 
Nascut a Igualada el 1949, va 
cursar estudis de fotografia al 
CEI i al Centre de la Imatge de 
Barcelona, i des de 1984 coŀ-
laborava a La Veu de l’Anoia. 
Era un amic de tots nosaltres. 
Crític, amb un fort caràcter, 
professional, sentimental, 
igualadí de soca-rel. Hi ha dot-
zenes de portades de La Veu 
amb fotografies seves, moltes 
d’elles aèries, la seva gran es-
pecialitat.
Havia coŀlaborat també a El 
Periódico, Salut Total, Avui, 
Cambio 16, Lecturas, EFE, 
Europa Press i Hola. Des de 
1987 fins a 1991 va ser cap de 
fotografia de la revista Xarxa i 
va rebre el premi a la millor foto 
periodística de l’any. El 1989 
va entrar com a fotògraf de la 
Generalitat, on estaria fins fa 
molt poc temps, iŀlustrant tam-
bé els anuaris oficials. També 
va fer cursets de fotografia als 
centres penitenciaris Quatre 
Camins i la Model (1989).
Entre d’altres obres, va parti-
cipar en el llibre La caravana 
dels somnis, dels Reis d’Igua-
lada (1994).  També va parti-
cipar com a fotògraf en acci-
ons humanitàries a Bòsnia i al 

Sahara Occidental. Va iŀlustrar 
els llibres del Centenari del 
Futbol Club Barcelona, Festes 
de Catalunya i del Campionat 
del Món de discapacitats psí-
quics i físics d’ISOD...  

Lluís Verdés i Cal Ble
Lluis Verdés, sempre va ser 
una persona inquieta i creati-
va. Havia heretat el negoci fa-
miliar de queviures Cal Ble i el 
va convertir en un dels primers 
supermercats familiars de Ca-
talunya, Kembo, amb presèn-
cia a Igualada i en altres punts 
de la geografia catalana.
D’aquell Kembo, que era la in-
sígnia que havia posat als es-
tabliments i que es va vendre 
a Caprabo, va néixer la idea 
de crear Cal Ble, un centre 
cultural i gastronòmic que du-
rant uns anys va ser un dels 
grans referents de la cultura 
igualadina, i fins i tot va tenir 
molt ressò a nivell nacional. 
Era l’any 1999, i Lluís Verdés, 
al capdavant de la quarta ge-
neració de “Cal Ble”, va arribar 
a acollir en aquest centre de la 
Rambla Sant Isidre fins a 950 
activitats en 7 anys. Un volum 
molt alt, potser massa per una 
ciutat com Igualada.
Posteriorment, Cal Ble, que 
va marcar tota una innovació 
en la manera de promoure la 
cultura a Igualada, va perdre 
força i el negoci es va ampliar 
al sector del càtering ampliant 
l’activitat a una finca rústica de 

Rubió. 
També es va buscar un nou 
focus de negoci a “La Sala”, 
a l’antic teatre del Cercle Mer-
cantil, amb 14 patrons entre el 
quals sobresortien els empre-
saris igualadins Roc Aguilera i 
Toni Fusté, i un dels directius 
del Grupo Zeta, Francesc Ma-
toses, d’arrels igualadines. En 
els seus inicis, es volia dotar 
a aquest espai un format més 
cultural, no només de disco-
teca. Mònica Terribas, Lluís 
Llach, o Joan Laporta van ser 
l’any 2009 alguns dels iŀlus-
tres convidats d’aquest projec-
te que combinava l’oci nocturn 
dels caps de setmana, amb la 
cultura de qualitat dels dies la-
borables. Era com la segona 
part de Cal Ble. La crisi eco-
nòmica també va influir en el 
minvar lent però simptomàtic 
d’aquest tipus d’activitats, fins 
a desaparèixer per complet. 
Lluís Verdés, però, mai va 
renunciar a innovar, i a dotar 
Igualada d’una categoria cul-
tural que, fins que va néixer 
Cal Ble, no havia tingut mai.

Lluís Verdés va ser trobat mort ahir al matí a l’interior de Cal Ble.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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El conflicte de l’Espai pels 
Somnis arriba a una fase de-
cisiva. A partir d’ahir dijous els 
Mossos d’Esquadra poden re-
bre l’ordre judicial de desallot-
jar l’edifici del Casal, quelcom 
que no va succeir ahir. Els 
joves van organitzar un es-
morzar popular com a acte de 
protesta davant un desallotja-
ment que es preveu imminent, 
però que pot consistir en un 
simple canvi de pany, ja que 
a l’interior del Casal no hi ha 
ningú pràcticament durant tota 
la setmana. 

Manifestació
Unes 700 persones van par-
ticipar dissabte en una mani-
festació pels carrers d’Igua-
lada en suport als joves que 
ocupen l’Espai pels Somnis, 
l’antic Casal Interparroqui-
al del passeig Verdaguer. La 
manifestació va ser en tot mo-
ment pacífica, amb una forta 
presència policial controlant la 
via pública i l’edifici de l’Ajun-
tament, on va finalitzar. Tam-
bé van procedir a identificar 
alguns joves participants. La 
protesta va començar davant 
mateix de l’Espai pels Somnis, 
obert al públic des d’uns dies 
abans en unes jornades con-
tra el desallotjament.
A la manifestació s’hi van ad-
herir coŀlectius que han mos-
trat públicament el seu suport, 
com la CUP, el sindicat CGT, 
la formació ARRAN o la Plata-
forma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH), que van aprofitar 
la protesta per a manifestar-se 
també davant les sucursals 
bancàries per les que passava 
la manifestació.
Els darrers dies, l’única nove-
tat que s’ha produït és l’oferta 
d’un conegut empresari igua-

Aspecte de la plaça de l’Ajuntament, dissabte, punt final de la manifestació de l’Espai pels Somnis.

Un privat ha ofert una 
finca del barri del Rec 
als joves, però “no 
volem que ens ajudin 
el papa i la mama,  vo-
lem un espai públic”

Els joves de l’Espai pels Somnis afirmen que, si hi ha 
desallotjament, el seu projecte “continuarà igualment”

ladí per ocupar una finca de la 
seva propietat al barri del Rec.  
Es tracta, doncs, d’un edifici 
privat. Tot i que encara no s’ha 
produït una resposta oficial 
dels joves, tot sembla indicar 
que no ho acceptaran.
La Veu va mantenir dimecres 
una àmplia entrevista amb 
representants de l’Espai pels 
Somnis, en el que exposaven 
el seu punt de vista sobre tot 
el que ha succeït i el futur del 
seu projecte davant el més 
que possible desallotjament. 
Davant els successos que van 
tenir lloc ahir -veure pàgina 
anterior-, que han modificat 
les previsions d’espai en el 
nostre periòdic, hem preferit 
ajornar la publicació d’aques-
ta entrevista per a la propera 
edició. 
Tot i això, els joves han expli-
cat a aquest setmanari que 
“tornaríem a ocupar” el Casal, 
convençuts que la seva acció 
“té tot el sentit del món”. Alho-
ra, i davant algunes acusaci-
ons de que darrere de tot ple-
gat hi ha interessos polítics, 
els joves assumeixen “que el 
nostre és un projecte polític, 
és clar que sí, però no d’algun 
partit en concret, sinò perque 
no estem d’acord amb les po-
lítiques que es fan a Igualada. 
Volem canviar-ho i fem tot el 
que és al nostre abast per a 
fer-ho possible”, afirmen. 
Respecte l’oferta d’un espai 
privat, els joves expliquen que 
“agraïm el gest, però no es-

tem d’acord en que vingui algú 
amb diners a solucionar-nos 
les coses, no volem que ens 
ho arreglin el papa i la mama, 
volem ser nosaltres mateixos, 
amb els nostres recursos, i en 
un espai públic. A Igualada 
n’hi ha de sobres”. 
Els joves justifiquen les se-
ves accions amb una simple 
frase: “aquesta és una ciutat 
en la que no hi ha prou ofer-
ta d’estudis, d’oci, ni de feina. 
La gent és a fora estudiant o 

i tot la carta de donació origi-
nal de l’edifici, i tot estava per 
terra, llençat... Ho vam recollir 
en unes caixes i ho vam portar 
a Santa Maria. Ens hi van fer 
anar dues vegades perquè no 
volien que en el paper que jus-
tificava el lliurament hi posés 
“cessió”, sinó “retorn”. Això 
creieu que és normal?”

Divendres vinent, torna la Fira Universitària a l’Escorxador
REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres, 21 de fe-
brer, Igualada torna a celebrar 
per tercer any consecutiu la 
Fira Igd Universitària. La cita 
tindrà lloc al recinte de l’Es-
corxador (c/ Prat de la Riba, 
47) de les 10 a les 13:30h i de 
les 15:30 a les 18h. L’entrada 
serà gratuïta. 
En la seva primera edició, 
l’any 2012, la fira va rebre al 
voltant d’un miler de visitants, 
una xifra que l’any 2013 es va 
incrementar en un 40%. Vista 
la bona acollida dels instituts 
i els estudiants d’Igualada i 
la Conca d’Òdena en anys 
precedents, el  departament 

de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada aposta novament 
per l’esdeveniment. Segons 
afirma el regidor de Joventut, 
el republicà Joan Requesens, 
“oferim una completa mostra 
d’orientació formativa, que 
posa a l’abast dels joves una 
gran representació de centres 
universitaris i d’estudis superi-
ors de Catalunya”. 

21 universitats i 
7 centres de FP
Enguany la Fira ha augmen-
tat el seu número de centres, 
comptant amb la presència 
de vint-i-una universitats pú-
bliques i privades catalanes 
–dues més que l’any passat– i 

set centres de formació pro-
fessional d’Igualada i altres 
municipis propers. També hi 
tindran cabuda altres centres 
amb oferta pública munici-
pal que ajuden a completar 
aquests estudis en camps tan 
diversos com ara la música, el 
disseny, l’artesania, o les arts 
escèniques. En cadascun dels 
estands s’hi podrà trobar un 
representant del centre que 
ajudarà a resoldre els dubtes 
dels futurs estudiants. 
També hi haurà un estand del 
Punt d’Informació Juvenil La 
Kaserna amb assessorament 
sobre temes relacionats amb 
els estudis postobligatoris, 
com ara beques d’estudi, co-

neixement del sistema educa-
tiu, alternatives de transport, 
opcions per compartir cotxe i 
pis o ofertes per estudiar idio-
mes a l’estranger, entre altres. 
A la Fira hi exposaran la seva 
oferta formativa la Fundació 
Universitària del Bages, La 
Salle, la UNED, la Universi-
tat Abat Oliba, la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona, 
la Universitat de Girona, la 
Universitat de Lleida, la Uni-
versitat de Vic, la Universitat 
Internacional de Catalunya, 
l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada adscrita a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra, la 

Universitat Oberta de Cata-
lunya, la Universitat Ramon 
Llull, BAU-Escola Superior de 
Disseny, Escola de Turisme 
Sant Ignasi, ESDI-Escola Su-
perior de Disseny, Les Roches 
International School of Hotel 
Management, la Universitat 
Rovira i Virgili, EAE-Business 
School i CETA-Escola Univer-
sitària de Turisme Barcelona 
L’Institut Milà i Fontanals, 
l’Acadèmia Igualada, l’Escola 
d’Art Gaspar Camps, el Col-
legi Montserrat, l’Escola Joviat 
de Manresa, l’Institut Escola 
de Sobreestants de Tàrrega i 
l’Institut La Segarra de Cerve-
ra completaran la mostra.

“Ho tornaríem a fer”, 
diuen, en relació a 
l’ocupació del Casal, 
i reconeixen que “el 
nostre és un projecte 
polític, és clar que sí, 
no estem d’acord en 
les polítiques que es 
fan a Igualada”

treballant el qui pot. Venim els 
caps de setmana i aquí no hi 
ha res obert. No pot ser”.
Els joves també han explicat 
que han efectuat una àmplia 
neteja de tot l’interior del Ca-
sal. “Ens vam trobar carnets 
de la piscina, centenars de 
documents en els que hi ha 
generacions d’igualadins, fins 
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El projecte de remodelació 
d’alguns carrers del nucli antic 
que quedaven per fer de via-
nants tota l’anella històrica de 
la ciutat no agrada a alguns 
botiguers. Almenys, a una 
quarantena de la plaça del 
Pilar, carrer Nou i d’altres de 
l’entorn, que consideren que 
evitar el pas de vehicles per 
aquesta zona els farà perdre 
clients. Aquests comerciants 
han elaborat un manifest sig-
nat que faran arribar a l’Ajun-
tament. Tenen intenció d’en-
trevistar-se amb l’alcalde Marc 
Castells i el regidor d’Urbanis-
me, Jordi Pont. 
Els comerciants expliquen que 
estan preocupats “per la re-
percussió negativa que sobre 
els nostres negocis està tenint 
el període de les obres ja ini-
ciades i previstes fins el mes 
d’abril”, alhora que també te-
men el que pugui passar quan 
estigui implantada la peatona-
lització total, especialment “en 
els resultats comercials dels 
nostres establiments, ja sensi-
blement inferiors des de fa un 
temps i en situació delicada en 
alguns casos”. 
Els botiguers també estan es-
pecialment preocupats “per la 
desassistència que provoca-

Imatges de les obres al carrer Nou i la plaça del Pilar, aquesta setmana.

Els comerciants 
no estan d’acord 
amb el projecte de 
l’Ajuntament i afirmen 
que si no es pot 
passar amb cotxe, 
perdran clients

Els botiguers del nucli antic recullen firmes, contraris a que no 
puguin circular vehicles pel carrer Nou i places del Pilar i St. Miquel

El govern dels Estats Units sanciona una empresa 
“fantasma” ubicada a Igualada per ajudar l’Iran
JP / LA VEU

El Departament del Tresor 
dels Estats Units ha inclòs en 
la seva llista de sancions a una 
empresa igualadina, Advance 
Electrical and Industrial Tech-
nologies, amb seu al número 
120 del Passeig Verdaguer de 
la capital de l’Anoia, per ajudar 
suposadament el Govern de 

l’Iran a evadir les sancions im-
posades per la seva polèmica 
indústria nuclear. 
El Govern nord-americà ha 
assegurat que AEIT i el seu 
“únic accionista”, Pere Puntí, 
van lliurar a la República Is-
làmica equips subministrats 
per altres empreses i “facilitar 
transaccions financeres” per 

a una firma que ja havia estat 
sancionada el 2011 per lliurar 
material amb “aplicació direc-
ta al programa nuclear”. El 
Tresor ha sancionat, a més de 
AEIT, a empreses i individus 
de Turquia, Alemanya, Geòr-
gia, Afganistan, Emirats Àrabs 
Units, Liechtenstein i el propi 

Iran.
Tots ells haurien col.laborat 
d’una o altra manera, segons 
els Estats Units, amb la “eva-
sió de sancions” i el “suport al 
terrorisme” , segons la nota 
difosa per l’Executiu americà. 
Per a Washington, aquestes 
mesures posen de manifest el 
seu compromís amb el mante-
niment dels càstigs, almenys 
fins que l’Iran aclareixi les “pre-
ocupacions” que encara per-
sisteixen al voltant de la seva 
indústria. En aquest sentit, el 
secretari del Tresor adjunt per 
Terrorisme i Intel.ligència Fi-
nancera, David S. Cohen -a 
la fotografia- ha advertit que 
les sancions “segueixen en 
vigor” malgrat l’acord assolit 

entre les autoritats iranianes i 
les potències del 5 +1 – Estats 
Units, Rússia, França, Regne 
Unit, Xina i Alemanya – per re-
soldre les controvèrsies en un 
termini de sis mesos.
L’empresa Advance Electrical 
and Industrial Technologies 
té la seva raó social al pas-
seig Verdaguer 120, entresol 
porta 3, i la seva activitat són 
“serveis tècnics d’arquitectura 
i enginyeria i altres activitats 
relacionades amb l’assesso-
rament tècnic”. De tota mane-
ra, ningú consultat per La Veu 
n’ha sabut dir res d’aquesta 
empresa, considerada “fan-
tasma” pel fet de tenir ubicada 
a Igualada només la raó soci-
al. 

rà en alguns clients que per 
dificultats de mobilitat han 
de ser acompanyats fins a la 
porta”, ja que amb la desapa-
rició prevista per l’Ajuntament 
de circulació de vehicles per 
aquests carrers i places “pro-
vocarà segurament la pèrdua 
d’aquests clients”. 
Aquest aspecte fa referència a 
que hi ha alguns negocis es-
pecialitzats en l’atenció a gent 
gran o bé persones amb difi-
cultats de mobilitat, i d’altres 
presten serveis d’urgència en 
el lliurament de medicaments, 
com és el cas d’una farmàcia, 
en ocasions durant tota la nit. 
En alguns casos “la clientela 
passa a recollir encàrrecs sen-
se pràcticament estacionar, 
aspecte que amb la nova or-
denació serà inviable i per tant 
significarà la pèrdua segura 
d’aquests clients”. És més, en 
l’escrit enviat a l’Ajuntament ja 
s’exposa que “ja hi ha perso-

amb accés de circulació”.
Els botiguers proposen “re-
servar unes hores de lliure 
circulació de vehicles, com es 
fa en altres ciutats europees”, 
que suggereixen podrien ser 
fins a les 11 del matí i a les 
tardes, de 3 a 6. “Això perme-
tria un equilibri entre l’objectiu 
del projecte i el legítim interès 
dels establiments afectats per 
la nova situació urbanística”. 
Els comerciants pensen que 
aquesta proposta es podria 
“implantar durant un temps i 
avaluar-la en funció dels re-
sultats”. També es mostren 
oberts a parlar amb el govern 
municipal “amb l’ànim de con-
tribuir positivament al que es 
consideri millor per Igualada 
procurant respectar els inte-
ressos dels establiments, que 
són part important d’aquesta 
zona”.
El projecte va ser presentat en 
una reunió de l’Ajuntament als 
veïns i comerciants, encara 
que, segons que han expli-
cat a La Veu els botiguers “ja 
estava tot decidit”. Fonts mu-
nicipals han explicat respecte 
aquesta polèmica que no es 
pensen moure “ni un miŀlíme-
tre” de la seva decisió. “No 
volem cotxes dins del nucli 
antic”, han dit. 

nes que han manifestat que 
amb l’implantació de l’illa de 
vianants i sense accés de ve-
hicles deixaran de ser clients, 
fet més que preocupant i que 
considerem gravíssim”.
Els comerciants afirmen tam-

bé que el projecte, teòricament 
amb l’objectiu de revitalitzar la 
zona, pot ocasionar “segons 
manifestacions recollides, la 
pèrdua d’alguns establiments 
que estan estudiant la possibi-
litat de traslladar-se a indrets 

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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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

finquesargent@msn.com
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Les obres del futur Campus 
Universitari d’Igualada, al Pla 
de la Massa, avancen ràpida-
ment, i el mes de setembre 
estaran acabades. L’empre-
sa Acciona està complint els 
terminis previstos, construint 
el futur recinte universitari, al 
costat de l’antic laboratori AII-
CA, gràcies a blocs de formigó 
prefabricats, que arriben cons-
tantment en tràilers. Dime-
cres, l’alcalde Marc Castells, 
acompanyat dels regidors 
d’Urbanisme, Jordi Pont, i 
d’Educació i Universitats, Mar-
ta Bacardit, van efectuar una 
visita d’obres, en la que es va 
posar de manifest l’aposta que 
ha fet l’Ajuntament per aquest  
projecte, avalat per la Genera-
litat.

500 alumnes en quatre anys
El futur Campus Universitari 
d’Igualada (CUI) podrà enca-
bir fins a 500 alumnes, xifra a 
la que espera arribar-se en els 
propers 4 anys. De moment, 
el proper mes de setembre 
ja n’acollirà 250. El projecte 
té un cost de 5 milions d’eu-
ros, aportats a parts iguals per 
l’Ajuntament i la Generalitat, 
en una inversió que l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 
definit avui “com una aposta 
decidida d’aquest govern per 
potenciar els nostres estudis 
universitaris, uns estudis amb 
una gran especialització i amb 
un alt índex d’inserció laboral 
per als estudiants que els fina-
litzen”. 
Actualment l’evolució de les 
obres està seguint els termi-
nis fixats: a final de febrer es 
preveu acabar l’estructura de 
l’edifici i, immediatament, es 
procedirà a fer els tancaments 
interiors i les instal·lacions. Al 
mes de maig es preveu iniciar 
els treballs de la nova plaça a 
la part davantera.

El regidor d’Urbanisme Jordi Pont i l’alcalde Marc Castells, dimecres en visita d’obres.

El premi Nobel de 
Química del 2011 
oferirà la conferència 
d’obertura del nou 
curs 2014-15 en les 
noves instal.lacions

El futur Campus Universitari d’Igualada 
va agafant forma ràpidament

Aquest cap de 
setmana, Fira de Pere 
III a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest proper cap de setma-
na, 15 i 16 de febrer, es durà 
a terme a Igualada la segona 
edició de la Fira Reial de Pere 
III el Cerimoniós, organitzada 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), amb la coordinació de 
Mapamundi Produccions. Dis-
sabte, l’horari de la fira serà de 
9 a 21h i diumenge de 9 a 15h.  
Durant aquests dies es podrà 
reviure l’ambient medieval a 
les places de l’Ajuntament, de 
Pius XII, de la Creu i del Bruc, 
als carrers de Santa Maria, del 
Roser, del Born, de la Mare de 
Déu de la O i Custiol i a la tra-
vessia de Sant Roc.
La Fira Reial de Pere III el 
Cerimoniós inclou una mostra 
d’arts i oficis històrics, com el 
gremi de ferrers, el de filado-
res i teixidores i el de la pell, a 
banda de diversos mercaders, 
que s’establiran al nucli antic 
d’Igualada. També hi haurà 
tavernes, forns de pa, haimes 
àrabs i l’espectacle medieval 
itinerant Mediavulus. Al racó 
infantil situat a la plaça Pius 
XII, hi haurà cavallets, cara-
vana de ruquets i una barca 
gronxador.  
El diumenge, dia 16 de febrer 
a 11:30h, a la plaça Pius XII 
s’hi duran a terme dos espec-
tacles. El primer, De capità a 
bufó, explica, amb un espec-
tacle de màgia i malabars, la 
història d’un exiliat mariner de 
Barcelona que va de poble en 
poble, per explicar tot allò que 
ha après al llarg de la seva 
vida als ports de la Mediter-
rània. A les 13h a la mateixa 
plaça s’hi podrà presenciar 
Els Cardona enfrontats amb 
els Montcada. Els Cardona, 
senyors de la Conca d’Òdena, 
estan enfrontats amb la famí-
lia dels Montcada i gràcies a 
la intervenció dels seus vas-
salls coneixeran la solidaritat 
i establiran una amistat eter-
na. Aquest serà un espectacle 
d’acrobàcies.  
L’any 2013 es va dur a terme 
la primera edició de la Fira Re-
ial de Pere III, amb motiu dels 
640 anys de la concessió del 
privilegi atorgat pel rei Pere 
III d’enfranquiment de la vila 
d’Igualada dels drets reials 
per l’entrada de mercaderies 
a la vila. L’actual Fira Reial re-
corda els episodis que, segles 
enrere, van convertir la ciutat 
en una vila comercial.Les obres, que du a terme Acciona, s’estan fent amb blocs de formigó prefabricats.

L’alcalde va avançar que, per 
començar el curs i inaugurar 
el nou centre, ja s’ha tancat la 
presència del Premi Nobel de 
Química de l’any 2011, el ci-
entífic israelià Daniel Shecht-
man, en una conferència a la 
que podria assistir el president 
Artur Mas.
“Volem que Igualada sigui una 
ciutat universitària”, deia Cas-
tells, quelcom que passa, se-
gur, per aconseguir més oferta 
d’estudis. “Tot arribarà, però 
de moment cal fer les passes 
necessàries i dotar d’esquelet  
el que pugui venir després”. 
L’Ajuntament ha rebut oferi-
ments i ha fet passes per te-
nir més estudis universitaris, 
però tot el que ha arribat és 
de caràcter privat, com passa 
actualment a Manresa o Vic. 
La idea és que aquí siguin de 
l’oferta pública. “Per tenir es-
tudis privats sempre hi som a 
temps”, diu Castells.
Recordem que, en èpoques 
anteriors, s’havia parlat de 
portar a Igualada estudis de 
Fisioteràpia i de Ciències Em-
presarials, però sense èxit. 
També recentment es van fer 
passes molt avançades per 
a recuperar estudis d’Infer-
meria, que Igualada ja havia 
tingut els anys setanta, amb 
un acord amb la Universitat 
de Lleida, però també sense 
bons resultats.

Un edifici de “Classe A”
El futur edifici del campus, a 
més, ja ha rebut la certificació 
Classe A de màxima eficiència 
energètica. Això, segons Jordi 

Pont, “s’ha aconseguit posant 
una especial sensibilitat en 
els sistemes de construcció i 
els sistemes d’instal·lacions, 
adoptant als estàndards més 
exigents de la normativa vi-
gent”. En el disseny de l’es-
cola universitària han estat 
especialment contemplats as-
pectes com ara l’orientació de 
la façana, la utilització d’una 
estructura prefabricada, la mi-
llora en els aïllaments tèrmics 
i acústics, la millora en tanca-
ments i finestres o la inclusió 
de sistemes de captació de 
llum solar per a la il·luminació 
interior. A més, tots els sis-
temes d’instal·lacions estan 
interconnectats per afavorir 
la recuperació energètica del 
mateix edifici i disposaran d’un 
sistema de control intel·ligent 
que regularan elements com 
poden ser la il·luminació, les 
persianes i cortines, la climatit-

zació, la ventilació o l’obertura 
i tancament de finestres dels 
despatxos. Aquesta qualifica-
ció A es veurà encara més re-
forçada amb la inclusió d’una 
nova caldera de biomassa per 
a la calefacció. 
 
5.800 metres quadrats
El campus tindrà una super-
fície total de 5.836 m2. A la 
planta baixa hi haurà la cafe-
teria i una gran biblioteca de 
675 m2 i al primer pis, desti-
nat a la gestió acadèmica, s’hi 
ubicaran tretze despatxos i la 
sala de doctorat.  
La segona planta, la més àm-
plia amb gairebé 4.500 m2 de 
superfície total, inclourà tota 
l’àrea de docència i investiga-
ció, amb els estudis de grau i 
també amb la Càtedra A3 en 
Innovació de la Pell, la Moda 
i el Tèxtil. Aquí s’hi ubicaran 
nou aules, el menjador i la 
sala d’alumnes, l’Aula Magna, 
dos laboratoris químics, dos 
laboratoris físics, la planta pi-
lot d’adoberia, la planta pilot 
de projectes i investigació, 
la planta depuradora, dife-
rents sales de treball, el taller 
de física-mecànica, el taller 
d’automatismes, electrònica i 
electricitat i, a més, l’àrea de 
direcció, cinc despatxos de 
gestió, el departament d’ad-
ministració, l’atenció al públic 
i els serveis informàtics. Anna 
Bacardit, regidora d’Ensenya-
ment i Universitats, afirma que 
“amb aquestes instal·lacions 
Igualada disposarà d’una ofer-
ta universitària de primer nivell 
en enginyeria química, d’una 
notable fàbrica de talent humà 
i, en conseqüència, d’una ca-
pacitat de suport molt més 
gran per als sectors empresa-
rials”. 
També hi haurà un ampli espai 
exterior format per una plaça 
de més de 1.800 m2 a la part 
davantera de l’edifici, zones 
enjardinades i un aparcament 
per a 72 cotxes i 8 places de 
minusvàlids, motos i bicis.

L’increment de l’oferta 
d’estudis universitaris 
és un tema pendent, 
però l’Ajuntament vol 
que siguin públics, i 
no privats com a Vic 
o Manresa
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El PSC ha culminat aquest 
dissabte el seu procés d’elec-
cions primàries per escollir el 
seu candidat a les pròximes 
eleccions europees, celebrant 
la jornada de votació. Així, a la 
comarca de l’Anoia es van dis-
posar de 6 meses electorals (a 
Igualada, Vilanova del Camí, 
Capellades, Piera, Masquefa 
i Cabrera d’Anoia), per tal de 
donar l’oportunitat de votar als 
prop de 2000 militants i simpa-
titzants de la comarca (i tam-
bé aquells que no fossin de la 
comarca, ja que era permès 
el vot a qualsevol mesa). La 
jornada va resultar sense inci-
dents, podent constituir-se les 
meses sense problemes i, al 
finalitzar la jornada, l’escrutini i 
tancament de les meses, amb 
prop d’una trentena de perso-
nes participant a les meses.
Pel que fa a participació a ni-
vell comarcal, van exercir el 
seu vot un 7,6 % del cens de 
militants i simpatitzants, unes 
152 persones, però si només 

Jornada de primàries socialistes a l’Anoia.

Alba Vergés, 
reescollida presidenta 
local d’ERC

El PSC de l’Anoia tria Javi López com 
a candidat al Parlament Europeu

REDACCIÓ / LA VEU

La secció local d’ERC d’Igua-
lada, en assemblea ordinària 
anual, va reelegir en segon 
mandat per unanimitat a Alba 
Vergés, diputada al Parla-
ment, com a presidenta. 
La nova executiva local està 
formada per Joan Reque-
sens, a la vicepresidència i 
responsable de comunicació; 
Martí Prat, a la secretaria de 
finances; Toni Claramunt, a la 
secretaria d’organització; Ber-
nat Dàmaso, a la secretaria 
d’imatge i comunicació; Mag-
da Coll, a la secretaria de la 
dona; Toni Martínez, a la se-
cretaria de política municipal; 
i Gemma Marsal, representant 
de les JERC. També formen 
part de l’executiva, com a vo-
cals, Joan Manel Tomàs, Lour-
des Oliveras, Joan Boix, Enric 
Asensio, Vicenç de Paz, Albert 
Thomas, Benet Asensio, Jordi 
Monroig i Joan Torras. La can-
didatura de presidència i exe-
cutiva local liderada per Alba 
Vergés va ser l’única presen-
tada.

Confusió sobre les 
entitats del Bloc 
Anticapitalista
REDACCIÓ / LA VEU

En l’informació de la setma-
na passada sobre l’acció del 
Bloc Anticapitalista de l’Anoia 
al supermercat Mercadona de 
Montbui, es va publicar una re-
lació d’entitats i sindicats que, 
en ocasions anteriors, s’han 
adherit a l’esmentat Bloc. Pel 
que sembla, en l’acció a l’esta-
bliment montbuienc no va ser 
així. Alguna entitat ens ha fet 
saber què, en aquesta ocasió, 
el Bloc representava única-
ment “gent de l’Anoia”, i no a 
les entitats que en altres oca-
sions -sense anar més lluny, el 
darrer 1 de maig- no han tingut 
cap problema en admetre que 
formaven part del Bloc Antica-
pitalista...

ens fixem en militants el per-
centatge supera el 25%. Pel 
que fa a resultats a la comar-
ca, el candidat Javi López va 
obtenir el 72 % dels vots vàlids 
i la candidata Eliana Camps va 
obtenir el 28%; a nivell de Ca-
talunya el resultat és del 68% 
de vots per Javi López i 32 % 
de vots per Eliana Camps. Un 
cop realitzat el procés, els prò-
xims dies es farà la proclama-
ció definitiva de resultats i del 
guanyador.

En paraules de Teo Romero, 
1r Secretari del PSC-Anoia, 
“Encara que hi ha qui ens vol 
fer desaparèixer, els socialis-
tes innovem i som els més de-
mòcrates”, mostrant-se satis-
fet del procés i dels resultats. 
Des del PSC-Anoia “es conti-
nuarà fent feina sobre Europa 
els pròxims mesos, abans i 
després de les eleccions eu-
ropees, ja que Europa ha de 
canviar per donar solucions 
als reptes de futur”.

REDACCIÓ / LA VEU

Més de 100 joves van fer pe-
tita la sala de socis de l’Ate-
neu igualadí, que va acollir 
la xerrada de les Joventuts 
d’ERC  sobre el càncer entre 
la gent jove. Núria Riba i Merit-
xell Garriga, dues igualadines 
de 20 anys, van explicar com 
havien viscut el càncer que 
van patir i que han superat. 
També hi eren Vanessa Cortí, 
psicooncòloga, i Gina Teruel, 
vicepresidenta de l’Associació 
contra el Càncer d’Igualada.
Núria Riba va ser diagnostica-
da fa tres anys amb un limfo-
ma B Hodgkinks tot i que ella 
ho destaca com “una expe-
riència” amb molts aspectes 
negatius però de la qual n’ha 
après molt. Durant la xerrada 
va treure ferro de les parts 
més complicades de la malal-
tia contraposant-ho amb tot el 
que havia après.
En la mateixa línia explicava el 
seu cas Meritxell Garriga, que 

Un acte de les JERC sobre el càncer 
aplega més de cent joves

amb només 16 anys li van tro-
bar un càncer de tiroides que 
va haver de combatre amb ra-
dioteràpia i, alhora, amb força 
i valentia. Durant uns mesos 
va perdre la veu per l’afecta-
ció del tractament així com li 
va provocar greus molèsties, 
factors que no van ser sufici-
ents per evitar que ella, aquell 
mateix any, anés al viatge final 
de 4t d’ESO ja que “necessita-
va anar-hi, tot i que els metges 
em deien que no ho fes”.
Vanessa Cortí, psicooncòloga 

especialitzada en gent jove, 
va voler destacar la valentia 
de les dues joves així com va 
admetre que entre els joves la 
manera d’afrontar el càncer és 
significativament més positiva.
La Gina Teruel, vicepresiden-
ta de l’AECC a Igualada i que 
també va patir un càncer, va 
destacar la importància de llui-
tar “tots junts contra el càncer” 
i “col·laborar en taules infor-
matives i pedagogia per evitar 
exposicions i riscos que en pu-
guin afavorir l’aparició”.  

ICV diu que tancant 
“La Ginesta” es 
trenca l’equilibri 
territorial d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Si la setmana passada l’as-
sociació de veïns del barri de 
Montserrat es posicionava en 
contra del futur tancament de 
la llar d’infants “la Ginesta”, 
aquesta ha estat el grup muni-
cipal d’ICV-EUiA el que també 
ha seguit les mateixes passes. 
Els ecosocialistes diuen ben 
clar que “no compartim ni els 
criteris ni les formes amb què 
el govern de CiU amb ERC ha 
decidit aquesta mesura que 
deixa el barri sense serveis 
per a infants de 0 a 3 anys 
i trenca l’equilibri territorial 
d’Igualada”.
Enlloc de tancar centres, ICV-
EUiA reivindica que el que cal 
és “fomentar l’ocupació de les 
places de llars d’infants pú-
bliques que tants esforços ha 
costat aconseguir”. En aquest 
sentit, el grup ecosocialista 
demana “accions i ajuts es-
pecífics” per a mantenir la de-
manda d’escoles bressol. 
ICV-EUiA retreu a l’Ajuntament 
que primer va tancar L’Espí-
gol, amb 74 places, l’any pas-
sat. Ara li toca a La Ginesta, 
amb 115 places, a canvi de re-
obrir de nou L’Espígol. El grup 
no entén el “ball de llars”. Per 
a ICV amb la decisió “es deixa 
sense aquest servei al barri de 
Montserrat, que ja se sent de 
per si prou oblidat, i desplaça 
l’oferta cap als extraradis de la 
ciutat, amb el que això signi-
fica d’inaccessibilitat física per 
a les famílies d’infants amb 
menys recursos”. ICV-EUiA 
denuncia que l’acció del go-
vern “retalla com ja és habitual 
les oportunitats de les famílies 
més desafavorides”.
Segons Iniciativa, la Ginesta 
“té un gran valor per als veïns 
del barri i l’aproxima a les fa-
mílies de la resta de la ciutat”, 
quelcom que “contradictòria-
ment, el govern també hi esta-
va d’acord quan va justificar el 
tancament de L’Espígol. Des 
d’ICV lamenten que l’excusa 
d’ara sigui que La Ginesta ne-
cessitaria de reformes estruc-
turals per a actualitzar-se “que 
ara sembla que no ens podem 
permetre, però en canvi no hi 
ha problema per a convertir-la 
en un centre de dia”.

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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El col.lectiu “disseny=igualada” 
ha dut a terme una acció sim-
bòlica a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada, amb una 
intervenció gràfica en un esta-
bliment que, en el temps, ha-
via esdevingut un improvisat 
suport per a cartells publicita-
ris.
Des del col.lectiu expliquen 
que “les complicades circums-
tàncies econòmiques que està 
patint la ciutat han portat que 
molts locals ara estiguin buits, 
de manera especial al centre. 
Moltes vegades aquests es-
devenen suports per a la col.
locació de  cartells que cadu-
quen i envelleixen i són tapats 
per d’altres de nous, formant 

La sala de socis de l’Ateneu es va omplir per a escoltar Trullen.

Els agents socioeconòmics de l’Anoia escolten 
Joan Trullen sobre el futur industrial

Acció simbòlica de 
disseny=igualada 

un mosaic d’un aspecte estè-
tic gens gratificant. També ens 
sembla que la brutícia por-
ta brutícia i s’acaba perdent 
el criteri pel que fa al mínims 
de netedat i cura que l’espai 
public requereix, per part de 
tots”.
Disseny=igualada pensa que 
el disseny “esdevé sempre 
una eina de canvi i de reno-
vació i pensem que aquest 
n’és un bon exemple. Des 
de disseny=igualada seguim 
treballant en alternatives que 
aportin noves solucions a 
aquesta problemàtica i que 
col.laborin a fer de la nostra 
ciutat un espai més agrada-
ble”.

REDACCIÓ / LA VEU

La campanya de l’Assemblea 
Nacional Catalana “signa un 
Vot per la Independència” 
continua a Igualada  des d’ara 
i el pròxim mes de març, amb 
més activitats i jornades de 
votació, organitzades per la 
Junta Peticional Territorial de 
l’ANC a la ciutat. Aquests són 
els actes on podreu votar:
- Dissabte 15 febrer: Fira  Pere 
III El Cerimoniós. Plaça de 

Més actes de la campanya “signa 
un vot per la independència”

l’Ajuntament i entorn.
- Dissabte 15 febrer: Torneig 
Casteller de futbol  2014. Po-
liesportiu Les Comes. (Es reu-
neixen 2000 castellers d’arreu 
de Catalunya).
- Dissabte 8 març: Botiga al 
Carrer.
- Diumenge 16 març: Calçota-
da popular. Barri de Fàtima.
- Dilluns 17 març: Muriel Ca-
sals (Presidenta dÒmnium 
Cultural). Ateneu Igualadí.

REDACCIÓ / LA VEU

El segon debat-tertúlia de 
DdD (Dimarts de Diàlegs) a 
l’Ateneu Igualadí ha posat 
damunt de la taula el futur in-
dustrial de la ciutat sota la pre-
gunta: “Igualada tornarà a ser 
industrial?”. La Sala de Socis 
es va omplir de gom a gom i 
100 igualadins van assistir a 
l’acte per escoltar i compar-
tir les seves opinions sobre 
aquesta qüestió. Es van treu-
re temes com si Igualada és 
competitiva pel que fa al sòl in-
dustrial i comunicacions, tam-
bé es va parlar de la formació 
de la gent que busca feina i de 
si està preparada per la nova 
indústria que pugui venir o no, 
a més de destacar quins són 
els sectors productius més 
potents i que quan es parla 
d’Igualada s’hauria de pensar 
en un marc més ampli com el 
de la Conca d’Òdena.
La intervenció inicial, de 15 
minuts, i que va servir per con-
textualitzar el debat va anar a 
càrrec del president del Pacte 
per a la Indústria de Catalunya 
i Doctor en Ciències Econò-
miques, Joan Trullén. En un 
diàleg-entrevista que va man-
tenir amb el coordinador de 
DdD, el periodista Jordi Cua-
dras, Trullén va explicar que 
“la indústria és cabdal pel futur 

Detingut un home per simular que li havien robat 
al carrer, per cobrar l’assegurança
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Investigació de l’Àrea 
Bàsica Policial de l’Anoia van 
detenir un home de 40 anys, 
de nacionalitat espanyola i veí 
de la Torre de Claramunt, com 
a presumpte autor d’una si-
mulació de delicte i un delicte 
d’estafa.
Els fets es remunten al passat 
11 de juliol de 2013 quan un 
home va denunciar un robatori 
amb intimidació a la via públi-
ca. Segons la víctima, anava 
passejant amb la seva mare 
pel carrer Germanes Castells 
d’Igualada, quan dos joves els 
van intimidar i els van sostreu-
re dos mòbils, un rellotge i di-
ners en efectiu.

Arran aquesta denúncia els 
agents van iniciar una investi-
gació per tal d’esbrinar la iden-
titat dels lladres. Durant les in-
dagacions van detectar dades 
en la narració dels fets que 
podien indicar que es tractava 
d’un delicte simulat.
Durant la investigació, la pre-
sumpta víctima va admetre 
que la denuncia era falsa i que 
ho havia fet per tal de cobrar 
l’assegurança.
La investigació va concloure 
el passat dia 30 amb la de-
tenció del denunciant com a 
presumpte autor d’una simu-
lació de delicte. També es va 
recuperar, en el lloc de treball i 
el domicili del detingut, els dos 
mòbils que presumptament 

havien estat sostrets.
Al detingut també se li imputa 
un delicte d’estafa ja que es 
va comprovar que havia co-
brat una indemnització d’una 
companyia d’assegurances en
compensació dels objectes 
presumptament robats.
El detingut va quedar en lli-
bertat després de declarar a la 
comissaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del jut-
ge quan sigui requerit.
La Policia de la Generalitat re-
corda que formular denúncies 
falses i simular un delicte està 
recollit en l’article 457 del Codi 
Penal, amb una pena multa 
que pot anar dels 6 als 12 me-
sos.

d’un territori i que se’n sortiran 
aquelles empreses que s’inter-
nacionalitzin i exportin” També 
va recomanar que Igualada no 
tingui recança en fer aliances 
amb Barcelona i tota l’Àrea 
Metropolitana: “quan aixeques 
la mirada i et poses a la pell 
d’un empresari que està a 
Hong Kong o a San Francisco, 
Igualada és Barcelona, i això 
ha de ser vist com una enor-
me oportunitat, ja que la ciutat 
té un aeroport intercontinental 
a només 38 minuts o un port 
de primer nivell també molt a 
prop”. D’altra banda, Trullén 
va explicar que “veient el poc 
terme municipal que té Iguala-
da, cal treballar sinèrgies amb 
els municipis del seu voltant i 
en xarxes supramunicipals per 
poder tenir els espais idonis 

per acollir indústria, a més de 
propiciar l’especialització en 
sectors concrets”.
El públic va participar del de-
bat i també altres convidats 
que van analitzar el retorn in-
dustrial a Igualada assegurant 
que la cultura industrial del 
territori pot ser un valor afegit. 
Es va posar a sobre de la tau-
la temes com el cost de l’ener-
gia que paguen les empreses 
de la Conca, que suposa un 
greuge respecte altres co-
marques, degut a un possible 
pacte entre Incasòl i Endesa, 
que fa que qualsevol empresa 
hagi d’assumir un cost de 80€ 
per cada KW que vulgui con-
tractar. També es va explicar 
la manca de sòl industrial per 
acollir grans empreses.

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.

26
 a

ny
s d

'e
xp

er
iè

nc
ia

.

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
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Dimarts a la tarda es va pre-
sentar el primer Postgrau en 
Direcció de Projectes (PEDP) 
que es farà a Igualada a par-
tir del mes de març. El PEDP 
està pensat per a gerents, 
responsables de projectes, 
directors generals, consultors 
i responsables d’equips que 
vulguin millorar les seves ca-
pacitats i habilitats per ges-
tionar projectes dins de les 
empreses i millorar així el seu 
rendiment i resultats. La pre-
sentació es va fer a la seu de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia (UEA) i va comptar amb la 
presència de Manel Taboada, 
director d’estudis del Postgrau 
i professor titular de les Esco-
les Universitàries Gimbernat i 
Tomàs Cerdà; Ramon Costa, 

Ramon Costa, professor del postgrau, va oferir dimarts una sessió informativa.

Igualada serà seu d’un postgrau per millorar 
la direcció de projectes a les empreses

director acadèmic del Post-
grau; Blai Paco, president de 
la UEA; Jaume Catarineu, pre-
sident de TIC Anoia; i Josep 
Mª Mestre, de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
“Saber dirigir un projecte és 
una necessitat real per a to-
tes les empreses” explicava 
Manel Taboada en nom de les 
Escoles Universitàries Gim-
bernat i Tomàs Cerdà, centre 
impulsor del Postgrau, i que 
es va mostrar molt satisfet 
de poder portar aquest post-
grau a l’Anoia: “Aquesta és la 
primera vegada que el fem a 
Igualada, però tenim sis anys 
de gran experiència a Sant 
Cugat. Estem molt contents 
dels resultats i esperem que 
el Postgrau també serveixi per 
les empreses de l’Anoia”.  
El PEDP està dirigit a gerents, 

responsables de projectes, 
directors generals, consultors 
i responsables d’equips que 
es vulguin “dotar dels conei-
xements, habilitats i tècniques 
per dirigir projectes des d’un 
punt de vista metodològic. A 
més, el Postgrau donarà co-
neixements en direcció de 
persones i equips i també en 
la gestió dels canvis”, definia 
Ramon Costa, director acadè-
mic del Postgrau, i que preci-
sament ahir va fer una xerrada 
sobre la gestió del canvi asso-
ciada a projectes tecnològics 
a les empreses. 
La direcció de projectes és 
un “repte molt sensible per a 
totes les empreses”, va des-
tacar en Blai Paco, president 
de la UEA. “Hem de saber 
gestionar projectes dins de les 
empreses perquè hi ha molt 

en joc: poder complir amb ca-
lendaris d’aplicació, donar un 
producte o servei de qualitat i 
evitar desviacions en els pres-
supostos. Les persones que 
faci aquest curs podran acon-
seguir aquests objectius”, ex-
plicava Blai Paco. 
Aquestes són habilitats neces-
sàries que no sempre s’ense-
nyen a les classes o univer-
sitats: “A la facultat et formen 
com a tècnic o especialista, 
però no ens formen en aques-
tes habilitats tan necessàries 
en el dia a dia d’una empresa. 
Aquesta és una gran oportuni-
tat per a tots aquells professi-
onals que vulguin liderar nous 
projectes dins de les seves 
empreses”, deia Jaume Cata-
rineu, president de TIC Anoia. 
Per la seva part, Josep Mª 
Mestre, va donar tot el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada en 
iniciatives com aquestes: “Per 
a la ciutat és molt important 
fer projectes formatius com 
aquest, esperem poder tenir-
ne molts més. Per això tenen 
tot el nostre suport”. 
Aquest postgrau és una inici-
ativa de les Escoles Universi-
tàries Gimbernat i Tomàs Cer-
dà, adscrita a la UAB, amb la 
col·laboració de TIC Anoia, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 

(UEA) i l’Ajuntament d’Iguala-
da i amb el suport de Ceina i 
marcmanye.com. El PEDP té 
com a objectiu desenvolupar 
noves eines i tècniques per 
gestionar i liderar d’una forma 
més eficient els projectes que 
duen a terme, ja sigui en una 
empresa consolidada, en PI-
MES o en nous projectes em-
prenedors. 
Les sessions d’aquest Post-
grau en Direcció de Projecte 
es faran tots els divendres i 
un de cada dos dissabtes al 
matí, per tal de poder compa-
tibilitzar les classes i l’activitat 
professional. El PEDP comen-
çarà el 21 de març i la presen-
tació dels projectes finals es 
farà al mes de setembre.  
Qui estigui interessat en par-
ticipar en aquest primer Post-
grau en Direcció de Projectes 
podrà conèixer tots els detalls 
en les tres sessions informati-
ves que s’han previst per les 
següents setmanes. Aquestes 
sessions es faran els propers 
dimarts 18 i dijous 24 de fe-
brer i el dimarts 4 de març a 
IG-Nova Tecnoespai, a partir 
de les 19:00h. Per participar 
en aquestes sessions s’ha de 
reservar cita als correus infor-
matica@eug.es i ramon.cos-
ta@eug.es.  

REDACCIÓ / LA VEU

La Plataforma per una Ve-
gueria Pròpia reclama al Go-
vern de la Generalitat que, un 
cop delimitat l’àmbit de plani-
ficació territorial del Penedès, 
comenci a descentralitzar 
serveis de seguida, en con-
sonància amb la resta d’àm-
bits territorials de Catalunya.
Dilluns de la setmana passa-
da el Govern va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat 
la delimitació que ha de tenir 
l’àmbit territorial del Pene-
dès, que comprèn l’Alt, Baix 
Penedès i Garraf, i tot l’Anoia 
exceptuant els vuit municipis 
de l’Alta Anoia que han prefe-
rit pertànyer a les Comarques 
Centrals.
Amb aquest document ofi-
cial, i ja només a manca de 
què sigui publicat al BOE, la 
Plataforma per una Vegueria 
Pròpia opina que no cal espe-
rar més a desplegar tots els 
serveis de manera descen-
tralitzada a l’àmbit Penedès, 
igual com anys enrere s’ha 
anat fent en la resta d’àmbits 
territorials de Catalunya. Ho 
“exigim”, va dir Fèlix Simon, 
portaveu de la Plataforma, 
aquesta setmana en roda de 
premsa.
Des de l’entitat es recorda 
que “des dels inicis vam estar 
a favor de respectar la volun-
tat de set municipis de l’Alta 
Anoia que preferien seguir a 
les Comarques Centrals i no 
incorporar-se a l’Àmbit Pene-
dès. A aquets set es va afe-
gir finalment Veciana que en 

La plataforma de la Vegueria Penedès 
vol que s’activi ràpidament el nou Àmbit

un primer moment havia estat 
interessat a ser del Penedès. 
Val la pena remarcar-ho per 
contrarestar les barroeres in-
formacions d’alguns mitjans 
que només han destacat en 
els seus titulars que vuit mu-
nicipis no volen ser del Pene-
dès”. 
Tot i la satisfacció que suposa 
que per fi l’àmbit Penedès és 
des del 6 de febrer del 2014 
una realitat definida i incon-
testable, “volem insistir una 
vegada més que per arribar 
fins a l’Acord final, han hagut 
de transcórrer més de 3 anys i 
mig, un temps preciós que ens 
ha bloquejat les nostres aspi-
racions i les nostres potenci-
alitats com a territori amb tots 
els seus drets, i per això no 
entenem com alguns partits 
encara es feliciten per la feina 
feta; caldria fer tot el contrari 
denunciar la seva ineficàcia. 
Poca efectivitat i ganes per 
part del govern del tripartit i 
poques preses per part de 
l’actual govern de CIU. Com 
ja hem dit tantes vegades, tots 
els partits, tenen les seves pri-
oritats per davant de les dels 
territoris i dels interessos dels 
ciutadans, i per això cada dia 
som més els que n’estem farts 
d’aquesta democràcia tan poc 
representativa i gens partici-
pativa”.
La plataforma explica en un 
comunicat que “sense el mo-
viment ciutadà impulsat per la 
Plataforma per una Vegueria 
Pròpia, que ha pressionat de 
manera permanent, avui no 

tindríem el reconeixement de 
l’àmbit, i és inacceptable que 
malgrat tot aquest treball, que 
ha donat com a resultat que 
una majoria qualificada s’hagi 
manifestat a favor de l’Àmbit 
i de la Vegueria Pròpia, avui 
encara no tinguem Vegueria 
i no les tinguem totes pel que 
fa al desplegament de l’àm-
bit; els partits polítics, grups 
parlamentaris i el govern, no 
ens poden continuar donant 
l’esquena. Cal que el desple-
gament de l’àmbit i la creació 
del Delegat i les Delegacions 
del Govern es facin amb la 
màxima celeritat després del 
l’inconcebible retard de tres 
anys que hem hagut de patir; 
cal alhora que donin el pas i 
modifiquin la Llei de Vegue-
ries que dorm en un calaix, i 
facin la Llei electoral, d’acord 
amb els 8 àmbits existents a 
Catalunya”.

Què passarà amb 
l’Alta Anoia?
Per que fa estrictament a 
l’Anoia, la decisió dels vuit 
municipis del nord de la co-
marca fa que aquesta es vegi 
escapçada. Caldrà veure ara 
d’on dependran territorial-
ment aquestes poblacions, si 
es quedaran a l’Anoia, aniran 
totes al Bages, alguna al Sol-
sonès, la Segarra o tindran 
una comarca pròpia, i també 
què succeirà amb el Consell 
Comarcal. De moment no hi 
ha res clar. 

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 
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L’Ajuntament d’Igualada i la 
Policia Local han presentat 
els nou vehicles que s’han in-
corporat recentment al servei i 
que formen part de la renova-
ció progressiva del parc mòbil 
del cos. Es tracta, concreta-
ment, de quatre motocicletes 
Yamaha YP250 i d’un cotxe 
SEAT Altea XL que s’afegeix 
a un altre d’idèntic que es va 
adquirir l’any 2013. Tots ells 
estan ja equipats per al servei 
policial.  
Amb aquestes noves incor-
poracions, el cos de la Policia 
Local d’Igualada compta amb 
tretze motocicletes: sis sco-
oters destinats al servei de 

Els vehicles nous de la policia local.

S’han fet simulacres d’incendi al CAP 
Igualada Nord i a l’Hospital

Un cotxe i quatre noves motos 
per a la Policia Local

proximitat en els diferents dis-
trictes de la ciutat, cinc per al 
servei ordinari i, a banda, dues 
motocicletes més de 700cc. 
Pel que fa als cotxes, el cos 
compta amb tres turismes, un 
tot terreny, un furgó i vehicles 
sense distintius policials. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha encoratjat els 
agents a seguir “duent a terme 
amb la mateixa vocació amb 
què ho feu cada dia el gran 
servei que presteu a la ciuta-
dania”. Un cop més i seguint la 
tradició, els nous vehicles han 
rebut la benedicció del rector 
de la Basílica de Santa Maria 
coincidint amb la seva estre-
na. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha pogut concedir noves be-
ques menjador a 108 alumnes 
de la comarca, els quals des 
del 3 de febrer reben un ajut 
individual de 5 euros diaris. 
Amb aquesta mesura s’acon-
segueix atendre les deman-
des de totes les famílies amb 
dret a beca que les havien sol·
licitat, les qual compleixen els 
requisits socioeconòmics fi-

108 beques menjador més del 
Consell Comarcal de l’Anoia

xats per a l’obtenció d’aquests 
ajuts en les bases aprovades 
pel Ple del mateix Consell.
L’ampliació del nombre de be-
ques menjador per a aquest 
curs 2013/2014 ha estat pos-
sible per la dotació extraordi-
nària de 97.564,36 euros que 
ha fet el Departament d’En-
senyament de la Generalitat, 
després de les demandes 
efectuades en aquest sentit 
pel mateix Consell. 
Paral·lelament, amb aques-
ta aportació extraordinària, el 
Consell també ha pogut incre-
mentar els imports dels 464 
ajuts individuals de menjador 
que ja s’havien concedit a 
l’inici del curs escolar: les 120 
beques de 3,5 euros diaris 
s’han ampliat a 5 euros dia-
ris, i els 344 ajuts de 5 euros 
s’incrementen fins al 6,10. La 
quantia de l’ajut s’estableix en 
funció de les condicions soci-
oeconòmiques de les famílies 
sol·licitants.
Amb l’ampliació, ara són 
572 els alumnes que reben 
ajuts individuals de menjador 
aquest curs. La partida desti-
nada a aquestes beques s’in-
crementa, amb l’aportació ex-
traordinària d’Ensenyament, 
fins als 467.684,36 euros.

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de les accions del 
Pla d’Autoprotecció, els dies 
25 de novembre i 31 de ge-
ner s’han realitzat simulacres 
d’incendi i d’activació sense 
recursos externs a l’hospital i 
al Cap Igualada Nord, respec-
tivament. 
L’objectiu era avaluar el pro-
cediment d’actuació davant 
d’una emergència, tant des 
de la vessant tècnica (detec-
ció, sectorització, centre de 
seguretat, etc.) com humana 
(equips de primera i segona 
intervenció). Les intervencions 
es van dur a terme seguint els 
protocols establerts i la se-
qüència de les accions va ser 
ràpida.
En concret, a l’hospital es van 
simular dos incendis, un a 
l’àrea de Gerència i un altre 
a la de Recursos Humans i al 
CAP Igualada Nord, a l’àrea 
d’instal·lacions. Això va acti-
var l’alarma d’incendis i tot el 
personal afectat va dirigir·se 

Simulacre al CAP Igualada Nord.

als punts de trobada utilitzant 
les vies d’evacuació. Es van 
activar les portes tallafocs 
dels sectors afectats i l’extin-
ció dels incendis va ser molt 
ràpida.
També es va comprovar la se-
qüència d’avisos tant interns 
(Cap d’Emergència, Cap d’In-
tervenció, ESI), com externs 

(112, CECAT i CRA).
Atenent el que marca el De-
cret 82/2010, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció, el Consorci 
Sanitari de l’Anoia té previst 
realitzar anualment simula-
cres de major complexitat.
                

Acaba al Consell la 1a edició del 
programa d’inserció per a joves en atur
REDACCIÓ / LA VEU

Els alumnes que han pres part 
en la primera edició del pro-
grama ‘Joves per l’Ocupació’ 
a l’Anoia i han completat la 
formació van rebre dimarts els 
corresponents certificats acre-
ditatius en un acte al Consell 
Comarcal.
El Consell lidera aquest pro-
jecte que vol facilitar la in-
serció en el món laboral dels 
joves entre 16 i 25 anys que 
es troben en situació d’atur, i 
també fomentar el retorn al 
sistema educatiu d’aquells 
alumnes que tenen majors dè-
ficits en formació reglada per 
garantir, així, que en el futur 
tinguin més i millors opcions. 
El programa està subvencio-
nat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i cofinançat 
pel Fons Social Europeu.
En aquesta primera edició  
hi han pres part 25 alum-
nes: 13 en l’especialitat 
d’Organitzador/a del punt de 
venda en autoserveis, i 12 en 
l’especialitat de Monitor/a es-
portiu/va. Vint d’aquest alum-
nes, 10 de cada modalitat, han 
completat la formació i han ob-
tingut el certificat.
El programa ha inclòs diver-
ses accions: formació en com-
petències transversals, for-
mació professionalitzadora en 
aquestes dues especialitats, 
tutories individuals i grupals 
amb els alumnes per a orien-

Els participants en el programa.

tar·los i assessorar·los tant en 
la formació com en la recerca 
de feina, i la possibilitat de fer 
pràctiques en empreses. Als 
alumnes que no disposaven 
del graduat en ESO també 
se’ls ha ofert suport per ma-
tricular·se i fer la formació a 
l’Institut Obert de Catalunya. 
Un d’ells ja va obtenir la titula-
ció al desembre.
Totes dues especialitats –
Organitzador/a del punt 
de venda en autoserveis i 
Monitor/a esportiu/va· han 
tingut una dura de 350 hores, 
amb la possibilitat de fer 80 
hores de pràctiques en em-
preses.
Els alumnes participants molts 
dels quals havien abandonat 
els estudis · no només han fet 

un gran esforç per a obtenir 
el certificat del programa ‘Jo-
ves per l’Ocupació’,  sinó que 
molts d’ells s’han reincorporat 
al sistema educatiu per fer els 
estudis que permeten obtenir 
el graduat en ESO o bé el curs 
per preparar la prova d’accés 
a Cicles de Grau Mitjà.
Sis dels participants en l’es-
pecialitat de Monitor/a espor-
tiu/va, i set de l’especialitat 
d’Organitzador/a de punt de 
venda en autoserveis, han 
fet pràctiques en empreses 
de la zona. A més, tres dels 
alumnes de l’especialitat 
d’Organitzador/a de punt de 
venda en autoserveis van ser 
contractats per Nadal per les 
empreses on van fer pràcti-
ques. 
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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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A la seu de l’Associació Cata-
lana del Tèxtil i la Moda, es va 
fer la jornada de presentació 
del Curs d’ecodisseny i gestió 
de la sostenibilitat en el sector 
tèxtil i la moda. El curs, orga-
nitzat per l’Associació Catala-
na del Tèxtil i la Moda i Aitex, 
començarà el dia 25 de març.
El curs té com objectiu donar 
a conèixer els beneficis i les 
oportunitats de negoci al vol-
tant de la sostenibilitat i dotar 
els assistents d’eines per la 
gestió de plans d’acció.
La jornada de presentació 
va comptar amb la presència 
d’en Miquel Vila que, en repre-
sentació del Gremi d’Adobers, 
va explicar el procés que les 
indústries de curtits d’Igualada 
han fet des dels anys 80 per 
reduir l’impacte mediambien-
tal que generen els residus 
d’aquesta indústria. I de com 
aquest treball conjunt de totes 
les empreses del clúster de la 
pell els ha portat fins avui, a 

Miquel Vila, durant la presentació del curs.

El Gremi d’Adobers i Fitex, en la 
presentació d’un curs d’ecodisseny

Europa s’ha fet una concepte 
recurrent. En parlem sovint 
perquè és una qüestió no re-
solta. El desig d’una Europa 
unida manté la il·lusió. Però 
no és un estat de nacions, 
sinó d’un club fràgil d’estats 
històrics a la cerca d’eficièn-
cia comercial, però amb una 
debilitat política enorme. Viu 
dels interessos, majorment 
econòmics, d’uns estats que 
no volen perdre sobirania 
política. Però tot tremola si 
el panorama econòmic s’en-
fosqueix. I és el que passa 
ara. Alemanya ha tancat el 
2013 amb  un saldo positiu 
per la balança comercial de 
198.900 milions d’euros (un 
4,8% més que en 2012, que 
significa el major superà-
vit del país en tota la seva 
història) i que supera en un 
1,8% el pic del 2007. Per què 
diem doncs que és negatiu?. 
Doncs perquè l’augment no 
ve per l’exportació, sinó per 
importar menys de països 
comunitaris com França o 
Espanya. 
El 2013 les exportacions 
alemanyes van ser de 1.093 
bilions d’euros, la qual cosa 
suposa un 0,2% menys que 
en 2012. I les importacions 
van arribar a 895.000 mili-
ons, un 1,2% menys. És a 
dir, Alemanya va exportar 
una mica menys, però va 
importar també força menys, 
demostrant que la seva eco-
nomia està perdent força. Al-
guns economistes ja veuen 
que la màquina alemanya no 
tiba el que caldria. I això no 
és un bon símptoma perquè 
la caiguda del seu PIB afec-
ta a la resta. Segons Euros-
tat, Alemanya ha passat de 
créixer el 0,3% entre abril i 
juny al 0,1% en el tercer tri-
mestre. I a França encara va 
pitjor. El seu PIB és negatiu 
(-0,1%) Itàlia i Xipre conti-
nuen en recessió (-0,1% i 
-0,8%, respectivament), i Es-
lovènia i Grècia segueixen 
en situació catastròfica -mal-
grat les seves dades encara 
no estan actualitzades- men-
tre Espanya, Estònia i Paï-
sos Baixos, els abanderats 
“de la recuperació”,  ja veiem 
el que això significa.
L’austeritat propiciada per 
Alemanya li ha permès fi-
nançar-se millor. Però els 
productes que venen, prin-
cipalment els de la indústria 
pesada i tecnològics, s’han 
tornat més cars i molts ja 
no poden comprar-los-hi. I 
la resta d’estats, endeutats 
fins les celles, demanen un 
tractament diferent al proble-

PERE PRAT

ma. Voldrien alguna quita, o 
mecanismes d’ajust. No cre-
uen en una solució només 
econòmica i en volen algu-
nes polítiques. Uns ja parlen 
obertament d’espoliació. Al-
tres d’irresponsabilitat. Està 
clar que no n’hi ha prou amb 
pujar els impostos, que sols 
acaben afectant a les clas-
ses mitjanes. Opcions però 
que difícilment es concreta-
ran en els propers mesos. 
Hi ha qui diu, com Costas 
Lapavitsas, professor de 
la Universitat de Londres 
SOAS, que tot s’aguanta, 
perquè hi ha una gran mas-
sa ciutadana que ha accep-
tat la recessió i es conforma 
amb la seva sort. La crisi de 
l’economia financera s’ha 
convertit en una malaltia de 
l’economia real, que sem-
bla ja crònica. I ara es des-
plaça de la perifèria al cor 
mateix d’Europa. Continuar 
amb l’austeritat sols portarà 
més empobriment i atur. La 
situació segueix inestable. 
Segons aquest economista 
l’euro ja ha fracassat en no 
crear convergència, creixe-
ment i solidaritat entre els 
pobles d’Europa i ha portat 
divergències, recessió i  po-
bresa. Continua viu, perquè 
si desapareix és pitjor. Però 
si no es fa alguna cosa, la si-
tuació no serà sostenible. 
Chris Williamson, economis-
ta en cap de Markit, creu que 
no es guanya productivitat 
real i continuaran creixent les 
desigualtats, tal com Europa 
està organitzada. Considera 
que els grans desafiaments 
continuen sent la demogra-
fia, l’educació, l’endeuta-
ment excessiu (tant públic 
com privat) l’accés als re-
cursos energètics, la globa-
lització i les desigualtats que 
això provoca. Creu que els 
europeus s’hauran d’acos-
tumar a viure sense creixe-
ment. Com la situació que es 
va viure entre els anys 1300 
al 1700, quan només hi ha-
via augments del 0,2 al 0,5% 
per any. I de ser certa la seva 
previsió això provocarà una 
reducció del consum en el 
99% de la població.  I els eu-
ropeus no estan acostumats 
a això. Però les solucions per 
superar aquesta situació no 
venen de plantejaments sim-
plistes, localistes i mirant-se 
el melic, sinó de posiciona-
ments valents i decidits. Els 
que corresponen a una nova 
societat, a nous paradigmes, 
a nous objectius i a noves 
exigències. I això es cou poc 
a poc. Malgrat corri pressa. 

Tornem a parlar 
d’Europa

treballar per marques de luxe 
que valoren la sostenibilitat en 
els seus productes.
En David Garcia, director exe-
cutiu de l’Associació catalana 
del tèxtil i la moda i gerent de 
Fitex, va parlar dels reptes 
actuals de la indústria, que 
són la reindustrialització, la 
internacionalització i l’enfoc al 
consumidor, prenent la soste-
nibilitat com un element trans-
versal en tots els aspectes del 
negoci de la moda.
Des del 20 de gener Fitex for-

ma part de la Càtedra A3 in 
Leather and Fashion &Textile 
Innovation.
Guillem Ricarte, director ge-
neral de Creafutur; Kavita 
Parmar, impulsora del projec-
te IOU, Carmen Jover, cap 
de l’àrea de formació d’Aitex 
i Beatriu Malaret, directora del 
curs d’ecodisseny i gestió de 
la sostenibilitat en el sector del 
tèxtil i la moda, van ser la resta 
de ponents que van participar 
a la jornada. 

Jornada sobre les noves oportunitats de 
finançament a la UE per a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia serà la seu el proper 19 de 
febrer, de 9.30 a 12.30 hores, 
d’una jornada sobre les noves 
“Oportunitats de finançament 
a Europa per a les empreses”,  
dins del nou programa Horitzó 
2020.
Horitzó 2020 és el nou Progra-
ma marc de recerca i innova-
ció de la UE pel període 2014-
2020 i part de l’estratègia per 
crear creixement i ocupació a 
Europa. Horitzó 2020 reuneix 
en un mateix paquet tots els 

fons europeus destinats a la 
investigació i a la innovació, 
que tindran els mateixos re-
quisits per a tots els benefici-
aris. Amb això es busca crear 
un espai únic europeu del co-
neixement, de la investigació i 
de la innovació.
El seu pressupost està en fase 
de negociació però podria es-
tar pròxim als 80.000 M per als 
propers set anys (2014-2020).
Aquest nou programa euro-
peu serà molt accessible per a 
les empreses perquè ha sim-
plificat el seu funcionament i 

elimina molta burocràcia in-
necessària. Es pretén que els 
projectes es puguin engegar 
en vuit mesos, quatre mesos 
abans que amb el sistema ac-
tual.
En la jornada que es farà a 
la UEA es parlarà també d’un 
cas d’èxit usuari final, el d’Hi-
droquimia S.L., de consultora, 
KIM BCN, i d’una empresa de 
l’ Anoia, INSERMA. 
Inscripcions: Totalment gratuï-
tes, prèvia inscripció  al tel  93 
8052292  o al correu electrò-
nic uea@uea.cat.

Conferència sobre els límits 
de la credibilitat política i humana
REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts, a la Biblioteca Cen-
tral i amb una afluència d’unes 
quaranta persones es va fer 
la conferència “Els límits de la 
credibilitat política i humana” 
a càrrec de Francesc Núnez 
Mosteo filòsof i Doctor en so-
ciologia, director dels Estudis 
d’Arts i Humanitats de la UOC.  
La xerrada es va centrar en la 
aproximació del terme credibi-
litat en diferents contextos so-
cials al llarg del temps, des de 
la posició humana a la de l’ac-
ció política. Núñez de forma 
molt entenedora per tots els 
assistents va aportar punts de 
reflexió sobre l’èxit o fallida de 

la credibilitat, parlant dels ele-
ments importants de credibili-
tat com generadors de futur: la 
veracitat, el poder, l’empatia, 
la simpatia i el carisma entre 
d’altres. 
El filòsof va apropar a la realitat 

de la pèrdua d’aquesta quan 
sorgeix la mentida, la traïció, 
la calumnia, el cinisme, plagi... 
Núñez afirma que la credibili-
tat resulta molt difícil de refer 
un cop ha estat perduda, i que 
les circumstàncies manen so-
bre les persones. Els humans 
ens fem, fent, i per tant som el 
que fem als ulls dels altres. El 
torn de preguntes va estar di-
rigida a la eficiència de la clas-
se política i els seus resultats 
electorals que paradoxalment 
no penalitzen la ineficiència i 
la dualitat de la classe política 
entre la ideologia i la basant 
econòmica. 
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Aquesta setmana el Mercat 
de la Masuca d’Igualada ha 
engegat una nova promoció  
per a clients i habituals. L’As-
sociació de Botiguers repartirà 
1.500€ en vals de descompte 
per celebrar el Dijous Llarder. 
El sorteig es farà el dimecres 
20 de febrer i consisteix en 75 
vals per comprar en qualsevol 
de les botigues de l’Associació 
de Botiguers. 
Aquest és el sorteig amb ma-
jor dotació econòmica dels 
últims temps que ha realitzat 
l’associació que agrupa els 
comerciants del Mercat. Per 
participar s’haurà d’omplir 
amb nom i cognoms els ti-
quets de compra i introduir-los 
en les urnes que s’han posat 
en les botigues membres de 
l’Associació.  
A diferència d’altres sorteigs, 
aquest cop cada botiga repar-
tirà 2 premis als seus clients, 
d’aquesta manera hi haurà 
més opcions de guanyar. En 
total es repartiran 75 vals de 
compra. 
 
Dijous Llarder al Mercat 
El sorteig es farà el dimecres 
20 de febrer, una setmana 
abans de Dijous Llarder. Per 
aquesta jornada, l’Associació 
de Botiguers ha preparat una 
degustació especial, amb bo-
tifarres d’ou, coca de recap-
te, vi i altres productes tipis 
d’aquesta època. La degus-
tació estarà oberta a totes les 
persones que s’acostin al Mer-
cat en aquesta data senyalada 
del calendari de festes català. 

L’Ajuntament repartirà bosses com aquesta al Mercat de La Masuca.

Bosses del mercat de la Masuca, i 
1.500€ per celebrar el Dijous Llarder

El Dijous Llarder se celebra 
enguany el 27 de febrer.

Repartiment de bosses
L’Ajuntament d’Igualada co-
mença la propera setmana 
una nova campanya de repar-
timent de tres mil bosses de 
la compra reutilitzables i de-
corades amb la nova imatge 
d’aquest l’equipament. Aques-
ta és una iniciativa promoguda 
pel departament municipal de 
Medi Ambient, amb la volun-
tat de fomentar la reducció de 
residus i aconseguir que els 
clients habituals del mercat 
adquireixin el costum de fer 
la compra amb aquesta bossa 
i deixin d’utilitzar bosses de 
plàstic d’un sol ús. 
El repartiment es durà a terme 
a l’espai polivalent del mercat 
durant vuit dies: del dimecres 
19 al dissabte 22 de febrer i 
del dimecres 26 de febrer al 
dissabte 1 de març, entre les 
10 i les 13h. Els divendres 21 i 
28 de febrer, a més, també es 

podran recollir a la tarda, entre 
les 17 i les 20h. 

Caldrà presentar un tiquet
Per a poder rebre la bossa 
caldrà presentar un tiquet de 
compra d’una botiga de La 
Masuca corresponent als ma-
teixos dies que duri la campa-
nya. En el procés de reparti-
ment es tindrà cura de donar 
com a màxim una bossa per 
domicili, per tal d’arribar al 
màxim possible de llars de la 
ciutat. 
Aquesta és una de les mesu-
res contemplades en el Pla 
Integral de Millora del Mercat 
de La Masuca engegat l’any 
2013 i que, a banda d’inicia-
tives com aquesta, que com-
porta alhora la promoció de la 
imatge del mercat i el foment 
de la reducció de residus, n’in-
clou d’altres, la majoria d’elles 
ja aplicades, orientades a la 
millora de l’accessibilitat, a la 
facilitat d’aparcament o a una 
major eficiència energètica. 
 
 
 
 

Igualada Comerç organitza un nou 
curs de formació en màrqueting
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç i la Confede-
ració de Comerç de Catalunya 
han programat per a les pro-
peres setmanes un curs  de 
formació, totalment gratuït. 
Es tracta de curs de Gestió 
Comercial, amb un total de 40 
hores lectives. El curs es farà 
els següents dies: 4-6-11-13-
18-20-25-27 de març, 1-3-8-
10-15-24-29 d’abril i 6-8-13-15 
i 20 de maig. L’horari serà de 
15,00 a 17,00, i el lloc on s’im-
partirà la formació és a la seu 
d’Igualada Comerç, al c/La 
Torre, 5 d’Igualada.
El contingut del curs és el se-
güent: Investigació comercial, 
Gestió de vendes, Promoció 
de vendes, Com fidelitzar als 
clients, Tècniques de negoci-
ació, Polítiques de màrqueting

Les places són limitades i es 
reservaran per rigorós ordre 
d’inscripció. La data límit d’ins-
cripcions és el 21 de febrer!!!
Per  a més  informació i  ins-
cripcions els interessats es 

poden dirigir  al local d’Iguala-
da Comerç al carrer de La Tor-
re, 5 o poden trucar al telèfon 
938051419 o enviar un e-mail 
a  info@igualadacomerc.cat .

Curs a les instal.lacions d’Igualada Comerç.

L’Arxiprestat Anoia-Segarra 
organitza conferències sobre 
la formació humana
REDACCIÓ / LA VEU

L’Arxiprestat de l’Anoia-Segar-
ra organitza en les properes  
setmanes diverses conferèn-
cies que tindran lloc als locals 
de la parròquia de Santa Ma-
ria d’Igualada. És de destacar 
la varietat de temes que s’hi 
aportaran, tots relacionats 
amb la formació humana des 
del punt de vista cristià i de 
compromís amb la nostra so-
cietat, així com la vàlua dels 
conferenciants, que tant en el 
món de les humanitats, com 
de la música o en la vida reli-
giosa són prou rellevants. Les 
xerrades són les següents:
- El testimoni de St. Antoni Ma 
Claret. Pere Codina, claretià
Dimarts, 11 de febrer.
- Vivències enmig dels més 
desvalguts. Victòria Molins, 
teresiana; monja que viu al 
Raval. Autora del llibre El re-
gal de la vida. Dimarts, 18 de 
febrer.
- Audició comentada dels “Sta-
bat Mater” de Vivaldi i Pergo-
lesi Josep Miquel Mindan, 
músic, director de cors i or-

questres. Dijous, 20 de febrer.
- Què ens demana, als cre-
ients, la situació actual. Cori 
Casanova, metgessa foniatra, 
laica compromesa. Dimarts, 
25 de febrer.
- El testimoni del P. Josep Coll. 
Ma Angels Fíguls, dominica 
de l’Anunciata. Dimarts, 4 de 
març.
- El testimoni de Sta. Joaqui-
ma de Vedruna. Teresa Llach, 
vedruna. Autora d’una biogra-
fia de Santa Joaquima de Ve-
druna. Dimarts, 11 de març.
- La santedat en els salms. 
Mn. Joan Costa Pregonas. Di-
marts, 18 de març.
- Audició comentada d’ “Un rè-
quiem alemany” de Johannes 
Brahms. P. Jordi Agustí Piqué, 
monjo de Montserrat. Teòleg, 
organista i compositor. Dijous, 
27 de març.
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La Festa del Cargol, va arribar 
dilluns passat a la seva tren-
tena edició. La fita però es va 
veure marcada per l’absència 
per raons de salut, del seu 
creador i impulsor, l’igualadí 
Josep Mussons que presideix 
la Confraria Gastronòmica del 
Cargol. 
Però com diu la cançó “l’es-
pectacle ha de seguir” i el tren-
tè aniversari de la Festa va 
comptar amb la acostumada 
presencia d’artistes, esportis-
tes i també de molts periodis-
tes, no endebades la Festa del 
Cargol es una referència fes-
tiva barcelonina, tot i ser una 
festa que es celebra al migdia, 
en el transcurs d’un dinar on  
tot el menú consisteix en re-
ceptes de cargols.
El que sí hi va ser present 
és el conreu a la bonhomia i 

La Festa del Cargol es va fer dilluns a Barcelona.

Conferència a 
Ortopèdia Almenar a 
cuidadores de Càrites

30 anys de la festa “igualadina” 
del Cargol a Barcelona

l’amistat que hi ha aportat al 
llarg de les vint-i-nou edicions 
anteriors, en Josep Mussons. 
El dinar, com és tradicional es 
va fer al restaurant Diagonal 
“Can Soteras” que va presen-
tar un ple absolut. 
Aquest any la Confraria del 
Cargol va homenatjar a l’actriu 
Vicky Peña -la filla de Mont-
serrat Carulla-, al compositor 
Luis Cobos, al periodista Luis 
del Olmo, al tenor Celso Al-
belo, als exfutbolistes Steve 
Archibald i Rafael Marañón, a 
la directora de la revista Foto-
gramas Elisenda Nadal, a l’of-
talmòloga Elena Barraquer, a 
la model Martina Klein o a la 
nedadora Ona Carbonell, en-
tre altres. Des d’ara i fins el 24 
d’abril es pot degustar a Can 
Soteras les seves especiali-
tats en la cuina del cargol.

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres, a les instal.lacions 
d’Ortopèdia Almenar, es va fer 
una conferència a un grup de 
cuidadores de Càrites-Iguala-
da.

Un premi de 40.436€ 
de la Loteria 
Primitiva, validat a 
Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Una butlleta guanyadora del 
sorteig de Loteria Primitiva va 
ser validat el passat 8 de fe-
brer a Igualada. Hi havia set 
butlletes encertants de Sego-
na Categoria, una de les quals 
va estar validada al Punt de 
Venda núm. 12.060, situat al 
passeig Mossèn Jacint Ver-
daguer, 169. Cada encertant 
de Segona Categoria (5+C 
encerts) tenia un premi de 
40.436,97€. 

10€ per butlleta 
de Creu Roja en el 
sorteig especial de 
Loteria Nacional
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest passat dissabte 8 de 
febrer, a l’auditori del Palau 
Firal i de Congressos de Tar-
ragona, es va dur a terme el 
sorteig especial que la Loteria 
Nacional duu a terme cada 
any a favor de Creu Roja, per 
recollir fons no finalistes que 
es puguin destinar als projec-
tes propis que l’entitat té en-
dagats dins dels programes 
d’Intervenció Social.
L’oficina de Creu Roja a l’Ano-
ia va distribuir participacions 
del número 75325 que s’ha 
vist premiat amb 10 euros 
cada butlleta.
El pagament dels premis es 
durà a terme a partir del pro-
per 18 de febrer, tots els di-
marts i dijous, en horari de 9 a 
14 i de 16 a 19 h. a les oficines 
de l’entitat, al c/Les Comes, 34 
d’Igualada. La data màxima 
per poder cobrar les partici-
pacions serà el dia 6 de maig 
d’enguany.
Creu Roja aprofita l’ocasió per 
agrair a totes les persones 
que han col·laborat en aques-
ta iniciativa i els animen a se-
guir participant, ja sigui com 
a socis i sòcies o voluntaris i 
voluntàries, per ajudar els que 
més ho necessiten

REDACCIÓ / LA VEU

Aquests pròxims dissabte i 
diumenge 15 i 16 de febrer, 
es realitzarà a Igualada el XI-
IIè Torneig casteller de Futbol 
Sala, que aplega a equips de 
futbol sala de moltes colles de 
Catalunya. El torneig torna a 
la ciutat 13 anys després de 
la seva creació, ja que la Co-
lla local, els Moixiganguers 
d’Igualada, en varen ser els 
inventors i primers organitza-
dors. En aquesta edició, l’es-
forç organitzatiu serà notable 
pels Moixiganguers per la 
participació de 40 colles cas-
telleres. Cal destacar que s’ha 
ampliat el nombre d’ equips 
participants de 32 fins a 40, fet 
que portarà més de 1.700 cas-
tellers a la ciutat. Els equips es 
distribuiran en 8 pistes de joc, 
totes situades a menys de 300 
metres les unes de les altres. 
La localització de les pistes és 
al Pavelló i Amfiteatre de les 
Comes i al Col·legi Germans 
Maristes. 
Per complementar el Torneig, 
els Moixiganguers organitza-
ran un bon nombre d’activitats 
lúdiques paral·leles, com la 
festa de dissabte a la nit a la 
Sala 6.9 amb concert de Mi-
quel del Roig. No faltaran les 
tradicionals matinades que, 
amb un bon esmorzar, aju-
daran a iniciar la jornada de 
diumenge amb energia per 
arribar a les dues del migdia, 
hora de la gran final a la sala 

1.700 castellers de tot el país 
participaran en un torneig de 
futbol sala a Igualada

de barri. El torneig es tancarà 
amb un gran dinar de germa-
nor.
El XIIIè Torneig casteller, or-
ganitzat pels Moixiganguers, 
amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports, compta 
amb la col·laboració del Col-
legi Maristes i d’Elements i Es-
trella Damm és el patrocinador 
oficial.
Per entendre l’abast del tor-
neig, cal destacar que pocs 
dies després de tancar-se les 
inscripcions, van quedar pràc-
ticament exhaurides les pla-
ces hoteleres de la ciutat. 
El torneig coincideix amb l’ini-
ci de la temporada castellera 
2014. Els Moixiganguers vo-
len repetir, i si pot ser aug-
mentar, els èxits assolits la 
temporada anterior, així que 
ja han iniciat els assajos i con-
viden a tothom qui ho desitgi 
a participar-hi. Els horaris són 
els dimecres de 19h. a 22h. i 
divendres de 21.45h. a 24h. al 
local de “Cal Tabola” al carrer 
Sant Antoni de Baix 106-108, 
d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada ha emès ja el vere-
dicte del 9è concurs de dibuix 
infantil a les escoles “Surt a 
veure els Tres Tombs”.
El jurat, format per Magí Molas, 
David Andreví, Carles Costa, 
Sandra Paradell i M. Teresa 
Costa, van decidir premiar els 
següents alumnes:
P3 Marta (Ramon Castelltort).
P4 Abril Garcia Pelfort (Ateneu 
Igualadí).
P5 Berta Garcia (Escolàpies)
1r Hannah Marbà Recasens 
(Jesús Maria).
2n Irina Padró Ramon (Mowgli)
3r Carla Muñoz Cabrerizo (Mo-
nalco).
4t Nil Pelfort Ventura (Emili Va-
llès).
5e Elena Balici (Garcia Fos-
sas).
6e Ía Prats Enrich (Garcia Fos-
sas)-
Especial 
Martina Oliva – 2n (Maristes).
Victor Asante – 3r (E. Vallès).
Carla Dillet – 4t (Maristes).

Ja es coneixen els guanyadors 
del concurs dels Tres Tombs

L’entrega de premis s’efectua-
rà el proper dia 15 de febrer a 
les 12 del migdia a la Sala de la 
Biblioteca Central de Cal Font. 
L’exposició dels dibuixos parti-
cipants, més d’un centenar, cor-
responent a 1 per cada curs de 
cada escola, s’efectuarà del 10 
al 21 de febrer, també, a la Sala 
de la Biblioteca Central. Han 
estat 14 les escoles participants 
i que tots els alumnes de les es-
coles han participat en aquest 
concurs, triant els professors, 
1 dibuix de cada curs entre els 
quals s’han triat els premiats.  
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada volen agrair 
la participació i col·laboració 
de les escoles igualadines. 
“Aquest, ha estat el novè any 
que s’ha realitzat i estem molt 
orgullosos de la gran quantitat 
i qualitat dels dibuixos presen-
tats.  Una de les fites del nos-
tre gremi, és fer cada cop més 
partícips els infants de la nostra 
ciutat, perquè puguin valorar i 
estimar aquest gran patrimoni 
que tenim a Igualada”.

Innovador curs de coaching 
al Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal ha acollit, 
els dies 17, 24 i 31 de gener, i 
7 de febrer, la formació “Co-
aching Transformacional i Jo-
ves: noves eines per promoure 
l’emprenedoria”, que ha anat a 
càrrec de la Diputació de Bar-
celona i ha estat coordinada pel 
Servei Comarcal de Joventut. 
Al curs hi han assistit 14 perso-
nes, totes elles professionals 
de diferents àrees que tenen en 
comú el treball amb el col·lectiu 
de joves. 
La formació ha constat de qua-
tre sessions en què s’ha ense-
nyat a conversar transformado-
rament, potenciant el llenguatge 
no verbal i les emocions, a més 
dels aspectes lingüístics. Els 
participants també hi han pogut 
conèixer les eines del coaching 
que poden ajudar a reinventar 
la intervenció amb els joves i 
com transmetre’ls els valors de 
l’emprenedoria juvenil.

La formació els ha proporcionat 
un conjunt d’eines molt innova-
dores i profitoses per a aplicar 
en la intervenció amb els joves, 
fomentar el seu autoconeixe-
ment, treballar les seves po-
tencialitats i promoure l’esperit 
emprenedor. El Servei Comar-
cal de Joventut del Consell 
Comarcal agraeix l’assistència 
dels participants, i l’aportació de 
la Diputació.

Curs de prevenció de con-
ductes de risc en joves
Avui divendres, 14 de febrer, 
s’inicia al Consell Comarcal el 
curs “Prevenció de conductes 
de risc en joves”. Aquesta for-
mació s’adreça a monitors del 
lleure i esportius i altres agents 
relacionats amb el món juvenil. 
Per a més informació us po-
deu posar en contacte amb el 
Servei Comarcal de Joventut 
(93 8051585) o bé enviant un 
correu electrònic a joventut@
anoia.cat. 
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El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells, ha lliurat avui diver-
sos projectes d’urbanisme i 
obres realitzats per la Dipu-
tació de Barcelona a ajunta-
ments de la comarca de l’Ano-
ia. Concretament, a Calonge 
de Segarra, ha fet lliurament 
del catàleg de camins rurals; 
a Sant Pere de Sallavinera, 
de la cartografia del munici-
pi i el projecte de millora de 
la intersecció de la carretera 
BV-3051 amb la N-141b; i a 
Piera, el projecte d’ampliació 
i condicionament de la vorera 
d’un tram urbà de la carretera 
BV-2243. 

A Calonge, el catàleg de ca-
mins del municipi
El recorregut s’ha iniciat a 
Calonge de Segarra, amb el 
lliurament a l’alcalde, Xavier 
Nadal, del catàleg de camins 
del municipi. El document in-
clou 78 camins i cinc senders 
o camins històrics, que en al-
guns casos han perdut trams 
o estan en mal estat de con-
servació que n’impedeix la 
circulació de vehicles. La lon-
gitud total d’aquesta xarxa és 
de 88,28 km, dels quals 85,01 
corresponen a camins i 2,487 
a senders o camins històrics. 
D’acord amb l’estudi, la meitat 
dels camins es troben en un 
molt bon estat de conservació 
i tan sols sis camins estan en 
mal estat, ja que només es 
poden recórrer amb vehicle tot 
terreny.

Actualització de la cartogra-
fia topogràfica urbana digi-
tal a San Pere
A continuació, a Sant Pere 
Sallavinera, ha fet entrega a 
l’alcaldessa, Montserrat No-
guera, de l’actualització de la 
cartografia topogràfica urbana 
digital del municipi a escala 
1:1000. Aquesta és una eina 
essencial per al desenvolu-
pament de les competències 
municipals bàsiques, com ara 
el plantejament urbanístic o 
la cartografia del cadastre, i 
que inclou 16 hectàrees de sòl 
urbà i 328 de sòl rústec. En el 
marc del suport a serveis i les 
activitats locals, la Diputació 
de Barcelona ha assumit en la 
seva totalitat el cost d’aquests 
treballs, que ha estat de 
12.342 euros.
Així mateix, s’ha lliurat a 
l’Ajuntament el projecte de 
millora de la intersecció de la 
carretera BV-3051 amb la N-
141b, que té com a objectiu 

La Diputació lliura projectes d’urbanisme i obres a 
diversos ajuntaments anoiencs
El diputat Marc Castells va ser a Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Piera

principal dotar de la màxima 
visibilitat la zona d’intersecció, 
canalitzar els moviments d’en-
trada i sortida i dotar d’espai 
suficient per al gir de vehicles 
pesants.

Ampliació de la vorera de la 
carretera BV-2243
Finalment, a Piera, el diputat 
ha lliurat a l’alcalde, Jaume 
Guixà, el projecte d’ampliació 
i condicionament de la vorera 

de la carretera BV-2243 entre 
els carrers Thomas Edison i 
Àngel Guimerà, de manera 
que pugui permetre un pas de 
vianants més segur i còmode.

Jaume S. Guixà, alcalde de Piera, reunit amb el diputat Marc Castells

Lliurament del Catàleg de camins del municipi a l’alcalde de Calonge de Segarra Xavier Nadal Marc Castells a l’Ajuntament de sant Pere Sallavinera
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Dilluns passat va tenir lloc a 
l’Ajuntament una Junta Local 
de Seguretat on es va repas-
sar la situació en matèria de 
seguretat ciutadana al munici-
pi, amb dades relatives a l’any 
2013, on es va poder corrobo-
rar l’alt grau de seguretat que 
té el municipi. Hi van prendre 
part a la trobada l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero, el I 
Tinent d’Alcalde Josep Lluís 
González, el III Tinent d’Alcal-
de de Governació Josep Pala-
cios, el responsable de l’Ofici-
na del Delegat del Govern a 
la Catalunya Central i alcalde 
de Capellades Marcel·lí Mar-
torell, així com l’inspector en 
Cap de l’Àrea Bàsica Policial 
de l’Anoia Damià Larriba, el 
sotsinspector en Cap de Se-
guretat Ciutadana de l’Àrea 
Bàsica Policial de l’Anoia Joan 
Tosca, i el sergent en cap de la 
Policia Local de Montbui José 
Andrés González. 
Les dades presentades i cor-
responents a l’any 2013 mos-
tren una reducció del nombre 
de fets delictius esdevinguts 
en el municipi d’un 27 per cent 
respecte el 2012. Especial-
ment significativa ha estat la 
disminució dels delictes rela-
tius a l’àmbit patrimonial, on la 
reducció ha estat de gairebé 
un 30 per cent. Els delictes 
han baixat en tots els àmbits: 
domicili, comerç i empresa.

A Montbui les xifres parlen per 
sí soles: la taxa de criminalitat 
és d’un 23 per mil, onze punts 
per sota de la mitjana de la 
Conca d’Òdena (34 per mil) i 
gairebé un 70 per cent menor 
que taxa de criminalitat a nivell 
català (67 per mil).
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero ha fet una valoració molt 
positiva d’aquestes dades 
“que demostren que Montbui 
és un municipi molt segur”. El 
batlle recorda que “les xifres 
parlen per sí mateixes, i de-
mostren que s’està treballant 
molt bé per part de tots els 
cossos i forces de seguretat, 
especialment Policia Local 
i Mossos d’Esquadra. En el 
nostre municipi hi ha una gran 
sensació de seguretat i això és 
gràcies a la bona coordinació 
de moltes persones que treba-
llen diàriament amb aquesta 
finalitat”. Romero va destacar 
que “l’ajuntament de Montbui 
té uns recursos limitats, però 
hem de valorar la gran tasca 
que fa la nostra Policia Local, 
l’únic servei municipal que 
està operatiu les 24 hores i els 
365 dies de l’any, no només 
en els àmbits de vigilància i 
de trànsit, sino també com a 
cos policial proper als ciuta-
dans. Parlem d’una policia 
de proximitat que assisteix al 
ciutadà com cal i que realitza 
una important tasca informati-
va i de prevenció. Estem molt 

contents de la tasca realitzada 
pels cossos i forces de segu-
retat que treballen a Montbui”.  
Així mateix, Teo Romero ha 
destacat també que “aquestes 
xifres no serien possibles sen-
se la col·laboració dels ciuta-
dans, i demostren clarament 
l’alt grau de civisme dels veïns 
i veínes de Montbui, de la qual 
cosa ens hem de sentir tots 
especialment orgullosos”.
Un altre fet molt destacat ha 
estat la resolució de delictes, 
que ha arribat al 67’5 per cent 
del total. També cal valorar 
que durant l’any passat es va 
produir un important increment 
dels dispositius d’investigació 
conjunts entre Policia Local i 

Mossos d’Esquadra que van 
donar com a resultat quatre 
operacions concretades amb 
persones detingudes. També 
es valora de forma molt posi-
tiva la feina realitzada pel que 
fa a controls d’identificació de 
persones i documentacions 
de vehicles, que resulten ser 
operativament molt positius 
en la prevenció d’infraccions 
de trànsit i fets delictius.

Disminució dels accidents 
de circulació  
Pel que fa a la seguretat vià-
ria, cal destacar que durant el 
2013 es va produir una reduc-
ció considerable d’accidents 
lleus (un 20 per cent menys), 

Montbui, el municipi més segur de la Conca d’Òdena 

no registrant-se cap accident 
mortal a les vies de Montbui 
–on circulen a diari prop de 
9.000 vehicles-. En aquest 
mateix sentit, es mantenen 
les ràtios baixes d’infraccions 
detectades en el trànsit, re-
duïnt-se en un 11 per cent les 
relatives a l’Ordenança Muni-
cipal de Circulació i en un 18 
per cent les del Servei Cata-
là de Trànsit (assegurança, 
ITV i permissos de conduir). 
S’observa des de fa temps 
una major conscienciació en 
la conducció dels ciutadans i 
també un major respecte a les 
normes de circulació.

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui 
aposta durant aquest any 
2014 per formalitzar la col-
laboració amb les entitats del 
municipi a través de convenis 
que permetin la realització de 
tasques socials en benefici 
de la comunitat. Un dels col-
lectius més destacats a nivell 
social són les Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA’s) dels centres educa-
tius de Montbui, amb les quals 
s’han realitzat –i es seguiran 
fent- diferents trobades durant 
els propers dies.
L’alcalde Teo Romero expli-
ca que “l’objectiu d’aques-

tes trobades és explicar als 
responsables de les AMPA’s 
els criteris que volem seguir 
per formalitzar la seva col-
laboració en forma de conve-
nis. Pensem que les AMPA’s 
de Montbui realitzen una fei-
na molt bona, especialment 
a l’hora de tirar endavant ac-
tivitats per a tots els nens i 
nenes. En alguns casos la 

tasca social és evident, ja 
que, malgrat la crisi, continuen 
oferint activitats extraescolars 
obertes a nens i nenes que 
en cas contrari no les podrien 
fer”. Dilluns passat es van dur 
a terme les trobades amb les 
representants de les AMPA’s 
de les escoles Antoni Gaudí i 
Garcia Lorca, i aquest dime-
cres és previst que es facin les 

L’Ajuntament de Montbui dóna suport a les AMPA’s del municipi

reunions amb els membres de 
l’AMPA Escola Montbou i de 
l’Institut Montbui. 
L’alcalde de Montbui va voler 
recordar que “en un moment 
com l’actual on hem de vetllar 
al màxim per una gestió res-
ponsable dels recursos, prio-
ritzarem aquelles entitats de 
Montbui que es comprometin 
a fer tasques en favor de la 

comunitat. Volem que aquests 
convenis es centrin a potenci-
ar les tasques socials i també 
aquelles qüestions que afectin 
a més nombre de persones 
del nostre municipi”. El batlle 
va recordar per últim que “els 
convenis són millors que les 
subvencions: donen seguretat 
en el temps i ens poden ajudar 
amb tots els temes socials”.

A partir d’aquest any 
el consistori sig-
narà convenis de 
col·laboració amb les 
principals associa-
cions i entitats del 
municipi 

Trobada de l’Auntament amb les AMPA de les escoles Antoni Gaudí i Garcia Lorca
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L’Ajuntament de Montbui, a 
través de la seva regidoria 
de Cultura, ha convocat la 
cinquena edició del Concurs 
de Contes “Castell de La 
Tossa”, amb una dotació de 
700 euros en premis.
Podran participar-hi totes 
aquelles obres de temàtica 
lliure, escrites en català o 
castellà. Hauran de ser inè-
dites i cada participant haurà 
de presentar fins a dos origi-
nals.
S’establiran tres categories: 
General (major de 18 anys), 
Juvenil (de 14 a 18 anys) i 
Infantil (de 6 a 13 anys). El 
conte es presentarà per qua-
druplicat en paper, còpia en 
CD i amb lletra Arial 12 a do-
ble espai i amb un màxim de 
cinc pàgines. Es farà constar 
el títol, un pseudònim i la ca-
tegoria a la qual es presenta 
el relat. En un sobre apart, 
amb el títol del conte i la cate-
goria escrita a fora, s’hi faran 

constar les dades personals: 
nom, cognoms, fotocòpia del 
DNI, adreça, població, telè-
fon i correu electrònic.
Els premis es repartiran de la 
següent manera: A la catego-
ria infantil: un lot de llibres; a 
la categoria juvenil un primer 
premi de 150 euros i un se-
gon premi de 100 euros; a la 
categoria general un primer 
premi de 200 euros, un se-
gon de 150 euros i un tercer 
de 100 euros.
Les obres s’hauran d’adreçar 
a l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui –Departa-
ment de Cultura-, Carretera 
de Valls, 57. 08710 Santa 
Margarida de Montbui.
El termini per lliurar els 
exemplars finalitzarà el pro-
per 31 de març de 2014. El 
veredicte del jurat es dona-
rà a conèixer el 23 d’abril, 
coincidint amb la celebració 
de la Diada de Sant Jordi, al 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola.

L’Ajuntament de Montbui 
convoca el cinquè concurs de 
contes “Castell de La Tossa” VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El riu Anoia va ser el protago-
nista del darrer capítol de “Riu 
Avall” que es va emetre pel 
Canal 33, el passat divendres 
7 de febrer. Explotat des d’an-
tic per les indústries adoberes 
i papereres de la Catalunya 
central, el riu encara conserva 
una natura sorprenent. 
En aquest tercer capítol de “Riu 
Avall”, presentat pel periodista 
José Luís Gallego, el viatge 
comença al Molí de la Roda, 
el lloc de naixement i continua 
pel paratge  la serra de Co-
pons i Jorba, on el riu Anoia va 
agafant amplada gràcies a les 
aportacions de torrents i rieres. 
El camí del riu Anoia remunta 
per la riera de Tous i continua 
avall fins arribar a Igualada on 
es retroba amb el seu passat 
industrial amb les sèquies i els 
recs. 
A la seva arribada a Vilano-
va del Camí el riu agafa mol-
ta més amplada gràcies a les 
aportacions de la riera d’Òde-
na i a l’acció de la resclosa, 
una obra que forma part de la 

recuperació mediambiental del 
riu Anoia impulsada pel govern 
de la ciutat l’any 96, segons 
explicava al programa l’alcalde 
Joan Vich.
El programa “Riu Avall” ha es-
tat testimoni d’aquesta recupe-
ració del riu i de la seva llera 
i del retorn de la vida animal i 
vegetal de la que un dia se’l va 
privar. 
La recuperació del riu Anoia és 
un projecte que traspassa les 
fronteres municipals i des de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’`Odena es contempla la re-
cuperació del riu des de Jorba 
a Vallbona d’Anoia. 
En tot aquest procés de recu-
peració del riu Anoia, diu Vich, 

el paper dels ciutadans ha es-
tat molt important. A més, l’al-
calde assegura que la natura 
és agraïda i que retorna a la 
ciutat la seva estima i respecte.
El riu Anoia surt de Vilanova 
del Camí i s’endinsa a La Po-
bla de Claramunt i Capellades, 
on fa possible la màgia del pa-
per. Travessa Vallbona i Piera 
compartint l’antic camí Ral que 
unia Barcelona i Lleida i arriba 
a l’Alt Penedès,  entre  vinyes 
i cellers. 
El programa “Riu Avall” dedicat 
al riu Anoia, també ens va des-
cobrir  una petita delicatessen 
gastronòmica de la nostra co-
marca: el cigronet de l’Anoia.

El riu Anoia, protagonista del darrer capítol de 
“Riu Avall” de Canal 33
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El Ple de Vilanova del Camí 
va aprovar ahir en sessió ex-
traordinària els pressupostos 
per al 2014. ERC, PP, CiU i 
la regidora no adscrita Marta 
Trullols van donar el seu su-
port al govern que va acon-
seguir tirar endavant els pres-
supostos amb majoria, un fet 
que l’alcalde va agrair tenint 
en compte que el PSC només 
compta amb quatre regidors. 
IPV, VA i PxC i ICV, van votar-
hi en contra. 
Els pressupost de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
per al 2014 és d’11.189.000 
euros i ha tingut especial cura 
amb la consolidació de políti-
ques de l’àmbit dels Serveis 
Socials, amb la incorporació 
de més personal de l’equip 
social bàsic, l’increment d’aju-
des directes a les famílies, la 
creació d’una línia d’ajuts per 
al pagament de les plusvàlues 
en casos de desnonaments i 
la creació d’una partida per a 
beques menjador.
També s’ha incidit especial-
ment en l’àmbit de Promoció 
Econòmica, en la que s’ha 
previst una partida per a po-
sar en funcionament el Centre 
d’Innovació Anoia i la creació 
d’una línia d’ajudes per a la 
creació d’ocupació i d’obertura 
de noves activitats. 

Les partides més importants 
pel que fa als ingressos, són 
els impostos directes que su-
posen més de quatre milions 
d’euros i les taxes i els preus 
públics que suposen més de 
dos milions d’euros més. Les 
transferències corrents (les 
subvencions que es reben per 
despesa corrent)  també su-
posen una part important dels 
ingressos municipals, més de 
tres milions d’euros i les trans-
ferències de capital, (sub-
vencions que van destinades 
exclusivament a inversions) 
superen el milió d’euro més.
Pel que fa a les despeses, 
les principals partides són la 
despesa en béns i serveis: 
contractes de manteniment, 
subministraments i altres 
compres municipals que su-
posen un 40% del pressupost 
de despeses. Un altre capítol 
important, és la despesa del 
personal, que significa el 25%, 
i les inversions, que represen-
ten el 17%. Per sota queden 
els passius financers, és a dir, 
el que retornem dels préstecs, 
i les transferències corrents, 
és a dir, la partida que es des-
tinen a ajudes i subvencions 
d’entitats i organismes., que 
suposen un 7 i un 5 %, res-
pectivament.
Pel que fa a les inversions 
previstes per aquest exercici, 

l’Ajuntament vilanoví hi desti-
narà més de dos milions d’eu-
ros. La inversió més important 
és la urbanització del carrer 
Major, dotada amb 875.000 
€; la remodelació del Casal 
de la Gent Gran, que suposa 
gairebé 600.000 euros i l’aca-
bament de la zona de tallers 
del Centre d’Innovació Anoia, 
que té una dotació de 280.000 
euros. 
En aquest pressupost també 

s’ha previst la substitució de 
les comportes del Riu Anoia, 
una proposta amb la que hi 
estan d’acord tots els partits 
polítics, que suposa 110.000 
€, la remodelació del Mercat 
de Sant Hilari, amb prop de 
100.000 €, i altres inversions 
de manteniment i millora a di-
ferents espais municipals com 
la zona esportiva i Can Papas-
seit. 
Durant la sessió plenària 

d’ahir, l’alcalde Joan Vich, 
també va donar xifres sobre 
l’endeutament de l’ajuntament 
vilanoví que en aquests mo-
ments és d’un 53%, molt lluny, 
va dir Vich, del 75% que posa 
de topall el govern central.  El 
deute viu de l’ajuntament a 31 
de desembre de 2013 era de 
prop de 5 milions d’euros i els 
ingressos corrents superaven 
els 9 milions d’euros.

El Ple vilanoví aprova per majoria els Pressupostos per al 2014
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Unes 20 persones van assistir 
dilluns a la xerrada informativa 
sobre la formació d’auxiliars 
de la mediació que es va fer 
a l’edifici d’entitats de Vilanova 
del Camí. La presentació va 
anar a càrrec de la tinent d’al-
calde de Cultura, Participació 
Ciutadana, Festes i Agerma-
nament, Vanessa González, i 
de Maria Sacasas, Mediado-
ra del Consell Comarcal de 
l’Anoia, qui va destacar que 
aquest projecte de formar au-
xiliars de la mediació és pioner 
a la comarca.
Sacasas, acompanyada de 
tres persones que s’estan for-
mant professionalment com 
a mediadors,  va informar els 
participants sobre la figura 
del mediador i va explicar que 
l’objectiu del taller és donar 
eines pedagògiques  i una 
bona base pràctica i teòrica 
als participants perquè puguin 
intervenir en la resolució de 
conflictes. 
La regidora Vanessa Gon-
zález, qui a nivell personal ha 

cursat un màster en aquesta 
matèria, va destacar la impor-
tància de promoure la peda-
gogia de la mediació i d’aquí 
l’interès per crear un grup 
d’auxiliars en aquesta matèria 
que puguin ser agents actius 
per afavorir la cohesió social. 
Com ja havíem avançat, el 
projecte té diferents fases. 
Una de les primeres és detec-
tar persones interessades que 

puguin formar part d’aquest 
equip de medicació, d’aquí la 
reunió d’aquest dilluns. El pas 
següent és fer  entrevistes 
personalitzades amb aquelles 
persones que vulguin tirar en-
davant la formació. Les entre-
vistes es faran durant el mes 
de  febrer. 
El curs de 20 hores es comen-
çaria al març i es faria els di-
mecres de 3 a 5 de la tarda.

Una vintena de persones s’interessen pel 
taller de mediació de conflictes

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Servei de Joventut de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí ha 
iniciat un procés per elaborar la 
diagnosi sobre l’estat de les po-
lítiques de joventut al municipi 
amb l’objectiu final d’elaborar 
un Pla Local de Joventut. La 
regidoria havia disposat en dife-
rents moments d’aquest instru-
ment de treball, però la intenció 
actual és fer un pas més ambi-
ciós i redactar un pla que sigui 
útil. 
A través de la Diputació de Bar-
celona, l’empresa “Iniciatives 
i Programes S.L esta progra-
mant una sèrie d’accions per 
poder redactar un document 
final que, en definitiva, serà una 
diagnosi de l’estat de les políti-
ques de joventut del municipi  i 
que proposarà les accions que 
s’han de fer per millorar aques-
tes polítiques. 
Per tot plegat, en les properes 
setmanes Joventut iniciarà di-
versos processos  participatius 
on a través de taules de debat 
els diversos agents. Segons 
explica la regidora d’Educació 

i Joventut, Marta Trullols, les 
primeres reunions comencen 
aquest mes de febrer i es faran 
amb els tècnics de joventut, i 
a partir del març s’aniran rea-
litzant amb el consell de joves 
La Xispa, els equips docents 
dels centres d’ensenyament, 
els regidors municipals  i altres 
agents relacionats amb matèria 
juvenil. L’objectiu, com afirma 
Trullols és obtenir una diagnosi 
o radiografia que permeti avan-
çar en les polítiques de Joventut 
municipals i la redacció d’un Pla 
Local de Joventut que inclogui 
les accions prioritàries a treba-
llar. La previsió és que aquest 
document estigui enllestit el 
mes de maig i que el resultat si-
gui un bon instrument de treball. 
D’altra banda, ara fa un any va 
començar a funcionar el Con-
sell de Joves La Xispa que com 
reconeix la regidora Marta Tru-
llols, està formada per un grup 
petit de joves però que partici-
pen amb entusiasme en l’acti-
vitat juvenil promovent accions 
com per exemple Les barra-
ques de la Festa Major. 

S’inicia el procés d’elaboració 
d’un Pla Local de Joventut

Ple de pressupostos al consistori vilanoví
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Teodora Vaquero, que des de 
fa uns anys resideix al centre 
gerontològic AMMA Vilanova, 
va celebrar divendres, amb 
familiars i amics, el seus 101 
anys. Tan contenta i xerraire 
com sempre, Teodora Vaque-
ro, va rebre amb molta emoció 
la visita de l’Alcalde Joan Vich 
i la regidora de Serveis Perso-
nals, Pepita Còdol, amb motiu 
del seu aniversari. 
Vaquero compensa la seva 
manca de visió i una oïda una 
mica reduïda amb el tacte, la 
conversa i una memòria es-
pectacular. Sense deixar de 
tocar les flors que des del con-
sistori li van regalar i agafant 
l’alcalde de les mans, aquesta 
àvia centenària, va explicar-
los els seus orígens en terres 
castellanes i la seva arribada 
a Catalunya. Amb molt bon 
humor i tibant de refranys i 
dites populars, va conversar 

amb l’Alcalde i la regidora du-
rant una bona estona. Men-
trestant, els seus familiars van 
preparar el pastís i el cava per 
fer el brindis.
Teodora Vaquero va bufar les 

Teodora Vaquero, celebra 101 anys

espelmes i va gaudir d’una 
copa de cava  entre rialles i 
acudits. Quan li van desitjar 
que ens fes molts més, però, 
va dir que 101 ja eren molts i 
va tornar a riure.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’espai de dansa, música i 
teatre Artístic està preparant 
un homenatge a la gran bai-
laora Carmen Amaya, tot i un 
mite en el món del flamenc. 
Amb el nom de “Palma y ta-
cón” l’espectacle recordarà 
la gran bailora gitana catala-
na. Es tracta d’una producció 
artística de la directora de 
l’escola vilanovina Artístic, 
Rosalba Sánchez, sota la 
direcció i coreografia d’Eva 
Navas, professora de l’Insti-
tut del Teatre i professora de 
flamenc a l’escola vilanovina.  
El dia 15 de març la posaran 
en escena al Teatre Centre 
Unió Agrícola d’Òdena.
Com ens explicava Eva Na-
vas, a La Carmanyola de Rà-
dio Nova, l’espectacle neix 
de l’admiració compartida 
per Carmen Amaya. Fa poc 
més de 50 anys de la mort 
de la gran bailaora, una dona 
que va trencar motllos, com 
a dona i com a ballarina, ja 
que va com explica Navas va 
començar a adoptar dins el 
flamenc un paper fins ales-
hores restringit als homes 
i va passar de l’estètica del 
simple moviment de braços a 
prioritzar el ritme, la força, la 
passió i un punt salvatge del 
flamenc pur. 
Carmen Amaya s’ha con-
vertit en un mite, una figura 
llegendària que ha marcat el 
món del ball i especialment 
el flamenc. La seva manera 

de ballar va crear escola a 
Catalunya i va derivar en un 
segell particular de l’escola 
catalana del ball flamenc que 
més tard La Chana, una al-
tra gitana catalana, també va 
posar de relleu. És per això, 
com reconeix Navas, que les 
generacions que han vingut 
després d’elles han begut 
amb entusiasme d’aquesta 
font pura. 
L’espectacle “Palma y tacón” 
s’ha concebut com un record 

de la manera d’interpretar i 
d’entendre el flamenc de Car-
men Amaya. Un format que 
integra les principals virtuts 
de la bailaora i que comen-
ça amb una picada d’ullet al 
mar, recordant que “el seu 
art va néixer del mar” i que la 
primera idea del moviment li 
venia de les onades. “Palma 
y tacón” proposa des de pals 
tradicionals com les alegries 
i buleries fins a altres més 
complicats amb bastons i fins 
i tot el Taranto. També inclou  
una pinzellada de la música 
clàssica espanyola, amb gui-
tarra i castanyoles. 
La interpretació de l’especta-
cle comptarà amb 5 bailaoras 
i bailaores, 2 solistes, dos 
guitarristes, una jove reve-
lació de la guitarra clàssica 
espanyola, un cantaor, una 
cantaora i una cantant per a 
la copla. També hi haurà una 
petita intervenció de nens al 
començament de l’especta-
cle. 
Des de l’escola Artístic porten 
mesos d’assaig que culmina-
ran el dia 15 de març amb la 
posada en escena, al Teatre 
Unió Agrícola d’Òdena, a les 
8 del vespre. Per a l’adquisi-
ció d’entrades cal posar-se 
en contacte amb l’escola, 
al carrer Sant Isidre, 110 de 
Vilanova del Camí (telèfon 
677577030) o bé a l’Ajunta-
ment d’Òdena. El preu és de 
9 euros anticipada i de 12 eu-
ros en taquilla.

Artístic presenta “Palma y Tacón”, un 
homenatge a Carmen Amaya
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

La darrera setmana del mes 
de gener es van iniciar les 
obres d’arranjament d’un tram 
de la carretera de la Rata i 
de la zona d’aparcament del 
camp de futbol del Pas Blau, 
a la Pobla de Claramunt. L’ac-
tuació té un termini d’execució 
de sis mesos i l’està realitzant 
l’empresa Icman, de Manresa.
El tram de carretera que s’ar-
ranjarà és d’uns 655 metres i 
va des del pont que hi ha a la 
zona esportiva fins a davant 
de l’edifici de l’antic consulto-
ri. El ferm d’aquest vial, tot i 
que s’hi han realitzat algunes 
actuacions, està molt malmès, 
a causa de l’important volum 
de vehicles, sobretot pesants, 
que hi circula i per l’esfondra-
ment d’una canonada d’aigua 
d’alta capacitat d’Aigües Ter-
Llobregat (ATLL). 
A causa de la importància 
d’aquesta carretera, ja que 
és l’entrada a la Pobla des 
de la C-15, i també a la situ-
ació econòmica que travessa 
l’ATLL, l’Ajuntament ha decidit 
tirar endavant aquest projecte, 
en lloc d’allargar la situació 
anant a judici per intentar re-
soldre quina administració és 
la responsable de l’esfondra-
ment i se n’ha de fer càrrec. 

Per tant, l’obra consisteix en 
arranjar els enfonsaments i 
trencaments del paviment, re-
construint-lo als llocs precisos, 
i col·locar una nova capa de 
rodadura a tota la calçada per 
reforçar el ferm. Per reduir la 
velocitat es construiran dues 
plataformes elevades enrasa-
des a les voreres i un semàfor.
A la zona de davant del camp 
de futbol hi haurà un espai per 
a aparcament, que es preveu 
que tingui capacitat per a una 
vuitantena de places. També 
hi haurà un espai enjardinat, 
amb terra. Es mantindran al-
guns dels arbres existents i 
també hi haurà les baranes de 

Comencen les obres a l’aparcament del camp 
de futbol i a la carretera de la Rata, de la Pobla

ferro alternades.
L’actuació es va adjudicar, 
amb els vots favorables de 
CiU, PSC i ERC, en el Ple or-
dinari del 5 de novembre, a 
l’empresa Icman per un import 
de 233.711,50 euros. L’obra 
compta amb una subvenció 
de 163.598 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC), de la Generali-
tat, i la resta la cobrirà l’admi-
nistració local.
Mentre durin les obres, la 
zona d’aparcament del camp 
de futbol serà la de la piscina 
municipal i l’accés al terreny 
de joc es farà per la porta de 
servei.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, ja ha tret al carrer l’ofer-
ta d’activitats per als mesos 
de febrer, març, abril i maig. 
Tallers de cuina, manualitats, 
campionats o una sortida al 
Tibidabo són algunes de les 
propostes que podrà gaudir el 
jovent poblatà.
Quant als tallers de cuina, el 
dijous 13 de febrer, se’n farà 
un de pancakes i de tortitas 
tontitas. El 27 del mateix mes, 
Dijous Llarder, se’n farà un al-
tre de truites de botifarra d’ou. 
El mes d’abril, el dijous 10, els 
joves podran aprendre a fer 
coques de vidre i, el dijous 15 
de maig, cuinaran pizzetes. El 
mes de juny, el dijous 12, es 
tancaran els tallers de cuina 
amb un de brotxetes de frui-
ta i xocolata. Totes aquestes 
activitats, que seran gratuïtes, 
tindran lloc a partir d’1/4 de 6 
de la tarda a la sala polivalent 
del Cau Jove i estan adreça-
des a nois i noies a partir dels 
11 anys.
Pel que fa als campionats, del 
17 al 22 de febrer, a partir de 
2/4 de 6 de la tarda, es dispu-

tarà un torneig de tennis taula. 
Del 14 al 17 d’abril es farà un 
campionat de futbolí i, del 19 
al 24 de maig, un de Fifa 14 
Play 3. Per als dos primers tor-
neigs el preu d’inscripció serà 
d’1 euro i el tercer serà gratuït.
Els divendres 9, 16 i 23 de 
maig, a partir de les 6 de la tar-
da, es farà un taller de bellesa. 
El preu d’inscripció serà de 2 
euros. Quant a l’oferta de ta-
llers de manualitats, el diven-
dres 21 de març, se’n farà un 
de clauers de llana i capsetes 
de feltre. Del 14 al 17 d’abril, 
els nois i noies aprendran a 
pintar i decorar ous de Pasqua 
i, del 19 al 24 de maig, faran 
un arbre de filferro per deco-
rar. Els dos primers tallers 
seran gratuïts i el tercer la ins-
cripció serà d’1 euro.
Pel que fa a la sortida pro-
gramada per a la temporada 
d’hivern-primavera serà el 
diumenge 11 de maig al parc 
d’atraccions del Tibidabo. El 
preu de l’excursió serà de 16 
euros i inclourà l’entrada i l’au-
tobús. I quant a l’espai de l’ex-
pojove, del març al setembre, 
es podrà trobar informació so-
bre la motivació per tirar enda-
vant iniciatives i projectes.

El Cau Jove treu al carrer 
l’oferta d’activitats per a la 
temporada d’hivern i primavera

Ja s’han iniciat les obres davant mateix del camp de futbol de la Pobla.

JORBA / LA VEU

En la sessió plenària del pas-
sat 6 de febrer, l’ajuntament 
de Jorba ha aprovat el pressu-
post general de la corporació 
per a l’exercici del 2014. És 
un pressupost que preveu uns 
ingressos i unes despeses 
per un import total 954.969,87 
euros. Conté un fons de con-
tingència de l’1,85% del total 
del pressupost, per fer front a 
imprevistos. 
Els objectius d’inversió són 
moderats, centrats en el man-
teniment i les reparacions de 
la via pública i dels edificis mu-
nicipals: en total 109.604,80 
euros que serviran per donar 
cobertura a l’obra ja adjudi-
cada d’arranjament del carrer 
de davant del centre de dia 
(37.000 euros), la substitu-
ció de l’equip de climatitza-
ció de l’edifici de l’ajuntament 
(10.000 euros) i la realització 
d’arranjament de camins i al-
guns suggeriments dels veïns 
(61.000 euros). Es mantindrà 
el suport econòmic a totes les 
entitats i associacions del mu-
nicipi, i es tornarà a fer, com 
ja s’ha fet durant el 2013, una 

L’Ajuntament de Jorba prioritza la despesa de manteniment 
i social en el pressupost del 2014

important inversió de mante-
niment i millores a l’Escola de 
Primària (4.000 euros). També 
es mantindrà el suport a les 
famílies més desafavorides, 
amb el banc d’aliments i altres 
serveis i ajuts socials. 
Segons Josep Maria Palau, 
alcalde i regidor d’Hisenda 
de Jorba, “és un pressupost 
que prioritza el manteniment 
de tots els espais públics del 
poble (edificis, vials, etc.) i 
també els programes socials i 
d’ajut a les famílies. Des dels 
ajuntaments, encara que sigui 
modestament, hem d’inten-
tar donar suport a aquestes 
necessitats, i més ara que la 
Generalitat de Catalunya cada 
cop pot atorgar menys sub-
vencions per inversions de 
manteniment, o per a ajuts a 
les famílies, per exemple en 
matèria pobresa, educació 0-3 
anys o atenció a la dependèn-
cia”. 
El batlle jorbenc destaca que 
això no és gens fàcil, en un 
context en el qual els ingres-
sos per tributs baixen cada 
any, i en el qual “volem man-
tenir l’equilibri pressupostari, 

la solvència a l’hora de pagar i 
el baix endeutament que hem 
aconseguit”. 
Val a dir que, com en exercicis 
anteriors, l’ajuntament de Jor-
ba ha aprovat el pressupost 
per unanimitat de tots els regi-
dors del consistori (6 d’ERC i 
1 de CiU), i que en la memòria 
d’objectius del pressupost hi 
figura assolir un flux de caixa 
positiu (recurs generat net) de 

20.794,28 euros, millorar un 
romanent de tresoreria ajus-
tat que en la liquidació pro-
visional del 2013 és positiu 
per un import de 146.928,00 
euros (19,45% dels ingressos 
ordinaris), i mantenir l’endeu-
tament per sota del 43% dels 
ingressos ordinaris. 
Segons Palau, tota questa in-
formació econòmico-financera 
municipal, que es pot trobar a 

la web municipal, “es pot resu-
mir en que, un any més, pre-
tenem aplicar els principis de 
l’economia domèstica a l’ajun-
tament: no gastar més del que 
s’ingressa cada any, intentat 
fer un petit estalvi per a l’any 
següent, disposar del diner lí-
quid per poder pagar a 30 dies 
tal com ja s’està fent, i no tenir 
un deute superior al percentat-
ge màxim recomanat (75%).”

Banc d’aliments de Jorba.
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Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

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
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Alta Anoia 

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

En només dos anys, el Ca-
nicròs de Vallbona d’Anoia 
–organitzat per l’Ajuntament i 
l’equip Skijoring Racing Team 
Tuga-Non Stop- va camí de 
convertir-se en una cita de 
referència per als amants 
d’aquesta modalitat esportiva. 
Diumenge se’n va disputar la 
segona edició i, tot i la coinci-
dència amb unes altres dues 
curses, va atraure fins a 38 
corredors. Hi van córrer atle-
tes de la comarca –de Cape-
llades, la Torre de Claramunt 
o Calaf- i també vinguts de 
moltes altres localitats de la 
geografia catalana: de Ber-
ga, Sabadell, Badalona, Sant 
Just Desvern, Cerdanyola, 
Manresa, Vilafranca, Vilanova 
i la Geltrú, Reus o Tarragona. 
Tampoc no se’l va voler perdre 
un corredor anglès resident a 
França.
La participació de corredors 
d’edats molt diverses va per-
metre completar fins a sis 
categories: junior (formada 
per esportistes d’entre 14 i 17 
anys), en modalitat masculina 
i femenina, sènior (corredors 
entre 18 i 34 anys) també en 
modalitat masculina i feme-
nina, veterans A (de 35 a 44 
anys) i veterans B (de 45 a 
55 anys) masculins i feme-
nins. La presència d’algunes 
d’aquestes categories és poc 
habitual fins i tot en competici-
ons que ja comptem amb una 
llarga trajectòria. 

Un circuit molt més llarg i 
exigent
Un dels gran atractius de la 
prova va ser el nou circuit, el 
doble de llarg que l’any pas-
sat (fins a 9 quilòmetres) i molt 
més exigent, ja que va comp-
tar amb alguns trams especials 
amb forts desnivells que van 
obligar els corredors i els seus 
gossos a fer un gran esforç fí-
sic. 
El recorregut, ràpid i tècnic, va 
combinar el pas per camins i ri-
erols –el 70% del trajecte- amb 
un tram urbà configurat per set 
carrers, on es van reunir els 
encuriosits veïns per seguir les 
evolucions dels atletes. 
Oriol Rego, guanyador absolut
El guanyador absolut d’aquest 
segon Canicròs de Vallbona 
d’Anoia ser l’atleta Oriol Rego, 
de l’equip Mountain Runners 
del Berguedà, qui va comple-

tar la prova en 36 minuts i 18 
segons. 
Al podi d’honor també hi van 
pujar Emili Barba (Canicross 
Gosesport), segon classificat 
amb un temps de 36 minuts 
i 54 segons, i Daniel Artero 
(Club Excursionista La Canon-
ja), que va ser  tercer amb un 
registre de 37 minuts i 20 se-
gons. Tots tres van calcar les 
mateixes posicions en la cate-
goria sènior masculí. 
En la modalitat femenina es va 
imposar Anna Sorroche (AEM-
CC), que va arribar a la meta 
en 44 minuts i 25 segons.
Pel que fa a la categoria vete-
rans A, el guanyador masculí 
va ser Josep Fornells (Goses-
port Catalunya), amb un temps 
de 40 minuts i 1 segon, mentre 
que en fèmines va guanyar Sò-
nia Buades (Kanicroskp) amb 
una marca de 50 minuts i 40 

segons. En veterans B la vic-
tòria va ser per a Miquel Font 
(AEM), qui va completar el cir-
cuit en 39 minuts i 11 segons. 
Finalment, en categoria júni-
or el vencedor va ser Enrique 
Vílchez, amb 41 minuts i 54 
segons.

Èxit organitzatiu
Els atletes van elogiar la bona 
organització de l’esdeveni-
ment, que va comptar amb 
l’experiència del jove corredor 
vallbonenc Víctor Carrasco, 
quatre vegades internacional 
amb la selecció espanyola i 
campió d’Espanya en l’espe-
cialitat de Skijoring. La bona 
acollida d’aquesta segona edi-
ció fa que els organitzadors no 
es plantegin només repetir la 
cursa l’any vinent, sinó també 
treballar perquè pugui formar 
part de la Lliga Catalana i hi 

El Canicròs de Vallbona d’Anoia es consolida i aspira a 
entrar a la Lliga Catalana 

EL BRUC / LA VEU

Diumenge, 9 de febrer, la pla-
taforma ciutadana Salvem El 
Bruc va celebrar una taula in-
formativa davant l’Ajuntament 
per a explicar als vilatans els 
fets que han motivat la seva 
creació: l’aprovació del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’El Bruc i el pro-
jecte d’obertura d’una gran 
pedrera i una planta d’as-
falt a l’espai natural Roques 
Blanques. Els membres de la 
plataforma mostràven els plà-
nols de l’Avanç del POUM i el 
projecte de la planta d’asfalt 
aprovats per l’Ajuntament, ex-
plicant als assistents les prin-
cipals determinacions d’amb-
dòs projectes.
Malgrat el fred i el dia ennuvo-
lat, en dues hores 150 veïns 
d’El Bruc van signar el Mani-

fest redactat per la Plataforma 
contra el POUM i la pedrera i 
a favor d’un desenvolupament 
urbanístic del Municipi medi-
ambientalment i territorialment 
sostenible. 
L’Avanç del POUM preveu ur-
banitzar i edificar tots els ter-
renys rústics que hi ha entre El 
Bruc del Mig i El Bruc de Dalt, 
malgrat que es troben dins 
l’entorn de protecció del Parc 
Natural de la Muntanya de 
Montserrat. Per la seva part, 
la pedrera projectada preveu 
produir fins a 500.000 tones 
d’àrids i 13.000 tones de for-
migó asfàltic a l’any, explotant 
un àmbit de gairebè un quilò-
metre de llarg per 250 metres 
d’ample i 200 metres de desni-
vell, tot plegat, al bell mig d’un 
paratge natural en estat verge, 
just en el límit de l’espai prote-

git Roques Blanques, integrat 
en la Xarxa Natura 2000 i ca-
talogat com a Lloc d’Importàn-
cia Comunitària i Zona d’Es-
pecial Protecció de les Aus.
La sorpresa de la jornada la va 
protagonitzar l’administrador 
de l’empresa promotora de la 
pedrera i la planta d’asfalt, Coll 
del Bruc, S.L., que es va per-
sonar en l’acte amb la intenció 
de convèncer als assistents 
de la bondat de la pedrera i la 
planta d’asfalt projectades. No 
ho va aconseguir.
La plataforma Salvem El Bruc 
es tornarà a reunir diumenge 
dia 23 de febrer a les 5 de la 
tarda al restaurant de Mont-
serrat Park, per tal de planifi-
car les seves properes acci-
ons en defensa dels veïns i del 
territori d’El Bruc.

150 veïns s’adhereixen en un dia a la plataforma “Salvem el Bruc”

sigui inclosa com una prova 
oficial.
La cursa va comptar amb un 
cronometratge professional 
amb CSI Timming i amb diver-
sos col·laboradors de prestigi, 
com ara Tuga Active Wear, Do-
gathlon, Nordic Esport i l’Asso-
ciació Espanyola de Mushers. 
Una de les particularitats, molt 
ben valorada pels atletes, va 
ser que la sortida es va fer de 
manera esglaonada per màne-
gues de sis corredors.
El segon Canicròs de Vallbona 
també va incloure l’exhibició 
de la unitat canina del cos de 
Protecció Civil de Montornès 
del Vallès, especialitzada en la 
recerca de persones desapa-
regudes. A més es van sortejar 
diversos obsequis, material es-
portiu i cava cedit pels patroci-
nadors. 

El Canicròs de Vallbona d’Anoia va assolir un bon èxit d’organització i de participació



A punt d’acabar les obres d’ampliació 
del cementiri de Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

En els propers dies s’acaba-
ran les obres d’ampliació del 
cementiri, cosa que permetrà 
disposar de 160 nínxols i 72 
columbaris, amb cap cost per 
l’Ajuntament de Capellades.
Això ha estat possible perquè 
l’empresa Constructora de Ca-
laf a banda de fer els nous nín-
xols també s’ha encarregat de 
la seva venda.
Aquesta ha estat la segona 
fase d’ampliació del Cementiri 
Municipal, molt necessària ja 
que pràcticament no hi havia 
nínxols disponibles.
Qualsevol persona que desitgi 
informació sobre els columba-
ris o nínxols es pot adreçar a 
les oficines de l’Ajuntament 

Obres del cementiri capelladí.
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on se’ls explicarà els dies que 
l’empresa ve a vendre els nín-

xols a Capellades mateix.

CAPELLADES / LA VEU 

El proper diumenge, 16 de fe-
brer a partir de les 7 de la tarda 
i a la biblioteca municipal es 
farà la presentació de l’Assem-
blea Territorial de Capellades, 
constituïda el present juliol i 
de la qual n’ha sortit també la 
Junta Peticional que regenta la 
campanya Signa un vot per la 
independència.
En el mateix acte participaran 
dos membres del Cercle Ca-
talà de Negocis perquè ens 
expliquin els avantatges eco-
nòmics que tindria Catalunya 
Estat.
En acabar l’acte es farà reco-
llida de signatures a favor d’or-

Diumenge, presentació de l’ANC a 
Capellades amb un acte del Cercle 
Català de Negocis

ganitzar una consulta vinculant 
i en el cas que ens la impedei-
xen o en validin els resultats, 

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquests darrers dies el 
tren, tant direcció a Igualada 
com a Barcelona, pararà sem-
pre a la via que toca amb l’es-
tació.
Segons ha explicat l’Alcalde 
de Capellades, Marcel•lí Mar-
torell, “hem arribat a un acord 
per tal que el tren sempre pari 
a la via que tenim més a prop. 
Aquest és un avantatge per 
a tothom en general, però en 
particular per a les persones 
grans o amb mobilitat reduïda 
ja que s’estalvien pujar i baixar 
totes les escales del pas elevat 
que hi ha per travessar la via”. 

El tren s’aturarà a Capellades a la via 
que toca l’estació

Aquesta mesura s’aplicarà in-
definidament amb l’objectiu 
que aquesta millora en el ser-
vei animi a utilitzar més aquest 

Activitats culturals 
a la biblioteca del Bruc
EL BRUC / CONXITA COSTA 

La Biblioteca municipal del 
Bruc juntament amb la regido-
ria de cultura han organitzat un 
seguit d’activitats per a la pro-
pera primavera, amb l’objectiu 
d’acostar el públic infantil i ju-
venil a aquest espai cultural, 
aconseguint que la percepció 
de la biblioteca sigui un espai 
natural en el qual la seva ver-
salitat sigui el pilar. 
El “club del deures” és una de 
les activitats organitzades. Els 
dimarts i divendres els volun-
taris ajudaran als nens a fer 
els deures i practicar la lectu-
ra. Per poder desenvolupar 
aquesta activitat s’ha fet una 
crida a aconseguir aquest vo-
luntariat, la qual ha estat ben 
rebuda i en la que s’hi han im-
plicat diferents persones per 
ajudar als més petits.
L’últim dimarts de cada mes es 
durà a terme l’activitat “lectures 
en veu alta”. Estan previstes 
per els dies 25 de febrer, 25 de 
març, 29 d’abril i 27 de maig de 
18.30 a 19.30h.
Una altra novetat és l’organit-
zació de “cinema infantil” a la 
mateixa biblioteca, el segon di-
marts de cada mes a les 18.30. 
Abans o després es podrà lle-
gir el llibre de la versió cinema-
togràfica. 
El “taller de gelatina” serà un 
taller diferent i enfocat a que 
els més petits hi participin amb 

les famílies. La creativitat hi 
serà present per a poder rea-
litzar gelatines florals en 3D, 
llaminadures, mandales i gela-
tina salada. Cal inscriure’s a la 
mateixa biblioteca. El preu dels 
tallers és de 3€ en concepte 
de material.  
Per a més informació sobre 
els dies i horaris dels tallers, i 
qualsevol altre informació addi-
cional es pot consultar la web 
municipal: www.bruc.cat

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

.............................................
.......................................
.......................................

.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

la declaració unilateral d’inde-
pendència per part del Parla-
ment de Catalunya.
L’assemblea territorial de Ca-
pellades ja ha organitzat un 
parell d’activitats: la presència 
de capelladins a la Via Catala-
na i la recollida de signatures el 
passat 11 i 12 de gener.
Altres actes que tenen previs-
tos són la conferència-col·loqui 
amb membres de l’Associació 
Súmate el 8 de març a la bibli-
oteca municipal i la recollida de 
vots al Mercat Figueter el dia 
16 de març.

transport, sobretot a les perso-
nes que fins ara tenien proble-
mes per culpa de les escales.
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PIERA / LA VEU

El dimecres 5 de febrer, l’Al-
calde de Piera Jaume S. Gui-
xà i el president de l’Agrupació 
de Defensa Forestal de Piera, 
Antoni Cantí, van rubricar un 
nou conveni, gràcies al qual 
l’ADF pot fer front a les des-
peses generals de funciona-
ment i a l’execució dels Plans 
de Prevenció d’Incendis (PPI) 
de cada any. Aquesta entitat 
compta també amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
Barcelona per costejar les 
obres de manteniment dels 
camins forestals, en les quals 
es basen els PPI.
La gran extensió de zona 
verda i boscosa del municipi 
pierenc fa molt necessària la 
tasca que promou l’ADF de 
Piera, integrada per tretze 
de voluntaris, i que des de fa 
anys l’Ajuntament valora molt 
positivament.
Per la seva banda, l’Ajunta-
ment facilita un espai adequat 
pels vehicles i altra maquinària 
destinada a la prevenció i ex-
tinció d’incendis, actualment 
situat a la nau municipal del 

Signada de nou la col·laboració entre l’ADF i 
l’Ajuntament de Piera

polígon industrial. A més, l’en-
titat rep, segons les previsions 
i disponibilitats pressupostàri-
es, una quantitat econòmica 
que els serveix per tramitar, 
gestionar i controlar la correc-
ta execució del PPI.
L’ADF es compromet, a banda 
de les pròpies competències a 
participar i col·laborar en tots 
aquells actes organitzats o 
amb suport de l’Ajuntament, 
com la Fira del Sant Crist, Els 
Tres Tombs, el Saló de la In-

fància, la cavalcada de Reis, 
l’Aplec de Mas Bonans i de La 
Pineda del Bedorc i la revetlla 
de Sant Joan, així com altres 
d’esportius com la cursa de 
BTT Malalts de Bici, la cursa 
Els Cobardes, la pedalada pel 
canvi climàtic i el vòlei sorra.
L’acord contempla que el regi-
dor de Medi Ambient, Jaume 
Raventós, sigui el responsa-
ble de vetllar pel compliment 
del conveni.

PIERA / LA VEU

Durant tot el mes de febrer, i 
en horari de Biblioteca, es po-
den  visitar dues exposicions: 
Processos, de Montse Ruiz,  i 
Un paladí rei d’or, de Mohssen 
Serhani.
En la primera exposició, a 
càrrec de la Montse Ruiz 
Martínez, l’artista mostra de 
diversos instants conscients 
i inconscients sorgits de la 
solitud, la natura, el silenci i 
els renaixements continus tot 
dansant amb la incertesa i la 
màgia de la vida. Una retros-
pectiva que aglutina els seus 

treballs més personals fruit 
d’un encontre amb el seu inte-
rior més íntim.
La segona, és a càrrec del 
Mohssen Serhani i es podrà 
visitar a la sala infantil de la bi-
blioteca pierenca en resposta 
a una nova iniciativa que per-
met que els més petits també 
exposin els seus treballs ar-
tístics. A través de diferents 
dibuixos d’estil manga, el Mo-
hssen ens explica la història 
fantàstica d’un rei paladí d’or 
que s’enfronta al rei de la fos-
cor per aconseguir guanyar el 
preuat i desitjat Món Fantasy.

Exposicions de febrer a la 
Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU

El passat divendres 7 de fe-
brer va tenir lloc la primera nit 
temàtica del cicle de concerts 
que organitza l’entitat Pierra-
kes. Enguany, la nit va comen-
çar amb una sessió dedicada 
als boleros, amb el grup pie-
renc Mas Gardenias, que van 
omplir la sala de gom a gom i 
van fer gaudir de la vetllada a 
tot el públic assistent amb un 
repertori de boleros de sem-
pre.
La pròxima edició de les Nits 
Temàtiques serà el 7 de març 
i la temàtica serà el rockabilly, 
amb el grup The Indians, i una 
exhibició de ball d’aquest ma-
teix estil.

Bon inici de les nits temàtiques a l’Espai 
d’entitats

PIERA / LA VEU

El pròxim dissabte, a les 22.30 
hores, el Teatre Foment de Pi-
era acull una festa disco amb 
música dels anys 60 a 80. Els 
discjòqueis pierencs DJ KA 
i DJ Gus punxaran la músi-
ca més ballable i coneguda 
d’aquella època.
La festa, organitzada per ter-
cer any pel Barri dels Gats, 

inclou sorpreses: entrada 
gratuïta per a tothom qui vagi 
disfressat de l’època, premis 
a les millors disfresses i una 
actuació sorpresa. El preu de 
l’entrada, per als qui no hi va-
gin disfressats, és de 3 euros. 
Hi haurà servei de bar i, si ho 
voleu, podeu portar el got de 
plàstic.

Dissabte, Festa disco al Foment

PIERA / LA VEU

Amb la recent nominació dels 
Òscar 2014, es podrà partici-
par en aquest concurs on gua-
nyarà qui encerti més catego-
ries d’acord amb els premis 
que seran lliurats per l’Aca-
dèmia de Hollywood el 2 de 

març. Es dividirà en dues ca-
tegories de participació: adults 
i infants. Caldrà dipositar les 
butlletes a les urnes habilita-
des al vestíbul.
El concurs durarà fins al 28 de 
febrer.

Concurs “La travessa dels 
Òscar” a la Biblioteca

PIERA / LA VEU

Dijous a les  6 de la tarda la 
Biblioteca de Piera proposa 
aquest espectacle familiar i 
de contes a càrrec de la com-
panyia Fes-t’ho Com Vulguis 
basat en elements tradicionals 
del Carnestoltes. Són histò-
ries divertides i tendres que 
transformen valors i emocions 
a través de la paraula i la mú-
sica. 

“Carnestoltes, el rei dels poca-soltes”, 
espectacle familiar a la Biblioteca de Piera
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El pròxim dissabte, 15 de fe-
brer, se celebrarà el 7è Cros 
Escolar dels Hostalets de Pie-
rola, organitzat per l’Ajuntament 
amb la Comissió d’Esports dels 
Hostalets de Pierola i el Consell 
de l’Esport de l’Anoia. El cros 
s’emmarca dins dels 62ns Jocs 
Escolars de l’Anoia. També se 
celebrarà la 12a Cursa Popular 
dels Hostalets de Pierola.
Tant els Jocs Escolars de l’Ano-
ia com el Cros escolar dels 
Hostalets de Pierola estan ple-
nament consolidats i són una 
molt bona oportunitat per veure 
els futurs atletes de la nostra 
comarca i rodalies.
A partir de les 10.00 hores tin-
dran lloc les curses per edats i, 
mitja hora abans, es podran fer 
les inscripcions per participar-
hi.
Els horaris són els següents:
10.00h: Curses de Cadets, in-
fantils i alevins
11.10h: lliurament de premis a 
les categories Cadet, Infantil i 
Aleví.
11.20h: Curses de Benjamins i 
Prebenjamins
12.00h: Lliurament del premis 
de les categories Benjamí i Pre-
benjamí i sorteig d’una bicicleta 
per als participants en les ca-
tegories Cadet, Infantil, Aleví i 
Benjamí.
12.20h: Curses de les categori-
es P5, P4 i P3.
12.50h: Lliurament de premis 
P5, P4 i P3.

13.00h: Cursa Popular
13.30h: Lliurament de premis de 
la Cursa Popular i sorteig d’una 
bicicleta entre els participants a 
les categories Prebenjamí, P5, 
P4, P3 i Cursa Popular.
Recordar que hi haurà servei 
de bar per a tota la família i un 
castell inflable per als més pe-
tits de la casa.
El Cros Escolar està organit-
zat l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, la Comissió d’Es-
ports dels Hostalets de Pierola 
i el Consell Esportiu de l’Anoia. 
També col·laboren la Diputació 
de Barcelona, l’AMPA de l’es-
cola Renaixença dels Hostalets 
de Pierola, el Casal Català dels 
Hostalets de Pierola i l’Associa-
ció A.C. Baldrich.
Us animem a ser-ne protago-
nistes i, aquells que no correu, 
a seguir-ho des del públic i ani-
mar!

Tot preparat pel 7è Cros Escolar 
dels Hostalets de Pierola

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

La construcció del Centre de 
Serveis per a la Gent Gran als 
Hostalets de Pierola, corres-
ponent a la segona fase del 
Pla Integral, comença a ser 
una realitat. El Centre de Ser-
veis serà l’espai especialitzat 
per donar suport a la gent gran 
que necessiti organització, su-
pervisió i assistència.
S’han iniciat les obres d’en-
derroc de la zona coneguda 
com «la granja», un edifici en 
ruïnes i desocupat que de-
sentonava en la trama urbana 
del poble. Aquesta actuació, 
que inclou el desamiantat i el 
desmuntatge de les plaques 
de fibrociment té un cost de 
23.776,54€ més IVA.
En aquest punt es construirà 
el futur Centre de Serveis per 
a la Gent Gran, projecte que 
els Serveis Tècnics municipals 
estan redactant actualment.

El Pla Integral de la Gent 
Gran dels Hostalets de Pie-
rola
La regidoria de Benestar soci-

al desenvolupa el Pla Integral 
de la Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola, una iniciativa inno-
vadora amb l’objectiu de mi-
llorar l’atenció a la gent gran 
a través d’una cartera única 
de serveis amb recursos i ac-
tivitats ajustats als diferents 
graus de necessitats i, al ma-
teix temps, establir una única 
estructura assistencial.
La Fase I del projecte es va 
activar l’any passat amb l’Ob-
servatori de l’envelliment dels 
Hostalets de Pierola, un espai 

El Centre de Serveis a la Gent Gran dels 
Hostalets dóna les seves primeres passes

virtual que permet identificar 
les necessitats, generar ser-
veis a mida i mesurar l’impac-
te de les activitats proposades 
des de l’oficina, veure l’evo-
lució de la gent gran i definir 
futures tendències.
La Fase II del projecte corres-
pon a la construcció del Cen-
tre de Serveis per a la Gent 
Gran i l’espai de serveis espe-
cialitzats per donar suport a la 
gent gran. La previsió és que 
l’activitat en aquest centre co-
menci l’any que ve.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola ha posat en marxa 
el projecte del Centre de Res-
tauració i Interpretació Pale-
ontològica (CRIP, www.crip.
cat) ubicat a l’antiga masia de 
Can Roviralta. Aquest centre 
compta amb un alberg rural 
(dotat amb 54 places d’allotja-
ment i servei de cuina), labo-
ratoris i un espai expositiu.
El passat mes de maig, es va 
licitar el servei d’alberg rural 
de “Can Roviralta”, i actual-
ment hi ha una empresa que 
en porta l’explotació. A data 
d’avui s’han fet a l’alberg més 
d’un miler de pernoctacions. 
Així mateix, aquest espai ha 
estat designat Outdoor Center 
(punt d’informació d’activitats 
d’esport, turisme i natura) i 
com a punt d’informació turís-
tica dels recursos del territori.
També s’han posat en marxa 
els espais tècnics del CRIP on 
s’imparteix cursos formatius 
en matèria de conservació-
restauració paleontològica per 
a professionals que en oca-
sions també fan estada en el 
nostre poble.
I paral·lelament a totes aques-
tes accions, s’estan coorga-
nitzant cursos especialitzats 
amb l’empresa Transmitting 
Science que comporta la vin-

guda gairebé cada mes d’un 
grup (de 15 a 30 persones). 
Fins ara han vingut als Hos-
talets més de 200 estrangers, 
procedents d’Amèrica del 
Sud, EEUU, així com de paï-
sos del Nord d’Europa, Xina, 
Índia, Japó, Austràlia, ...
Aquest any s’obrirà al públic 
la primera sala d’exposici-
ons d’aquest equipament i 
es posaran en marxa les P@
leorutes (rutes pel territori 
dissenyades per a dispositius 
mòbils) que esperem tinguin 
l’atractiu suficient per portar a 
casa nostra un nou segment 
de públic avesat aquest tipus 
de propostes de turisme cul-
tural (bàsicament famílies i 
grups organitzats).
Tot plegat s’obre un gran ven-
tall de possibilitats pels Hos-
talets de Pierola, les seves 
empreses, els seus empre-
nedors i per tots els seus ve-

ïns i veïnes. És per això que 
l’Ajuntament vol actuar com 
a canalitzador en la recollida 
d’ofertes i iniciatives dels ve-
ïns hostaletencs.
S’ha obert un qüestionari a la 
pàgina web de l’Ajuntament, 
que es pot omplir amb propos-
tes d’activitats i fer-lo arribar a 
la recepció de l’ajuntament o 
a info@elshostaletsdepierola.
cat, en el termini de 30 dies. 
Amb aquestes dades es po-
drà confeccionar una guia de 
recursos que els visitants dels 
Hostalets de Pierola poble po-
dran utilitzar.
L’Ajuntament encoratja a 
tots els veïns a participar en 
aquesta iniciativa. Els temps 
són difícils i s’han d’iniciar i ex-
plorar noves vies per dinamit-
zar el nostre territori, donant 
visibilitat als recursos exis-
tents i potenciant-ne la creació 
de nous.

Els Hostalets de Pierola cerca emprenedors 
en l’àmbit del turisme i els serveis

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: ...........................................................................................................................................................
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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.



Deu anys de dades a l’Observatori de Pujalt

PUJALT / REDACCIÓ

El diumenge  dia 2 de febrer, 
des del Consorci per a la pro-
moció de l’Alta Anoia, situat a 
Els Prats de Rei, es va organit-
zar una caminada amb sortida 
i retorn a Pujalt. 
La Caminada va començar a 
les 08.30 del matí al davant de 
l’església de Sant Andreu de 
Pujalt, i va tenir una molt bona 
acollida per part dels partici-
pants, unes 200 persones van 
poder gaudir de les explicaci-
ons d’en Pere Tardà.
Es van visitar dos magnífics 
exemples de viles closes medi-
evals, Pujalt i L’Astor, amb bo-
nics carrers estrets i precioses 
cases de pedra. 
El recorregut va començar i 
acabar a Pujalt. En arribar a 
Pujalt, com a cloenda de cami-
nada es va visitar el Memorial 
de l’Exèrcit Popular, recordant 
que l’any 1939 va acabar la 
Guerra Civil Espanyola i com-
memorant el seu 75è. Aniver-
sari.  La propera caminada 
serà diumenge 2 de març, sota 
el títol de “Terra de Carbó”.   

Diferents imatges d’aquests darrers deu anys de l’observatori de l’Alta Anoia.

Demà, acte de Súmate a Calaf
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CALAF / REDACCIÓ

Demà dissabte dia 15 de fe-
brer, l’entitat “Súmate” farà 
una xerrada a la Unió Calafina 
(Av. De la Pau, 30) a les 18h. 
Amb la presència de Antoni 
Olivé, profesor IQS (Universi-
tat Ramon LLull), el membre 
de Súmate Manolo Ortega i 
la portaveu de Súmate Anoia, 
Bego Amado, parlaran sobre la 
construcció de la Catalunya del 
futur. Un cop finalitzat l’acte, se 

Molta gent a la 
caminada popular 
“Pedra, Tradició i 
Guerra Civil” a PujaltPUJALT / A. BORRÀS

Aquest dimecres, 12 de febrer, 
s’han complert 10 anys del pri-
mer dia en que es van comen-
çar a prendre dades de forma 
oficial i continuada a l’Observa-
tori de Pujalt. 
L’Ernest Guille fundador de 
l’Observatori de Pujalt va ser 
qui va començar els registres. 
Des de llavors aquestes dades 
s’han utilitzat per fer informes 
meteorològics en episodis con-
crets, fer les prediccions mete-
orològiques per a la comarca 
de l’Anoia, fer-ne difusió a di-
ferents mitjans de comunicació 
per tal que altres meteoròlegs 
en puguin fer ús, compartir-les 
a la xarxa d’observadors del 
Servei Meteorològic de Catalu-
nya i també per anar fent un re-
gistre històric que serveixi per 
conèixer una mica més com 
és el nostre clima. Les dades 
recollides a diari són visibles a 
la web del Servei Meteorològic 
de Catalunya a l’apartat d’ob-
servadors meteorològics, la 
XOM, a  www.meteo.cat. Tam-
bé totes aquelles persones in-
teressades en rebre aquestes 
dades es poden posar en con-

tacte amb l’observatori a través 
del correu electrònic  info@ob-
servatoridepujalt.cat.
En aquests 10 anys de reco-
llida de dades no sols s’ha fet 
això, si no, que s’ha anat am-
pliant el conjunt d’activitats que 

30 persones en un acte 
a Calaf sobre els ajuts Leader

CALAF / REDACCIÓ

El gerent del Consorci per al 
Desenvolupament de la Cata-
lunya Central, Jordi Vilalta, va 
ser dijous passat a la tarda a 
Calaf per presentar la convo-
catòria dels ajuts Leader. Prop 
d’una trentena de persones 
van assistir a la xerrada, ce-
lebrada a l’antiga capella del 
costat del CRO, i van assa-
bentar-se dels detalls i requi-
sits per optar a aquestes sub-
vencions. 
Tal com va explicar Vilalta, la 
convocatòria contempla qua-
tre grans línies o mesures: 
millora dels processos de 

transformació i comercialit-
zació dels productes agraris; 
creació i desenvolupament 
de microempreses; foment 
d’activitats turístiques i con-
servació i millora del patrimoni 
rural —aquesta darrera per a 
administracions públiques. El 
gerent del Consorci va des-
granar el tipus de projectes i 
beneficiaris que poden obtenir 
finançament a través del Lea-
der, i va recordar que el termi-
ni per presentar les sol·licituds 
finalitza el proper 22 de febrer 
—encara que després hi hau-
rà alguns dies de marge per si 
hi manca documentació.

Jordi VIlalta, durant la seva explicació a Calaf.

Convocat el concurs de carrosses pel Carnaval 
de Calaf
CALAF / REDACCIÓ

La comissió que organitza el 
Carnaval de Calaf ja ha fet pú-
bliques les bases de la setena 
edició del concurs de carros-
ses, una iniciativa que cada 
any compta amb més partici-
pació i que s’ha convertit en 
la protagonista de la rua. El 
Carnaval de Calaf tindrà lloc el 
proper dissabte 8 de març , i la 
desfilada començarà a les 6 de 
la tarda des del Casal de Calaf. 
Els participants hauran d’iden-
tificar clarament la carrossa i 
podran vestir-la amb elements 
tècnics (so, llums) per potenci-
ar-ne l’ambientació —punt que 
també tindrà en compte el ju-
rat. A banda d’això, s’avaluarà 

també l’originalitat de la temà-
tica, el vestuari o l’ambienta-
ció de la comparsa. El primer 
premi s’endurà un xec de 200 
euros, mentre que el segon 
classificat s’emportarà una cai-

Una de les carrosses del carnaval de l’any passat.

Xerrada sobre 
homeopatia infantil a 
la Boireta
L’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de la Llar d’infants 
La Boireta de Calaf ha orga-
nitzat una xerrada sobre ho-
meopatia infantil per al proper 
dimecres 19 de febrer. Anirà a 
càrrec del Dr. José A. Marche-
na i tindrà lloc a les 19.00 h a la 
mateixa Llar d’Infants. L’objec-
tiu és informar els pares sobre 
quina mena de tractaments i 
complements homeopàtics po-
den ser beneficiosos.

es porten a terme pel públic 
com són els tallers per a les es-
coles, visites meteorològiques 
i observacions astronòmiques 
pel públic en general i també 
xerrades. 
Pel futur més proper es pre-

veu tenir enllestit l’ampliació 
de l’observatori actual amb 
l’observatori astronòmic que 
permeti ampliar al màxim la 
vessant astronòmica amb el 
suport de l’Agrupació Astronò-
mica de l’Anoia, AstroAnoia. 

xa de cava. Les inscripcions 
es poden fer enviant un correu 
electrònic a calafcarnaval@
gmail.com , fins el proper 6 de 
març.

servirà coca i xocolata. 
Súmate és una entitat forma-
da en gran part per catalans 
de llengua i cultura castellana/
espanyola que, per qüestions 
familiars i/o d’origen, han man-
tingut aquest patrimoni sense 
renunciar a ser i formar part 
activa de la comunitat nacional 
catalana. Súmate defensa un 
debat obert, democràtic i par-
ticipatiu. Vol ser part activa a 
l’hora d’afrontar els reptes so-



IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC va saber patir 
i competir, dimecres a les Co-
mes davant el Reus, en partit 
avançat de la 19a jornada. No 
es va ofuscar amb el 0 a 1 molt 
matiner del Reus, va seguir 
pedalant durant 30 minuts i va 
resoldre en 37 segons merave-
llosos de Sergi Pla. Els gols els 
va fer el davanter de Vic però 
la victòria va ser de tot l’equip. 
Només jugant en bloc, tots a 
una, es pot derrotar un rival del 
potencial del Reus. Amb la no-
vena victòria de la temporada 
els arlequinats s’atansen als 
30 punts (ara en són 29) i per 
tant al gran objectiu de la tem-
porada.
Els visitants van demostrar la 
seva efectivitat i es van avan-
çar amb un gol d’Adroher supe-
rant la pressió de dos jugadors 
a la zona de fons. L’IHC, fort 
des del darrere,  arribava amb 
claredat a la porteria de Molina 
però el 0 a 1 no es va moure en 
tota la primera meitat. 
A la segona es va repetir el ma-
teix escenari. Fins i tot els igua-
ladins van disposar d’una FD 
per 10 faltes d’equip que Vives 
no va poder aprofitar. Els mi-
nuts passaven i el gol no arri-
bava. Però l’equip no va llençar 
la tovallola i al final va arribar 
la recompensa. I tota concen-
trada en un minut. Exactament 
en 37 segons. Minut 18, l’Ori 
recupera una bola a mitja pis-
ta i assisteix Pla que arriba al 
segon pal. Minut 18,37 el Reus 
fa la falta número 15. Pla assu-
meix la responsabilitat. Agafa 
la bola i la clava. El Monbus 
havia posat la directa i havia 
remuntat el partit. Fins i tot a 
falta d’un minut i mig els iguala-
dins van tenir la possibilitat del 
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Jornada 17
CP Calafell Tot l’Any - CH Lloret   3-2
CP Vilafranca Capital del Vi - CP Cerceda   5-5
Monbus Igualada HC - CE Noia Freixenet   1-5
CP Vilanova Mopesa - ICG Software Lleida   4-6
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

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. FC Barcelona  49  17  16  1  0  117  38
 2. Coinasa Liceo  35  17  11  2  4  79  44
 3. Club Patí Vic  32  17  10  2  5  66  44
 4. Reus Deportiu  32  18  9  5  4  80  59
 5. Monbus Igualada   29  18  9  2  7  53  55
 6. Noia Freixenet  29  17  8  5  4  69  53
 7. Voltregà  28  17  7  7  3  63  46
 8. Moritz Vendrell  26  17  8  2  7  71  63
 9. Cerceda  24  17  6  6  5  71  63
 10. Calafell Tot l’Any  24  17  7  3  7  60  63
 11. Vilafranca   19  17  5  4  8  55  64
 12. Lloret  16  17  4  4  9  48  63
 13. ICG Lleida  15  17  4  3  10  46  66
 14. Muralla Blanes   14  17  4  2  11  44  76
 15. Tordera  14  17  4  2  11  40  76
 16. Vilanova Mopesa  0  17  0  0  17  42  131

Jornada 18
Cerceda-Lloret
Noia Freixenet-Vilafranca
ICG Lleida-Monbus Igualada (dia 16, 12.00 h)
Reus Deportiu-Vilanova Mopesa
FC Barcelona-Muralla Blanes
Coinasa Liceo-Tordera
Moritz Vendrell-Voltregà
Vic-Calafell

OK Lliga masculina

Quarts de Final, anada (8 de febrer)
HC Turquel - Alimac Forte Dei Marmi (ITA)     5-3
CE Noia Freixenet - Geo&Tex Bassano’54    dia 22
Lanaro Breganze (ITA) - Geneve RHC (SUI)    2-8
Vic -Monbus Igualada    2-2

Copa CERS

Important victòria del Monbus IHC davant el Reus

Els igualadins van fer un gran partit dimecres davant el Reus. Fotos: Joan Guasch.

3 a 1 a l’abast però Pla no va 
poder arrodonir la seva nit go-
lejadora amb una FD per una 
blava a Xavi Costa. Superada 
la 19ena jornada, ara els de 
Francesc Monclús s’hauran de 
concentrar en la 18ena. Espe-
ra un sempre complicat Lleida, 
diumenge a partir de les 12 del 

migdia.
MONBUS IHC 2 (0/2) Ela-
gi, Met Molas, Ton, Pla (2) 
i Vives, equip inicial. Jas-
sel, J.Muntané. D.Carles, 
P.Vilaseca i À. Ferrer.
REUS 1 (1/0) Molina, Adroher 
(1), Ollé, Costa i Casanovas, 
equip inicial. Selva, Salvat i 

Rubio.
Gols: 0-1 Adroher (m 3). SE-
GONA PART. 1-1 Pla (m 18), 
2-1 Pla FD (m18.37).

El passi a la final four de la 
CERS es decidirà a IGD
El 22 de febrer pot ser un gran 
dia. Aquell dissabte es decidi-
ran els equips que prendran 
part a la fase final de la Copa 
CERS, i l’Igualada pot ser un 
d’ells. Serà a les Comes, da-
vant el Vic, i començant de 
zero, després de l’empat (2-2) 
de l’anada.
L’IHC va aconseguir un molt 
bon resultat. L’empat fa que 
l’eliminatòria s’hagi de decidir 
a casa, en la que ja s’ha con-
vertit en una de les grans cites 
de la temporada. El 2 a 2 da-
vant d’un equip potent i en rat-
xa com el Vic té un gran valor. I 
més si s’aconsegueix a l’Olím-
pic, la pista que pitjor se’ls ha 
donat històricament als arle-
quinats. Però és que l’equip va 
tornar a fer un pas endavant. 
Finalment Ton Baliu va poder 
jugar (de fet només va sor-
tir de la pista 3 minuts) i va 
liderar una gran actuació de 
tot l’equip, especialment a la 
segona part. Clar que jugar a 
la “paret” al darrere dona una 
seguretat que permet gestes 
com la de dissabte passat. 
L’Elagi Deitg es va doctorar a 
casa seva amb una actuació 

per guardar-la a les videote-
ques dels millors porters, entre 
altres aturant 2 penals i una FD 
que podrien haver sentenciat 
l’eliminatòria.
Sigui com sigui, l’IHC ho té tot 
de cara per fer història i posar-
se en una gran cita europea 
per mèrits propis. 
Més info a http://ihc.blog.cat



32
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 de febrer de 2014 Esports

El CF Vilanova, abans de la “fusió” amb l’Anoia.

Setmana de 
l’Esportista Solidari 
i jornada dels Jocs 
Escolars

CF Vilanova del Camí-CE Anoia, la guerra infinita

ENTITATS / REDACCIÓ

Les aigües baixen calentes a 
Vilanova del Camí. La pretesa 
fusió del CF Vilanova (CFV) i 
el CE Anoia (CEA) que es va 
materialitzar el passat estiu 
ha durat un no res. La retira-
da del CFV de la 4a Catalana 
de l’Anoia -quan es trobava en 
posicions d’ascens- ha acabat 
de ser la gota que ha fet vessar 
el vas de la paciència. De mo-
ment, la pilota és al terrat de la 
Federació, que podria mante-
nir el CFV a la competició, però 
això comportarà que la guerra 
infinita entre les dues entitats 
continuï. 
Aquesta setmana els juga-
dors de l’equip amateur del 
CF Vilanova han fet arribar a 
aquesta redacció duna llarga 
carta, en la que expliquen el 
problema des del seu origen, 
precisament la “fusió” entre les 
dues entitats, més aviat una 
absorció en tota regla del CFV 
per part de l’Anoia, en base a 
uns acords. “Alguns d’aquests 
acords van ser l’absorció de tot 
el futbol base del CFV per part 
del CEA, amb el compromís 
de mantenir el primer equip 
del CFV (...) Això anava unit a 
un punt crucial i estratègic per 
a la directiva del CEA, que és 
la gestió del bar del camp, ja 
que a partir d’aquesta fusió, el 
gestionarien ells íntegrament”. 
Fèlix Palomo va ser nomenat 
nou president de l’entitat, amb 
la gestió sota responsabilitat 
del CEA.

Problemes per les fitxes
“A partir d’aquí tot sembla anar 
bastant bé fins que dos dies 
abans de començar la lliga, 
la directiva del CEA va citar 
els capitans del CFV i els van 
explicar que no havien rebut 
la subvenció de l’ajuntament i 
tampoc la de certs patrocina-
dors, fets pels quals no tenien 
diners per tramitar les fitxes del 
primer equip del CFV. Aquest 
fet va ser el primer escull que 
vam haver salvar la plantilla”. 
Les fitxes van ser assumides 
pels propis jugadors i amb un 
préstec d’un soci. 
Dies després, diu la carta, la 
directiva del CEA va mantenir 
una reunió amb els capitans 
del CFV “per explicar que esta-
ven molt enfadats amb el pre-
sident del CFV,  ja que sota el 
seu criteri estava portant una 
mala gestió econòmica del 
club i no eren capaços d’enten-
dre’s amb ell, per la qual cosa 
van forçar en aquesta mateixa 
reunió la seva dimissió”,  mit-
jançant un “ultimàtum, ja que 
en cas de no dimitir, la direc-
tiva del CEA no seguiria amb 
la gestió del CFV i es donaria 

ment ens va respondre amb un 
NO rotund , indicant a més que 
perquè això passés ells havien 
de dimitir , fet que no anaven a 
fer de cap de les maneres”.

Junta gestora 
i recurs de l’Anoia
Els jugadors van optar per en-
viar una carta a la federació 
catalana de futbol “en què li 
demanàvem la gestió del CFV 
per part d’una junta gestora 
formada per tots els jugadors 
de l’equip amateur del CFV”.
El 5 de febrer, la Federació va 
acceptar la constitució d’una 
junta gestora i va optar per 
mantenir l’equip al grup setè 
de 4a Catalana, però el CEA 
va optar per presentar un re-
curs contra aquesta decisió, 
que s’ha de resoldre aquesta 
setmana. 
Per als jugadors “aquests fets 
han posat de manifest, que 
l’únic objectiu que ha tingut la 
directiva del CEA des del dia 
de la fusió va ser la d’acabar 
d’una vegada per totes amb el 
CFV. A més d’això, òbviament 
també hi ha hagut un interès 
econòmic, ja que amb la fusió 
s’han assegurat un seriós nom-
bre d’equips de futbol base del 
CFV, a més de la gestió del bar 
de manera continuada. Només 
cal dir que aquests fets ens 
han enfortit i unit molt més, i 
ens han donat un plus de ga-
nes de treballar i ens ha revifat 
el sentiment pel CFV, club que 
l’any que ve espera complir els 
seus 50 anys d’història, una xi-
fra gens fàcil d’aconseguir”. 

“Ens dirigim tots els jugadors al 
bar del camp de futbol de Vi-
lanova, a esperar l’arribada de 
la directiva del CEA, que esta-
va a la grada. Mentre anaven 
entrant al bar, hi va haver un 
conat d’incident entre un mem-
bre de la directiva del CEA i 
un jugador de CFV que no va 
anar a majors afortunadament 
i entrem tots. La directiva del 
CEA en aquesta ocasió eren 3 
senyors, entre ells el president 
de l’entitat, el qual va ser el que 
va tenir la paraula en tota la re-
unió”.
Segons s’afirma a la carta “no 
va anar amb embuts, ens va 
dir directament que ens ha-
via retirat de la competició per 
motius purament econòmics, 
al que li preguntem el perquè 
no s’havien posat en contac-
te amb nosaltres abans que 
amb ningú, perquè tinguéssim 
almenys la possibilitat de bus-
car una sortida, al que el presi-
dent del CEA va dir que no ho 
havien fet i punt. Deixem que 
s’esplaiés més en la seva ex-
plicació i intentem fer-lo entrar 
en raó explicant-li que no ens 
podia fer això a hores d’ara de 
la lliga, i que aquest grup de ju-
gadors era bastant especial, ja 
que som tots un grup d’amics 
i volíem jugar junts, al que ell 
ens va contestar que podíem 
seguir jugant, però en altres 
clubs...”
Segons continua la carta, els 
jugadors van demanar a la di-
rectiva de l’Anoia que els dei-
xessin portar a ells directament 
la gestió del club, “sorprenent-

de baixa el club”, Segons els 
jugadors, van ser ells mateixos 
que van “animar” Fèlix Palomo 
a plegar. Plasmada la dimissió, 
“van prometre als capitans del 
CFV que a partir d’aquest mo-
ment no es preocupessin per 
res més que no fos l’esportiu, 
ja que els diners i la gestió del 
club a partir d’aquest moment 
la portarien 100% ells i no ens 
faltaria de res”.

Pèrdua de punts per 
impagament d’àrbitres
A mitjans de desembre els ju-
gadors van veure com se sus-
penia un partit amb antelació 
per deutes d’impagament d’àr-
bitres de dos partit anteriors. 
“La indignació de la plantilla 
i cos tècnic davant d’aquests 
fets va ser molt gran, ja que 
fins ara no havíem perdut cap 
partit, i vam veure com ens ro-
baven 3 punts als despatxos, 
per deixadesa de part de la di-
rectiva del CEA. Tot i així, vam 
decidir optar tots per la via més 
dura, la de seguir en la compe-
tició i no deixar-nos doblegar 
per aquests fets”.

Retirada unilateral 
de la competició
Tres jornades després de la 
represa de la competició, diu 
la carta, “va explotar la notícia 
bomba, la directiva del CEA 
ens havia retirat de la competi-
ció, informant d’això a principis 
de gener únicament a la fede-
ració”. Els jugadors i el cos tèc-
nic de l’equip es van presentar 
a una reunió amb la directiva. 

Dúrissima carta dels jugadors del CF Vilanova del Camí

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Per aquest cap de setmana 
l’agenda dels més petits de la 
casa estava plena d’activitats. 
Tot i que la pluja va obligar a 
suspendre la prova de relleus 
del Campionat Poliesportiu 
aleví no va ser suficient per 
anular alguns dels partits dels 
Jocs Escolars de l’Anoia ni 
la 2ª Jornada del Campionat 
d’Escacs. 
Dissabte va ser l’últim dia de 
la setmana de l’Esportista So-
lidari. Una acció impulsada 
des de L’UCEC on el Consell 
Esportiu de l’Anoia, durant tota 
la setmana, va recollir materi-
al esportiu en bon ús que els 
esportistes de l’Anoia oferien 
en benefici de nens més de-
safavorits. Cal fer una menció 
d’agraïment a les escoles i 
als seus esportistes solidaris: 
Centre esportiu Bruc, Garcia 
Lorca, Mowgli, Jesús Maria i 
Emili Vallès. 
El diumenge, l’escola Maristes 
d’Igualada va celebrar el seu 
3r Cros Escolar. Dos circuits 
urbans, amb inici i final davant 
l’escola, van treure el millor de 
512 participants repartits en 9 
categories. 

Cros als Hostalets
Aquest cap de setmana es ce-
lebrarà una cita important, la 
7ª edició del Cros Escolar dels 
Hostalets de Pierola. Aquesta 
prova pertany al Campionat 
Comarcal de Cros i Campio-
nat Poliesportiu. Pel que fa a 
la prova atlètica de relleus en 
categoria aleví està pendent 
de confirmar data. Des de la 
web www.ceanoia.cat o les di-
ferents xarxes socials podreu 
seguir informats.  
 
 
 Partit igualat del CNI de waterpolo

WATERPOLO / E. BRUNET

El dissabte es va jugar l’ante-
penúltim partit de la primera 
fase de la lliga preferent abso-
luta masculina. El club natació 
Igualada es va enfrontar con-
tra un rival directe en la lluita 
per les primeres posicions de 
la classificació, tot i perdre el 
primer quart per un ajustat 
marcador de 1-2, l’equip igua-
ladí va saber remuntar gràcies 
a un inspirat Jesús Burguès, 

autor de 4 gols seguits. El partit 
va ser molt igualat fins al final 
però es va imposar la tècnica 
dels jugadors de casa. A cau-
sa de les nombroses baixes 
de l’equip absolut, vam poder 
comptar amb la col·laboració 
del veterà David Ramis. Agra-
ir la gran assistència de públic 
que es va desplaçar fins al re-
cinte esportiu de Les Comes, 
el pròxim partit es disputarà en 
una piscina sempre complica-
da com és la del Sant Adrià.

CNI: Sarlé, Noguera (4), Ra-
mis, Burguès (5), Calaf, Soler, 
Peleja, Casanovas, Sanchez 
(4), Martinez (2), Torras (1), Vi-
larrubias, Gomez.  

Bon partit del juvenil
El darrer dissabte es va dispu-
tar la desena jornada correspo-
nent a la lliga catalana juvenil. 
El CNI va realitzar un partit 
molt ordenat i varen desplegar 
un gran joc col·lectiu contra el 
segon classificat. Tot i la derro-

ta, es va poder veure el millor 
partit disputat en la present 
temporada. La clau del partit 
va ser la defensa, ja que no 
varen rebre cap expulsió en 
contra, cal destacar la gran 
actuació del porter Marc Mi-
randa. El resultat final, 4-12 
favorable al Martorellenc.
CNI: Miranda, Pons, Peleja 
(1), Arnau, Ollé, Onieva, Q. 
Vilarrubias, Mallofré, B. Vilar-
rubias (1), Badia (1), Casado, 
Casanovas (1).



El sènior masculí porta ja quatre victòries consecutives.
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L’Handbol Igualada avança 
amb pas ferm a la lliga
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit disputat al pavelló de les 
Comes diumenge a dos quarts 
d’una del migdia. L’Igualada 
s’enfrontava al Sant Andreu en 
la setzena jornada de lliga. 
Després de tres victòries con-
secutives l’Igualada no volia 
deixar de pitjar l’accelerador 
per enfilar-se a les posicions 
altes de la lliga. Partit impor-
tant per poder mantenir les 
opcions de col·locar-se en les 
places que porten a l’ascens 
directe. El rival era teòricament 
assequible ja que estan situats 
a mitja taula, però és un equip 
sempre difícil per la seva vete-
rania. 
El partit va començar sota el 
domini de l’equip local, és a 
dir, establint un ritme de joc 
ràpid per tal d’esgotar als ju-
gadors visitants. Això va donar 
els primers fruits aconseguint 
un avantatge de dos gols al 
marcador. Però al cap de pocs 
minuts el domini va passar a 
ser del Sant Andreu, imposant 
un ritme de joc més lent però 
no menys eficaç. Això els va 
permetre posar-se per davant. 
El partit anava avançant amb 
un atac i gol per part dels dos 
equips, cada un aprofitant les 
seves virtuts. A pocs minuts 
del final de la primera part, els 
igualadins van forçar la màqui-
na per poder tenir un avantat-
ge clar al descans. Les coses 
van sortir bé i va permetre als 
locals anar al vestuari amb una 
diferència de 4 gols al marca-
dor, 20 a 16.
La segona part va tenir perío-

Victòria de l’HC Monbui 
a Cambrils (2-4)

des ben diferents. Al principi, 
l’Igualada va posar la directa 
i va aconseguir anul·lar els vi-
sitants, per fer-ho, van saber 
organitzar-se bé en defensa 
– com sempre, amb excep-
cions – i en atac els gols arri-
baven gràcies als contraatacs 
i als atacs ben construïts. En 
aquests primers minuts els 
igualadins van arribar a acon-
seguir un avantatge de 9 gols 
(31-22). Però a partir d’aquí, 
van arribar uns minuts bojos 
amb un desordre tant ofen-
siu com defensiu a les dues 
bandes. Aquest desordre va 
afavorir al Sant Andreu que va 
poder retallar distàncies fins a 
posar-se tant sols a 4 gols per 
sota. Gràcies als molt bons pri-
mers minuts l’Igualada seguia 
per davant en el marcador i els 
últims minuts van servir per tor-
nar a posar ordre per no deixar 
escapar un partit que estava 
ben encarrilat. En aquests úl-
tims minuts els locals van po-

der tornar a obrir una mica de 
forat al marcador fins arribar al 
final amb un resultat favorable 
de 39 a 33.
Bon partit de l’Igualada tot i 
que s’han de millorar les fal-
tes de concentració que es 
repeteixen en molts partits, si 
s’aconsegueix aquesta millora 
es podrà arribar al final de la 
lliga amb opcions per l’ascens 
directe. L’equip cada cop hi 
creu més, però s’ha de treba-
llar. S’espera recuperar aviat 
les dues baixes importants per 
poder afrontar els partits més 
complicats que aniran arribant.
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas ( 4 a.) 
i Jordi Bermejo (7 a.). Este-
ban Lezama (4), Eduard Jou-
nou (2), David Cubí (4), Sergi 
Garcia (2), Juan Carlos Àguila 
(1), José Luís Álvarez (4), Ru-
bén Álvarez (7), Èric Elvira (3), 
Adrián Suero (6) i Miquel Alba-
reda (6).

JUVENIL MASCULÍ.  
Sant Martí Esport 51 - Club Hand-
bol Igualada 28 
Entrenats per Pol Cantero , han 
jugat: Jordi Vilarrubias(6),Raül 
Ubía(1)Daniel Fons(1), Sergi Gar-
cia(3), David Diaz(9), Cesc Car-
rer(1), Jordi Grado(4) Pere Sen-
dra(2), Adrià Cano (1) Porters: 
Marc Tarrida (5a.) Carles Serra 
(9a.)
INFANTIL MASCULÍ “A”. 
Club Handbol Igualada 27- Joven-
tut H. Mataró 16
Max Segura, Dani Navarro, Iván 
Ruiz, Iker Sabuquillo, Nil Subirana, 
Jose A. Herrería, Pep Bové,  Arnau 
Capitán, Pol Riba,Cesc Carles, Pol 
Calvet amb Martí Méndez  i Joel 
Solanelles a la porteria. Entrena-
dor Roger Calçada.
INFANTIL FEMENÍ
Club Handbol Igualada 15 – H. 
St.Joan Despí “A”23
Aida López, Alba Casé, Amanda 
Sanjuan, Ane Crespo, Èlia Torre-
blanca, Emma Jové, Jana Elvira, 
Júlia Subirana, Olga Núñez i a la 
Porteria: Txell Comellas. Entrena-
dores: Laura Baraldés i Jordina 
Marsal.
CADET FEMENÍ 
CH Vilanova del Camí  5 - Club 
Handbol Igualada 19
Ddirigides per Joan Alcoberro i Hi-

lari Canales van jugar: Irene Garri-
do (portería); Paula Domingo; Cris-
tina Muñoz; Carla Bisbal; Maria 
Mayol; Oriana Quintero; Marcel·la 
Esquerra; Èlia Roca; Marta Her-
nández i Maria Barrantes (lesiona-
da)
INFANTIL MASCULÍ “B”. 
H.P.Cerdanyola “B” 19 - Club 
Handbol Igualada 15
Fernando Almendro, Jose Antonio 
Herrrerias, Marc Espinagosa, Biel 
Hornas, David Malpartida, Toni 

Puig, Xavier Reina, Gerard Simon, 
Joel Solanelles i Arnau Torner. 
També cal felicitar  els entrena-
dors, David Diaz i Francesc Carrer.
INFANTIL FEMENÍ. 
St Pere de Ribes 13 - Club Hand-
bol Igualada 30
Aida López, Alba Casé, Amanda 
Sanjuan, Ane Crespo, Èlia Torre-
blanca, Emma Jové, Jana Elvira, 
Júlia Subirana, Olga Núñez i a la 
porteria: Txell Comellas. Entrena-
dor: Joan Alcoberro.

Partits dels equips base

Infantil femení.

HOQUEI / REDACCIÓ

Després dels últims bons par-
tits realitzats per l’HC Montbui, 
sense puntuar, per fi ha arribat 
la segona victòria de la tempo-
rada. Gran victòria l’aconsegui-
da a la pista del Cambrils CH. 
El partit va començar amb un 
gol al cap de 7 minuts de par-
tit per part dels monbuiencs, 
després d’una jugada d’equip. 
Seguidament van aconseguir 
marcar el segon gol amb una 
jugada assajada. El partit es-
tava ben encarat pels visitants, 
però els locals no van abaixar 
els braços i van intentar de to-
tes les maneres apropar-se en 
el marcador, al final aquesta 
insistència es va veure recom-
pensada gràcies a un gol de 
penal. El partit va estar molt 
igualat i amb bones oportuni-
tats pels dos equips, però els 
visitants van aconseguir ampli-
ar l’avantatge gràcies a una fal-
ta directa, fet que va permetre 
a l’HC Montbui arribar a la mitja 
part amb l’1-3 al marcador.
La segona part va començar 
amb un Cambrils molt fort  i 
amb moltes ganes d’apropar-

se al marcador, i un montbui 
una mica descol·locat, sobretot 
en els 5 primers minuts. Cosa 
que va suposar que quan falta-
ven uns 18 minuts el marcador 
fos de 2-3. El partit va seguir 
amb moltes ocasions per part 
dels dos equips (sobretot amb 
faltes directes) i amb un HC 
Montbui defensant el marcador 
com podia. Al final els visitants 
van aconseguir el 2-4 defini-
tiu, que donava la tranquil·litat, 
gràcies a una falta directa 
transformada en els darrers 30 
segons.
Victòria molt treballada per part 
de tot l’equip, però sobretot pel 
porter montbuienc Pep Ferrer 
que va realitzar una gran actu-
ació sota els pals.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Bernat Perelló (1), Eric 
Vives(1),  Edu Cassadó(1) i Al-
bert Vidal -inicial-Pere Vallès, 
Daniel Gual(1), Isaac Gual, 
Ivan Rica i Roger Madrid (por-
ter). Entrenador: Gabri Ramí-
rez. 
Pròxim Partit:HC Montbui-Sant 
Cugat (avui Divendres a les 
21.30h. a Can Passanals.  

Partits dels equips base
Mini Prebenjamí A
HC MONTBUI, 0
PB MARTORELL, 3
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol Ticó, 
Pol Izquierdo, Aleix Aguilera, Ga-
briel Jorquera i Joel Garcia. Sota 
les ordres de Pau Torras i Ricard 
Perez. 
Mini Prebenjamí B
CP VILANOVA, 1
HC MONTBUI, 2
Adrian Bueno , Alejandro Luque,  
Andreu Saurí, Eudald Ymbernon, 
Manel Saurí, Daniel Iglesias, Pol 
Ruiz i Eloi Codina. Sota les ordres 
de Ivan Rica. 
Prebenjamí 
PHC SANT CUGAT, 1
HC MONTBUI, 2
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, Judit 
Llobet, David Ruiz, Pau Torilo i Liu 
Capdevila, sota les ordres de Ro-
ger Madrid.
Benjamí  
HC MONTBUI, 4
UEH BARBERÀ, 4
Zoe Torras (portera), Andrés Pé-
rez, Pau Bars, Arnau Bosch, Pere 
Subirana, Àlex Molero, Marc Las-
tra i Guillem Ribas dirigits per Ma-

nel Cervera.
Aleví  
HC SENTMENAT B, 4
HC MONTBUI, 5
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, 
Àlex Rica, Adrià Torras, Marc Ba-
cardit, Gerard Bacardit i Arnau Se-
gura, dirigits per Daniel Baraldés.
Infantil
JESÚS, MARIA I JOSEP, 2
HC MONTBUI, 3 
Roman Arribas i Sergi Ribas (por-
ter), Víctor Bossa, Arnau Botines, 
Dimitri Rosich, Arnau Puig i Oriol 
Ricard sota les ordres de Bernat 
Perelló.
Juvenil 
HC MONTBUI, 3
PHC SANT CUGAT B, 5
Roger Madrid (porter) Pol Bosch, 
Carlos Morales,  Ricard Pérez, Pau 
Torras i Eric Garcia. A la banqueta 
Gabri Ramírez.
Veterans
HC MONTBUI, 7
ST CELONI Lab Feltor, 9
Josep Mir i Gabri Ramírez (porters) 
Jofre Torra, Xavi Massana, Albert 
Pinyol, Albert Parera, David Comp-
te, David Bars, Enric Rica, i Carles 
Povill.  

Mini Prebenjamí B.
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Níria i Èlia Pascual.

ATLETISME / REDACCIÓ

Les germanes Pascual han 
començat amb bon peu la 
temporada, realitzant una gran 
actuació als Campionats de 
Catalunya de Llançaments 

Les germanes Èlia i Níria 
Pascual, campiona i 
sotscampiona de Catalunya

d’Hivern, celebrats a l’Estadi 
Joan Serrahima de Barcelona. 
L’Èlia, amb un millor intent de 
51,08 metres, va aconseguir el 
millor registre de la prova, i es 
va penjar, així, la medalla d’or, 
assolint el rècord dels campio-
nats. Per la seva part, la Níria 
va assolir la segona posició 
amb una marca de 44,03 me-
tres, confirmant el bon estat de 
forma d’ambdues. Les igua-
ladines inicien l’any amb molt 
bones sensacions, inaugurant 
el que pot ser una gran tempo-
rada.
La propera prova en la que 
prendran part serà el Campio-
nat d’Espanya de Llançaments 
d’Hivern, que es disputarà el 
proper 1 de març a Lleó.  

Ariadna Ramos, campiona d’Espanya 
promesa en triple salt
ATLETISME / IGNASI COSTA

La vilanovina Ariadna Ramos 
va proclamar-se brillantment 
Campiona d’Espanya Prome-
sa indoor en la prova del Tri-
ple Salt, amb un millor intent 
de 13,24 m., en el decurs dels 
27.ens. Campionats estatals 
d’aquesta categoria, disputats 
el passat cap de setmana a 
Antequera (Màlaga), amb la 
participació dels atletes capda-
vanters de tot l’estat, nascuts 
els anys 1992/93/94. 
Amb aquest registre millorava 
en 17 cm. el seu Rècord de 
Catalunya Promesa i Rècord 

d’Igualada absolut del passat 
12 de Gener a Sabadell, i as-
solia novament la mínima pels 
Campionats d’Espanya Abso-
luts indoor dels propers 22 i 23 
de Febrer a Sabadell, i la mí-
nima pels Jocs del Mediterrani, 
en una sensacional actuació 
de l’anoienca.
La destacada atleta vilanovina 
va participar també en els 60 
m. llisos, entrant 2.ª en la sèrie 
classificatòria amb 7”80, i amb 
un registre de 8”21 en s/f., que 
no li permeteren l’accés a la fi-
nal.

Tres podis dels veterans al 
campionat català de cròs

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge al matí, 
es disputava a la població va-
llesana  de Canovelles, la 12a.
edició del Cros de Canovelles,  
i que enguany acollia també el 
Campionat de Catalunya de 
Cros per Veterans. Les proves 
comptaren amb una important 
participació en les diferents ca-
tegories. 
Hi participaren un grup de 7 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, amb una gran actu-
ació global, sobresortint les ac-
tuacions de Bernat Planas, 3r. i 
Bronze en Veterans M-40 amb 

22’33”, de Miquel Comella, 3r. i 
Bronze en Veterans M-45 amb 
22’55”, sobre 7.000 m. de re-
corregut,  i d’Eva Ribalta, 3a. 
i Bronze en Veteranes W-40 i 
6a. gral. fem. amb 18’34”, per 
cobrir els 5.000 m. de la cursa, 
en el seu debut amb el CAI. 
Francesc Llamas era 16è.  
M-40 amb 23’56”, seguit de 
José Antonio Fernández, 23è.  
M-40 amb 24’48”, d’Antonio 
Martínez, 17è. en categ. M-45 
amb 24’57”, i de Josep An-
toni Ropero, 11è.  M-50 amb 
24’58”, en la seva reaparició 
com atleta del CAI.
                                             

Les infantils del CAI, terceres 
al campionat de Catalunya
ATLETISME / I. COSTA

Les joves atletes infantils del 
CAI Petromiralles, assoliren 
dissabte al matí un brillant 3r. 
lloc i el Bronze corresponent, 
al Campionat de Catalunya per 
Clubs indoor de Sabadell, amb 
un total de 93,5 punts. 
S’imposaren amb 101 punts 
les noies de l’ISS L’Hospitalet, 
i eren 2es. les noies de l’Avi-
nent Manresa també amb 101 
punts.  Seguiren a les anoien-
ques les atletes del C.A. Laie-
tània de Mataró, 4es. amb 89,5 
punts, mentre eren 5enes. les 
noies del Cornellà Atl. amb 81 
punts, i 6enes. les atletes del 
C.E. Universitari amb 73 punts, 
i fins a 12 equips classificats.
Individualment, van sobresor-
tir les victòries de Laia Moix 
en el salt d’alçada, amb 1,51 
m., Rècord dels Campionats, 
i de Laia Resa en els 2.000 
m.ll. amb 7’11”61. Cal ressal-
tar igualment els 2ns. llocs de 
Berta López en 1.000 m.ll. amb 
3’17”39, i d’Isabela Lago en els 
60 m.ll. amb 8”60, i el 3r. lloc de 
Silvia Hohnhaussen  en salt de 
llargada, amb 4,09 m..
Eren 6enes. Jana Roca en els 
600 m.ll. amb 1’59”02, i Laia 
Planas en els 2.000 m. marxa, 
amb 12’43”30, mateix lloc que 
assolien les components del 
relleu del CAI de 4 x 200 m., 
format per Isabela Lago - Sil-
via Hohnhaussen - Laia Moix  i 
Marta Garrido, amb 1’58”65. 
Elisenda Prat era 7a. en salt 
de perxa, amb 1,60 m., i eren 
9enes. Marina Abad en els 60 
m. tanques, amb 12”24, i Júlia 
Carmona en pes, amb 6,01 m., 
i 10a.  Anna Cos en el triple salt 
amb 7,72 m. 

Els nois, desens   
L’equip Infantil masculí va as-
solir la 10a. posició amb un 
total de 62 punts, en la compe-

tició dominada pel C.A. Cana-
letes amb 103,5 punts, seguits 
de l’Avinent Manresa, 2ns. 
amb 100,5 punts, i eren 3ers. 
els atletes de l’A.A. Catalunya 
amb 90 punts. Eren 4ts. els at-
letes de la J.A. Sabadell amb 
81 punts, i 5ens. els represen-
tants del G.A. Lluïsos de Mata-
ró amb 77 punts. Els anoiencs 
superaren a la U.A. Terrassa, 
11ens. amb 59 punts, i al C.A. 
Montornés, 12ens. amb 40 
punts. 
Individualment, va sobresortir 
el 2n. lloc de Bernat Erta en 
els 60 m. tanques amb 10”79, 
en el seu debut amb l’equip 
del CAI. Sobresortiren també 
els 3ers. llocs de Pol Roca en 
salt d’alçada, amb 1,35 m., i 

de David Muñoz en el salt de 
llargada, amb 4,24 m., i el 5è. 
de Nil Vives en el salt de per-
xa amb 1,60 m. Era 6è. Abel 
Méndez en 1.000 m.llisos, amb 
3’24”80, i 7è. Jan Solà en els 
60 m.ll. amb 9”16. Eren 10.ens. 
Marc Llambés en 600 m.ll. 
amb 2’00”92, i Ton Alcoberro 
en pes, amb 5,87 m.. Era 11è. 
Quim Canela en els 2.000 m.ll. 
amb 8’11”58, i també 11ens. 
els components del relleu del 
CAI de 4 x 200 m. format per 
David Muñoz - Roger Solà - Al-
bert Parera i Aitor Caldito, amb 
2’10”32.  També hi participaren 
Mateu Segura, desqualificat en 
els 2.000 m. marxa i Aitor Cal-
dito en el triple salt, efectuant 
nuls els seus intents.El CAI femení cadet, a la fase 

classificatòria de relleus Bones actuacions de Cristina 
Fernández i Bernat Azcona

El passat dissabte,  es van dur 
a terme a la pista coberta de 
Sabadell, les proves correspo-
nents a la Fase Classificatòria  
dels Campionats de Catalunya 
de Relleus Cadet “Indoor” per 
Clubs.
Hi participaren entre els equips 
capdavanters de la categoria, 
les components de l’equip Ca-

L’atleta Juvenil del CAI Cristina 
Fernández va assolir diumen-
ge una destacada 5a. posició 
absoluta en la prova del Disc 
corresponent al Camp. de Ca-
talunya de Llançaments d’Hi-
vern, amb un millor intent de 
33,63 m.

det fem. del CAI Petromiralles, 
en la prova  dels 4 x 200 m..
Les anoienques foren 2es. de 
la 5a. semifinal amb un “crono” 
de 1’55”03,  amb l’equip for-
mat per Judit Bascompte/Mar 
Belenguer/Carla Cucurella/
Cristina Gabarró, el que no els 
donava el passi a la final cor-
responent.

L’atleta Juvenil del  CAI Bernat 
Azcona, va participar diumen-
ge al Campionat de Catalunya 
Juvenil Indoor en la prova dels 
3.000 m.ll., a Sabadell, assolint 
la 12.ª posició amb un registre 
de  9’45”17.  
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Jornada 20
Igualada - Tecnofútbol   0-1
Martinenc - El Catllar    2-0
Torredembarra - Alpicat   0-1
Amposta - Horta    2-1
Vista Alegre - Almacelles  1-2
Tàrrega - Viladecans    1-0
Balaguer - Marianao    1-0
Andorra - Vilanova    3-4
Torreforta - Jesús i Maria  2-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  44  20  14  2  4  42  20  22
2  Torreforta  37  20  11  4  5  39  25  14
3  Viladecans  36  20  11  3  6  29  20  9
4  Torredemb.  35  20  10  5  5  32  26  6
5  Horta  34  20  10  4  6  35  22  13
6  Tàrrega  34  20  10  4  6  23  19  4
7  Vilanova  30  20  8  6  6  26  17  9
8  Igualada  30  20  9  3  8  28  27  1
9  Almacelles  27  20  7  6  7  27  26  1
10  Amposta  26  20  6  8  6  30  29  1
11  El Catllar  26  20  7  5  8  22  23  -1
12  Tecnofútbol  25  20  5  10  5  24  27  -3
13  Balaguer  24  20  7  3  10  23  36  -13
14  Marianao  22  20  6  4  10  22  24  -2
15  Andorra  22  20  5  7  8  29  37  -8
16  Jesús i Maria  19  20  5  4  11  28  41  -13
17  Vista Alegre  12  20  2  6  12  22  39  -17
18  Alpicat  12  20  2  6  12  16  39  -23 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI s’estavella davant 
el Tecnofutbol (0-1)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va cedir els tres 
punts davant el Tecnofutbol en 
un partit marcat per la duresa 
del conjunt visitant. Els blaus 
van realitzar un joc molt pla i 
previsible durant tot l’encontre 
i el Tecnofutbol en va tenir prou 
amb una diana de Toro (57’) 
per endur-se els punts de Les 
Comes. L’Igualada és vuitè a la 
classificació.
El conjunt de Joan Prat es 
va veure clarament superat 
durant els primers 20 minuts 
de partit pel joc combinatiu 
del seu rival. Els homes de la 
zona meduŀlar del Tecnofutbol 
realitzaven constants movi-
ments i intercanviaven gaire-
bé en cada jugada les seves 
posicions, fet que dificultava 
la pressió igualadina. A més, 
jugaven amb els laterals molt 
oberts i profunds per buscar 
la superioritat. Aquest fet pro-
vocava molta distància entre 
línies dels blaus, sobretot entre 
els homes de davant i els de 
mig camp. A pesar del domini, 
els barcelonins pràcticament 
no van inquietar la porteria de 

Els blaus van disposar d’ocasions, però el Tecnofutbol les va saber defensar. Foto: Toni Marí.

Jornada 21
Almacelles - Igualada
Tecnofútbol - Martinenc
El Catllar - Torredembarra
Alpicat - Amposta
Vilanova - Vista Alegre
Jesús i Maria - Tàrrega
Viladecans - Balaguer
Marianao - Andorra
Horta - Torreforta 

Jornada 20
Cardedeu - St. Quirze   0-1 
Súria - San Mauro    3-6
Sabadellenca - Lliçà d’Avall  0-1
Taradell - Tona    1-1
Palau SP - Gironella    0-2 
Lliçà d’Amunt - Manresa   1-3
Roda de Ter - Castellar   2-2
OAR Vic - Sabadell Nord   2-1
St. Feliu Codines - San Lorenzo   0-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  51  20  16  3  1  54  11  43
2  St. Quirze  44  20  13  5  2  43  21  22
3  Gironella  42  20  13  3  4  39  20  19
4  Lliçà d’Avall  37  20  11  4  5  33  24  9
5  Tona  35  20  9  8  3  35  20  15
6  Sabadell Nord  33  20  10  3  7  38  28  10
7  Cardedeu  32  20  9  5  6  36  28  8
8  Castellar  30  20  8  6  6  37  30  7
9  Taradell  28  20  8  4  8  24  25  -1
10  San Lorenzo  28  20  9  1  10  27  28  -1
11  San Mauro  23  20  5  8  7  31  33  -2
12  Sabadellenca  23  20  6  5  9  26  29  -3
13  Súria  23  20  7  2  11  31  37  -6
14  OAR Vic  18  20  5  3  12  22  36  -14
15  Roda de Ter  15  20  4  3  13  19  35  -16
16  Palau SP  15  20  3  6  11  24  48  -24
17  St. Feliu Cod.  12  20  3  3  14  17  49  -32
18  Lliçà d’Amunt  12  20  2  6  12  16  50  -34 
Jornada 21
Gironella - Cardedeu
St. Quirze - Súria
San Mauro - Sabadellenca
Lliçà d’Avall - Taradell
Sabadell Nord - Palau SP
San Lorenzo - Lliçà d’Amunt
Manresa - Roda de Ter
Castellar - OAR Vic
Tona - St. Feliu Codines

Jornada 20
Can Trias - Castellbell i V.  2-1
G. Manresa - Marganell   2-3
Navàs - P. Claramunt    5-1
Viladecavalls - Balconada  3-1
Llorença - Olvan    1-1
Puigreig - Cardona    2-2
Castellnou - Sallent    0-2
Santpedor - Gironella B   0-3
Joanenc - Pirinaica     4-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  48  19  15  3  1  63  17  46
2  Can Trias  47  20  14  5  1  59  20  39
3  Puigreig  41  19  13  2  4  41  20  21
4  Viladecavalls  40  20  13  1  6  48  23  25
5  Joanenc  40  20  13  1  6  48  27  21
6  Navàs  28  20  9  1  10  41  41  0
7  Marganell  27  18  9  0  9  38  34  4
8  Olvan  27  19  7  6  6  29  34  -5
9  G. Manresa  25  20  6  7  7  31  31  0
10  Balconada  23  20  7  2  11  39  54  -15
11  Castellnou  22  19  5  7  7  25  31  -6
12  Cardona  22  20  6  4  10  33  44  -11
13  P. Claramunt  22  19  6  4  9  31  50  -19
14  Castellbell i V  20  20  6  2  12  40  60  -20
15  Santpedor  19  19  6  1  12  28  40  -12
16  Llorença  17  20  4  5  11  30  45  -15
17  Gironella B  17  20  4  5  11  14  46  -32
18  Pirinaica  14  20  4  2  14  23  44  -21 

futbol 3A CATALANA G7

Jornada 21
Olvan - Can Trias
Castellbell i V - G. Manresa
Marganell - Navàs
P. Claramunt - Viladecavalls
Gironella B - Llorença
Pirinaica - Puigreig
Cardona - Castellnou
Sallent - Santpedor
Balconada - Joanenc 

Jornada 20
Base Espirall - Base Vilanova  1-0
St. Cugat S. - FE Vilafranca  1-2
St. Pere Mol. - Les Roquetes  2-1
St. Sadurní - Capellades   3-3
Quintinenc - Carme    1-1
Pª Jove Roq. - Olivella   0-2
Riudebitlles - Ribes    0-2
Odena - M. Igualada    5-3
Suburense - La Granada   2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  46  20  14  4  2  58  21  37
2  St. Pere Mol.  46  20  15  1  4  56  20  36
3  Olivella  45  20  14  3  3  52  21  31
4  Odena  42  20  12  6  2  49  29  20
5  Les Roquetes  39  20  11  6  3  58  27  31
6  FE Vilafranca  32  20  9  5  6  36  26  10
7  Ribes  30  20  9  3  8  32  26  6
8  Base Espirall  28  20  8  4  8  36  31  5
9  Base Vilanova  28  20  8  4  8  31  35  -4
10  La Granada  27  20  7  6  7  32  32  0
11  M. Igualada  24  20  7  3  10  36  50  -14
12  Carme  22  20  6  4  10  30  42  -12
13  St. Cugat S.  22  20  7  1  12  26  38  -12
14  Pª Jove Roq.  19  20  4  7  9  31  36  -5
15  Riudebitlles  17  20  4  5  11  23  34  -11
16  Capellades  13  20  3  4  13  18  77  -59
17  St. Sadurní  12  20  1  9  10  21  44  -23
18  Quintinenc  8  20  1  5  14  28  64  -36 

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 21
Carme - Base Espirall
FE Vilafranca - St. Pere Mol.
Les Roquetes - St. Sadurní
Capellades - Suburense
St. Cugat S. - Base Vilanova
Olivella - Riudebitlles
Ribes - Odena
M. Igualada - Quintinenc
La Granada - Pª Jove Roq. 

Jornada 18
Vilanova Camí-Garcia Montbui  ajr.
Calaf-Rebrot    4-1
Tous-Masquefa    2-1
Anoia-La Paz    4-1
Torre Claramunt-Jorba   1-4
Piràmides-Fàtima    1-6
Vista Alegre-Ateneu Igualadí  2-0
Descansa PM Tossa

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia   44  17  14  2  1  59  11  
2  Calaf 43  17  14  1  2  82  22   
3  Vilanova Camí   36  15  11  3  1  43  18  
4  Jorba   33  17  10  3  4  51  27  
5  PM Tossa   30  16  9  3  4  46  25  
6  Fàtima   28  16  9  1  6  42  35   
7  Masquefa   25  17  8  1  8  38  29   
8  Vista Alegre  21  16  7  0  9  30  33 
9  Ateneu Ig.   20  17  6  2  9  28  36  
10  Garcia Montbui   19  16  6  1  9  33  41     
11  Tous   18  16  5  3  8  29  36
12  Rebrot   12  16  3  3  10  29  53  
13  Torre Clar.   10  17  2  4  11  17  56   
14  Piramides    8  16  2  2  12  23  71  
15  La Paz, C.F.   7  17  2  1  14  15  72

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 19
PM Tossa-Vilanova Camí
Garcia Montbui-Calaf
Rebrot-Tous
Masquefa-Anoia
La Paz-Torre Claramunt
Jorba-Piràmides
Fàtima-Vista Alegre
Descansa Ateneu Ig.

Jornada 18
St. Pau Ordal-Les Cabanyes  3-0
Font Rubí-Cabrera d’Anoia  1-2
La Llacuna-Puigdàlber   1-0
Martinenca-Mediona   4-1
Piera-St. Sadurní    7-0
Sesrovires Atlètic-Hortonenc  1-0
Hostalets Pierola-Can Cartró  2-2
Gelida-Sesrovires B    1-4

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   45  18  14  3  1  71  19 
2  Sant Pau Ordal   40  18  12  4  2  51  25  
3  Martinenca   39  18  11  6  1  41  15   
4  Hortonenc   33  18  10  3  5  53  30   
5  Can Cartro   33  18  10  3  5  48  32  
6  Les Cabanyes   31  18  9  4  5  56  38   
7  Hostalets P.   31  18  9  4  5  39  23   
8  Sesrovires B  28  18  9  1  8  40  44   
9  Sesrovires Atl.  25  18  8  1  9  38  41   
10  Mediona   22  18  6  4  8  35  40   
11  La Llacuna   20  18  6  2  10  33  38 
12  Sant Sadurní   19  18  6  1  11  35  44   
13  Cabrera Anoia   17  18  5  2  11  29  52  
14  Puigdalber   16  18  5  1  12  33  64   
15  Gelida, C.F.   10  18  3  1  14  26  62   
16  Fontrubí   3  18  1  0  17  17  78

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 19
Sesrovires B-St. Pau Ordal
Les Cabanyes-Fontrubí
Cabrera d’Anoia-La Llacuna
Puigdàlber-Martinenca
Mediona-Piera
St. Sadurní-Sesrovires Atl.
Hortonenc-Hostalets P.
Can Cartró-Gelida

Yannick. Per la seva banda, els 
homes de Prat van tenir alguna 
oportunitat a la contra per inau-
gurar el marcador, però en al-
gunes accions la falta d’encert 
i en d’altres la mala elecció de 
l’última passada van fer este-
rils les jugades.
La segona meitat va començar 
amb menys domini per part del 
conjunt visitant i amb menys 
intensitat respecte el primer 
temps. Passats els primers 
quinze minuts, el Tecnofutbol 
va aconseguir avançar-se en 
el marcador gràcies a una dia-
na de Toro (57’). L’Igualada va 
perdre una pilota a la zona de 
creació i el davanter visitant no 
va perdonar davant la sortida 
de Yannick amb un potent xut 
creuat. El gol va fer molt mal 
als blaus i va tornar a evidenci-
ar les mancances dels iguala-
dins a l’hora de sobreposar-se 
a un marcador advers. Aquest 
fet ve provocat per la falta de 
joc combinatiu i perquè Jony, 
l’home més desequilibrant 
dels blaus, juga sovint massa 
endarrerit fet que afecta de 
manera substancial la seva 

incidència en el joc. Tot i això, 
l’àrbitre es va empassar unes 
mans claríssimes dins l’àrea 
visitant que haguessin pogut 
suposar penal i la possibilitat 
d’empatar. A més del mal joc, 
l’Igualada va veure com l’àrbi-
tre era molt permissiu davant 
la duresa dels visitants que 
no permetien que el joc tingu-
és continuïtat. Els blaus van 
disputar l’últim quart d’hora 
amb superioritat numèrica per 
l’expulsió d’un jugador visitant, 
però tot i així no van ser capa-
ços d’empatar un partit en el 
qual mai hi van creure.
El CF Igualada visitarà diu-
menge l’Almacelles, novè clas-
sificat.
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau, Enric, Ton, Dalmau 
(Castellano, 61’), Jony, Fran, 
Palet, Güell i Yeray (Gerard, 
71’).
CE Tecnofutbol: Pérez, Ser-
rano, Sanchirico, Delgado, 
Gallés, Garro, Basagaña 
(Sintes, 83’), Irace, Toro 
(Cisneros, 89’), Castellanos 
(Sosa, 88’) i Lira.
Gols: 0-1, Toro (57’).

El CPPI, al Torneig Internacional de Catalunya
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
va disputar a Calella una nova 
edició del Torneig Internaci-
onal. El jugador Joan Masip 
va participar en la competi-
ció d’equips representant a la 
selecció Catalana, assolint el 
sots-campionat, havent gua-
nyat a la selecció de Noruega 
i Galicia en quarts i semifinals 
respectivament, i perdent la 
final contra Andalusia per 2-1.
En la competició individual va 

obtenir un brillant sots-campi-
onat perdent la final contra el 
cap de sèrie número u, el juga-
dor Ivan Pérez.

Categoria Promeses
Els nostres jugadors van parti-
cipar en una nova concentració 
d’aquesta competició, fent un 
gran campionat i ascendint al 
nivell A. Varen participar els ju-
gadors Miquel Moriana, Bernat 
Luco i Biel Jorba.

2a Estatal
CPPI CTAI 4-Lluïsos Horta 2
Bon partit el disputat a Les Co-
mes contra un rival potent i de 
gran nivell. Destacar novament 
el gran partit d’Albert K. Matsu-
oka, encara sense perdre cap 
partit a la categoria.
Lluis Graells – Oriol Costa   3-2
Roger Domingo-X. de Blas 0-3
Albert K. Matsuoka-A. Llorente 3-2
Lluis Graells-X. de Blas 3-0
Albert K. Matsuok-O. Costa 3-0
Roger Domingo-A. Llorente 1-3 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La segona prova pel Campi-
onat del Món de Raŀlis es va 
disputar a Suècia amb la parti-
cipació del pilot osonenc Joan 
Font copilotat per Àlex Haro de 
Moto Club Igualada amb Mit-
subishi EVO IX.

Font i l’odenenc Haro, segons del grup B al Ral·li de Suècia

L’Òdena CB va presentar els seus equips

BÀSQUET / REDACCIÓ

El passat cap de semana el 
pavelló Mestre Vilavell d’Òde-
na va viure una jornada de pre-
sentació dels equips de l’actual 
temporada 2013/14, juntament 
amb quatre partits disputats. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’Alcalde d’Òdena 
Pep Solé, el regidor d’esports 
Sergio Lozano i amb el vice-
president de la Federació Ca-
talana de Basquetbol Josep 
Nadal qui va donar ànims a se-
guir endavant amb el projecte 
dut a terme fins al moment. La 
presentació i l’escalfament del 
sènior masculí van estar ame-
nitzats pel grup de percussió 
BATinKAT. 
Per primera vegada s’han su-

perat les 100 fitxes 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 masculí, sots-25 mas-
culí i femení, sènior masculí i 
aficionades.
Dissabte, també es van pre-
sentar oficialment les no-
ves equipacions dels equips 
adults, que continuaran tenint 
en el color verd el color identi-
ficatiu del club, i com a novetat 
principal la trobarem a la sego-
na equipació, de color vermell. 
Els equips de formació també 
seguiran 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 
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 ...), és 
per quatre temporades.
Pel que fa als partits disputats 
durant el cap de setmana, el 
cadet masculí i femení van 
patir dues derrotes, el sots-21 
masculí va guanyar al Circol 
Catòlic de Badalona,el sots25 
masculí va perdre davant 
del Tutxi Bàsquet Berga i els 
equips sots25 femení i sènior 
masculí van endur-se la victò-
ria davant dels seus respectius 
rivals. 
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Laura Orgué va fer a la primera prova que disputava a 
Sotxi el seu millor paper en uns Jocs Olímpics
ESQUí NÒRDIC / REDACCIÓ

L’esquiadora de fons iguala-
dina Laura Orgué va finalitzar 
dissabte 25a a la primera pro-
va que disputava en els Jocs 
Olímpics de Sochi 2014. L’es-
portista de la RFEDI ha acon-
seguit així, el seu millor resultat 
en una cursa olímpica. Laura 
Orgué (Fischer) ha estat la pri-
mera esportista de la RFEDI a 
debutar en els Jocs Olímpics 
de Sochi 2014 i ho ha fet amb 
un brillant resultat. L’esquiado-
ra de fons va creuar la línia de 
meta de la carrera d’ Skiath-
lon en la 25a posició amb un 
temps de 40:46.5. Aquest és 
el seu millor resultat en la seva 
carrera esportiva d’uns Jocs 
Olímpics i d’aquesta manera ja 
ha complert l’objectiu que s’ha-

via marcat.
La primera de les proves en 
què participa l’esquiadora ca-
talana Laura Orgué va ser la 
de Skiathlon, on va recorrer 
7,5 quilòmetres en estil clàssic 
i 7,5 quilòmetres en modalitat 
de pas de patinador. El seu en-
trenador Joan Erola ha explicat 
que “si no hagués estat per la 
caiguda que ha patit en la pri-
mera part de la cursa , encara 
el resultat hagués estat millor. 
Tot i això , estem molt contents 
pel rendiment de la Laura i ella 
està molt motivada pels pro-
pers dies”.
L’esquiadora de Fischer va 
aconseguir en aquest circuit de 
Sotxi, que va comentar abans 
de viatjar cap a Rússia, que es 
tractava d un recorregut que li 

agradava molt, la seva millor 
classificació. Anteriorment , 
Orgué , havia finalitzat 27a en 
els 15 quilòmetres persecució 
de Vancouver (Canadà) 2010.
L’esquiadora de la RFEDI ha 
vingut a Rússia a la recerca de 
millorar aquest resultat que ja 
va aconseguir fa quatre anys i 
ho ha aconseguit en la prime-
ra prova disputada. Així, en les 
properes curses que disputarà, 
els 10 quilòmetres en estil clàs-
sic ahir dijous- i els 30 quilòme-
tres amb sortida en massa del 
dia 22, intentarà aconseguir 
alguna cosa encara més gran, 
estar entre les 20 primeres, un 
objectiu que ella descrivia com 
“més ambiciós”. 

Pons i Haro eren els únics par-
ticipants catalans i espanyols 
en aquest raŀli suec, l’únic de 
tota el campionat que es dis-
puta amb la totalitat dels trams 
nevats. Acabar el raŀli ja era tot 
un èxit, fet que van aconseguir 
el pilot osonenc i l’odenenc i a 

més en una meritòria segona 
posició a grup N.
Al final del raŀli suec, comenta-
ven: “Estem molt contents del 
treball realitzat per tot l’equip. 
Ho hem passat molt malament 
durant els tres dies de carre-
ra, ja que els trams estaven 
en unes condicions extrema-
dament difícils. Hem trobat tot 
tipus de terreny, fang, gel, neu. 
No obstant al final ens hem vist 

recompensats amb un gran 
resultat. Hem portat una línia 
de raŀli molt ràpida, però molt 
regular al mateix temps. Hem 
anat de menys a més, inten-
tant cometre poques errades. 
I a l’acabar la carrera hem fet 
segons de grup N, un resultat 
molt important per nosaltres 
que és el que ens havíem 
marcat abans de començar. 
Ara tenim que assimilar tot el 

que hem aprés aquest cap de 
setmana per intentar córrer en 
més raŀlis del mundial en els 
propers mesos”.
El guanyador del raŀli fou el pi-
lot finlandès Jari-Matti Latvala 
amb VW Polo R WRC, seguit 
de Andreas Mikkelsen també 
amb VW, 3a posició per Mads 
Ostberg amb Citroën DS3 
WRC, 4t lloc per Mikko Hirvo-
nen amb Ford Fiesta R WRC.
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Les noies van patir una clara derrota a Cerdanyola. Foto: J.Ribera.

Un CBI sense encert va caure a la 
pista del Baricentro Barberà (80-64)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

L’Igualada cau enfonsat davant 
un Barberà que es consolida 
com a rival imparable a casa. 
Es va veure un CBI sense en-
cert i cometent molts errors 
davant la defensa dels blancs, 
dirigits per D. Lizano.
Al primer quart, els anoiencs 
van sortir amb molta intensitat i 
anotant fàcil des del joc interior, 
amb bons moviments d’esque-
na i encert. Els locals es feien 
forts també a prop de la ciste-
lla, col·locant pilotes interiors 
i trobant bons passis des de 
l’1c1. Gràcies a la insistència 
dels visitants el marcador va 
ser favorable al primer quart, 
amb un resultat de 16-22.
El segon quart va ser bo a l’inici 
però de seguida els locals van 
posar-se les piles i van comen-
çar a buscar opcions des de 
la línia de 6.75. A més a més, 
els errors dels homes de Raül 
Caballero es convertien en 
contraatacs i faltes o cistelles 
fàcils. Els igualadins estaven 
molt decebedors a l’hora d’atu-
rar els balanços dels jugadors 
vallesans. Tot apuntava que 
els blaus havien de defensar 
una mica més si volien endur-
se la victòria a casa; de mo-
ment el resultat apuntava una 
diferència de dos punts a favor 
dels locals, 38-36.
El tercer quart ha sigut de dub-
tes a l’inici i el Barberà lluïa un 
joc fluid i molta facilitat per ficar 
pilotes interiors. L’experiència 
dels jugadors més veterans 
feia que defensar als locals fos 
molt més difícil. Per acabar-ho 
de guarnir, exteriors com Llull 
han anotat des de triple amb 
facilitat. El parcial ha sigut de-
molidor (24-12). El resultat per 
anar a l’últim període era de 

Partits dels equips base del CBI

62-48.
L’últim quart ha sigut de des-
feta per als igualadins que no 
van encertar ni una de fora i 
ha seguit defensant amb poca 
intel·ligència. La veritat és que 
els del Barberà han trobat una 
bona fórmula per aturar a un 
Igualada que no es troba en 
un bon moment d’encert exte-
rior. El resultat final ha sigut de 
80-64. Toca seguir treballant i 
mirant de ser més positius de 
cara a la pròxima jornada, que 
serà contra el Sant Pere de 
Terrassa. El partit es jugarà a 
les Comes, a les 19:30.
PHYSIC CB IGUALADA A: 
Q. Padrós (6), M. Padrós (3), 
E. Fernandez (18), J. Huertas 
(4), J Torres (-), C. Fons (8), A. 
Gual (6), A. Roca (6), A. Fratila 
(-), E. Tejero (12), S. Laguarta 
(0) i B. Martínez (0).
Parcials: 16-22; 22-14; 24-12; 
18-16.

El femení assoleix una 
derrota a Cerdanyola 
Mal partit del Depimés CB 
Igualada per acabar aquesta 

primera fase. Les igualadines, 
tot i fer un bon primer quart, es 
van veure clarament supera-
des per les del Vallès, que amb 
un parcial incontestable de 41 
a 13 en la segona meitat del 
partit van guanyar un important 
matx de cara a la segona fase 
que començarà d’aquí a dues 
setmanes. 
En aquesta fase d’ascens, on 
es tenen en compte les victò-
ries i derrotes aconseguides 
en la fase prèvia, el CBI partirà 
des de la desena posició, amb 
un bagatge de 2 victòries i 6 
derrotes. Les igualadines hau-
ran de tornar a mostrar el nivell 
de joc i resultats exhibits en els 
primers mesos de competició 
per aspirar a posicions més al-
tes en la classificació.
Parcials: 17-19, 21-9 (38-28), 
19-10 (57-38), 22-3 (79-41).
CBI: C.Carner (6), A.C.Martínez 
(2), L.Icart (14), X.Freixas 
(4), P.Català (12) -cinc inici-
al-, G.Rigol, V.Júlvez, C. Mas, 
A.Acevedo (2), M.Ribera (1).

SÈNIOR B MASCULÍ   
CB SOLSONA 52 - PHYSIC CB IGUA-
LADA B 61
P.Benito 11, F.Vives 4, M.Benito 1, 
B.Marimón 2, D.Gil 11, M.Padrós 20, 
A.Domenech 4, T.Borrega 2, S.Tarrida 
6 i J.Marcé.
SÈNIOR B FEMENÍ  
CB SANT ANDREU 52 - DEPIMES 
CB IGUALADA B 62
Bargalló 2, Soler 4,  Miramunt 2,  Gon-
zàlez (lesionada), Salanova 3, Comp-
te 10, Amatlle 14, Tarrida 13, Fuertes 
7,  Sellarès 7.
SOTS 25 MASCULÍ  
FERRETERIA JORBA SOLA CB 
IGUALADA 69 – C.E. GELIDA B 43
SOTS 21 FEMENÍ    
C.B. ALISOS 27 - AUTOESCOLA PO-
BLE SEC CB IGUALADA 33
Espejo (5), Martínez (-), Albiol (1), To-
màs (-), Lladó (5), Palmés (-), Barral 
(8), Díez (6), Llorens (-), Roca (2), Tor-
rens (6), Gou (-)
JÚNIOR MASCULÍ A 
JOGAPLAST CB IGUALADA 84 - AN-
DORRA 51
Gabarró 4, Benito 18, Serra 11, Tarrida 
12, Marcè 12 -cinc inicial- Maximo 3, 
Ndiaye 10, Raurich 0, Mangues 6, Su-
sanna 3, Figueres 5
JÚNIOR FEMENÍ A   
CB IGUALADA A 72 - BASQUET 
SAMA VILANOVA 62
G.Rigol(10), C.Serra(10),C.Martí-
nez(3), J.Lamolla(8), J.Codina(-), 
M.Masegosa(4), M.Calleja(lesionada), 
C.Mas(13), L.Rius(5),M.Ribera(19)
JÚNIOR MASCULÍ B  
TOYOTA NAYMOTOR CB IGUALADA 
B 83 - BASQUET SANT BOI A 54
J. Mangues (2), J. Vidal (6), M. Susan-
na (11), M. Soler (6), E. Bru (12) -cinc 
inicial- Ll. Fullana (9), S. Figueres (20), 
A. Ortinez (7), P. Martí (7), J. Elvira (3)
JÚNIOR FEMENÍ B    
TALLERES GASETI CB IGUALADA B 
53 - AESE 45
P.Rosello (5), C.Puig (2), B.Colell 
(-), S.Carner(2), M.Fernandez (10), 
C.Sole (7), J.Ramia(7), C.Gracia 
(3), M.Fernandez (4), E.Roda (8), 
E.Pedregosa (5).
CADET MASCULÍ A  
FERRETERIA JORBA SOLA CBI A 67 
- BC RIVER ANDORRA 81
Guillem Pont (12), Jordi Elvira (4), Max 
Puig, Salvador Farrés (12), Ferran Gil 
(9), Arnau Carpi, Roger Ribera (9), 
Carlos Fratila (7), Àlex Cavalleto i En-
ric Bru (14).
CADET FEMENÍ BLAU 
BÀSQUET LLOR 47 - TRIAS SHOP 
CB IGUALADA BLAU 65
Roselló (15), Solé (4), Aldomà (16), 
Pedregosa (11), Roda (6), Mar Fer-
nández (-), Gracia (-), Maria Fernán-
dez (13). Absent: Òdena
CADET FEMENÍ GROC    
AE BELLSPORT 37 – GARATGE 
MONTSERRAT CBI GROC 58
Laia Ferrer (8), Laia Figueras (8), Mar 
Rodríguez (4), Maria Gassó (6), Mar-
ta Sàbat (8), Paula Marsal (6), Marta 
Ambròs (2), Anna Tarrida (8) i Maria 
Maestre (8).
CADET MASCULÍ C   
AKORD’S CB IGUALADA C 47 - BAS-
QUET RIBES 79
Ll. Claramunt (1), P. Lumbreras (-), P. 
Castelltort (3), D. Cobos (15), M. Ro-
sell (-), O. Delgado (2), G. Pallarès (7), 
J. Torrens (8), O. Llopart (11).

INFANTIL MASCULÍ  A 
MC DONALDS CB IGUALADA A 69 - 
PAIDOS ASFE A 37
David Aguirre (6) Gerard Soteras (5) 
Toni Lamolla (3) Neil Riba (8) Arnau 
Latorre (27) Gerard Morera(9) Marc 
Sanchez Oriol Llopart (8) 
INFANTIL FEMENÍ BLAU 
AESE 36 - READY CBI BLAU 46
Maria López (baixa), Marita Flores, 
Berta Morros, Carla Garrido, Laia 
Puiggròs, Carla Casellas, Anna Fer-
nández, Paula Elvira, Ivette Juárez, 
Anna Bachs i Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 47 - NOU 
BÀSQUET OLESA A 73
Nil Vidal(3), Gerard Poncell(14), 
Marc Linares, Daniel Calle, Marc 
Sànchez(4), Albert Moreno(3), Marc 
Fanega(2), Roger Porredón(8), Roger 
Marsa(6), Marc Perera(2), Raul Vi-
vas(2), Alex Juárez(4)
INFANTIL FEMENÍ GROC 
ANOIAMOTOR SEAT CB IGUALADA 
GROC 43 - CB VILADECAVALLS 59
 Mireia Riba, Ting Ting Qiu, Paula Pa-
dró, Anna Forner, Laia Arús, Berta Co-
loma, Mireia Castells i Carola Maestre
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
TAXI 2.0 CB IGUALADA 27 - SE CA-
SAL VILAFRANCA 77
B. Aguilar, P. Vazquez, J. Segura, O. 
Godó, E.Tomas, J. Moreno, J. Quinta-
na, H. Jörgens, M. Criado, I. Raurich, 
B. Soteras.
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA A. BALSELLS CBI 73 - 
AE MINGUELLA A-CITROEN BDN 82
Natalie Fuertes, Berta Salat, Carlota 
Claramunt, Júlia Biosca, Jana Fuer-
tes, Pia Homs, Aina Yáñez, Iona Am-
bròs, Júlia Tort i Carlota Colell.
MINI MASCULÍ A   
VITALDENT CB IGUALADA A 97 - CB 
VIC - UNIVERSITAT DE VIC 2 46
Martí Nadal, Xavi Perez-Vico, Oriol 
Morera, Pau Arús, Oriol Carrera, Joan 
Albareda, Pol Verges, Ernest Miret, 
Miquel Romero, Isidre Enrich i Arnau 
Miret.
MINI FEMENÍ BLAU                
J.E. TERRASSA 2 70 - VITALDENT 
CB IGUALADA BLAU  51
MINI MASCULÍ B  
VITALDENT CB IGUALADA B 49 - CB 
NAVARCLES 48
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 I 
Carles Tort.
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
CB ESPARRAGUERA A 82 - VITAL-
DENT CB IGUALADA BLAUGROC 45
Agar Farrés, Elena Poncell, Sira Mor-
ros, Nora Gudel, Carlota Díaz-Guerra, 
Laura Vancells, Blanca Acevedo, Ele-
na Romeu, Gal·la Farnós i Mar Solà.
MINI FEMENÍ GROC       
J.E. TERRASSA 3 59 – CB IGUALA-
DA GROC 20
PRE-MINI MASCULÍ 
ANOIA MOTOR HYUNDAI CB IGUA-
LADA 66 - CB VILADECANS B 16
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel Salat, 
Marc Perez, Gerard Salat, Marc Mo-
ron, Joan Comas, Lluc Sala, Àlex Rie-
ra, Biel Sevilla i Nil Santaeulària.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
CBF CERDANYOLA B 69 – MC DO-
NALD’S CB IGUALADA BLAU 19

Mini Femení Blau Groc. Foto: J.Ribera.

Quatre derrotes del VdC Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip cadet 
masculí, amb derrota davant el 
MVP Cervelló per 22 a 28.
Bon partit dels nois a pesar de 
les baixes. No van deixar que 
el rival marxés al marcador ju-
gant amb una gran intensitat 
durant tot el partit.  
Parcials 7-5, 6-11, 2-8 i 7-4.
Van jugar Sergi Gálvez (2), 
Pavel Iulian (2), Juan Antonio 
Ramírez, Javier Sánchez (10), 
Leo Rodríguez (2) i  Aleix Gar-
cía (6). Entrenador Albert Mo-
reno.
L’equip infantil femení va ajor-
nat el seu partit per la pluja.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el C.B. Corbera Blau 
per 75-40. 
Petita millora en el joc dels 

nois, amb moments de bona 
defensa, però les pèrdues de 
pilota continuen sent una creu, 
que castiguen enormement al 
marcador. 
Parcials 24-15, 20-9, 21-10 i 
10-6.
Van jugar Joan Marc Tomàs, 
Fernando Leno (18), Victor 
Ajenjo (2), Camilo Rodríguez, 
Oscar Borrega, Héctor Castillo 
(8), Adrià Lloret (2), Carles Llop 
i Albert Vilalta (10). Entrenador 
Pep Ferrer.  
L’equip sènior femení va per-
dre devant el Sitges la Oca, lí-
der de la competició per 66-41.
El marcador final no reflecteix 
el bon partit disputat per les 
jugadores vilanovines. Durant 
tres quarts van mantenir el 
marcador obert tot i jugar a la 

pista del líder. E l primer quart 
va acabar amb la victòria par-
cial de les visitants 11-13, gra-
cies a una gran defensa i un 
joc fluid en atac. El segon i el 
tercer quart van caure del cos-
tat local, però amb el marcador 
obert 39-36. Un dolent últim 
quart 27-8 va fer que s’arribés 
al final amb un marcador que 
no fa justícia al bon partit jugat 
per les noies del club.
Parcials 11-13, 14-9, 14-11 i 
27-8.
Van jugar Clàudia Oller (6), 
Cèlia Conill (15), Alexandra Vi-
ves (4), Susanna Sánchez (2),  
Montse Bertran (4), Alba Bau-
tista (5), Anna Solà (3) i Itzel 
Lorente (2).
Entrenador Sergi Alamillo.
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Toni Bou va ser l’únic pilot a executar la difícil zona formada per troncs.

L’esquiador igualadí 
Jordi Serra lidera el 
Memorial A. Pardo a 
la Molina

Toni Bou supera el mític Jordi Tarrés 
i fa història al Palau Sant Jordi
TRIAL / REDACCIÓ

Toni Bou entra en la llegenda 
del Trial Indoor de Barcelona 
en assolir, al Palau Sant Jordi, 
la seva vuitena victòria i supe-
rar el mític pilot Jordi Tarrés, 
que va aconseguir la setena 
victòria el 1993. 
El pilot pierenc Toni Bou és el 
nou rei del Sant Jordi. El pilot 
de Montesa Honda va entrar 
el passat diumenge en la lle-
genda de l’Indoor de Barcelo-
na al Palau Sant Jordi davant 
d’11.000 espectadors i acom-
panyat per prop de 400 afici-
onats pierencs, la major part 
dels quals s’hi van desplaçar 
en autocars, subvencionats 
per la regidoria d’Esports i 
l’empresa Montferri. L’afició 
pierenca va poder viure una 
jornada intensa i molt emocio-
nant i va estar animant en tot 
moment Bou, que va dedicar el 
triomf, com ja és habitual, a la 
seva gent.
Amb la victòria del Sant Jordi, 
la tercera consecutiva del mun-
dial d’aquest any, ha donat un 
pas gegantí cap al vuitè títol 
mundial indoor, quan encara 
falten les cites de Milà i Madrid, 
i ha sumat la vint-i-cinquena 
victòria consecutiva de les 39 
que ha aconseguit des del seu 
debut al Mundial.
Dels vuit pilots participants en 
la classificatòria de l’X- Trial, el 
debutant Jorge Casales (Gas 
Gas) i el francès Louris Gubian, 
van quedar desqualificats de la 
sessió classificatòria matinal. 
Així, els pilots que van passar 
a les semifinals van ser Toni 
Bou (Montesa Honda), Albert 
Cabestany (Sherco), James 
Dabill (Beta), Adam Raga (Gas 
Gas), Jeroni Fajardo (Beta) i 
Takahisa Fujinami (Montesa 
Honda).
En les semifinals, els sis pilots 
classificats van haver de supe-
rar quatre zones, i una cursa 

en paral·lel. Pedres volcàni-
ques, contenidors, estructures 
cilíndriques i troncs d’arbres, 
van  fer treure la millor tècnica 
als pilots. Un Bou brillant, va 

ser capaç de sumar només un 
punt en aquesta fase i classi-
ficar-se en 1ª posició per a la 
final. Adam Raga, Albert Ca-
bestany i James Dabill, el van 

acompanyar. Especialment di-
fícil va estar la zona formada 
per troncs (només Bou va po-
der executar-la completa) i la 
zona formada per contenidors.
En la ronda final, els 4 pilots 
classificats, van superar quatre 
zones diferents a les anteriors. 
Aquesta fase, formada per una 
zona de pedres, estructures 
triangulars, mòduls irregulars i 
grans estructures metàl·liques 
rectangulars, va mantenir l’alt 
nivell de dificultat viscut en 
les semifinals. James Dabill, 
acabava sumant 15 punts en 
aquesta fase, i es quedava fora 
del pòdium. Albert Cabestany 
es posicionava tercer, sumant 
15 punts i Adam Raga s’apun-
tava la segona posició, amb 9 
punts. Toni Bou desplegava de 
nou una tècnica esplèndida, i 
sumava només un punt, que li 
donaven la victòria en aquesta 
prova, i el feien passar a la his-
tòria del Trial Indoor Internacio-
nal de Barcelona, convertint-lo 
en el pilot que més vegades ha 
guanyat aquest esdeveniment.
Toni Bou, que en tot moment 
es va mostrar molt concentrat i 
pròxim a tothom, feia aquestes 
declaracions: “Barcelona és 
molt especial per mi. Aquesta 
victòria, em fa sentir especial-
ment feliç, ha vingut molta gent 
de Piera. De petit venia al Pa-
lau a veure els pilots de Trial, i 
avui em converteixo en el pilot 
que ha guanyat més vegades 
aquest esdeveniment. És un 
dia fantàstic per mi.”
El públic assistent al Palau 
Sant Jordi també va poder 
gaudir de l’espectacle que els 
va donar l’altra competició de 
la cita del Sant Jordi, el 15è 
Super Enduro de Barcelona, 
cinquena prova del mundial 
2014. El domini del tetracam-
pió mundial, el polac Taddy 
Blazusiak va ser absolut i es va 
imposar en les tres mànigues 
disputades amb total autoritat.

Toni Bou amb l’afició pierenca.

Piera Televisió entrevista els pares de Toni Bou just després de la victòria.

ESQUÍ / REDACCIÓ

L’equip Juvenil Granuec no po-
dia començar de millor manera 
la Lliga Catalana d’enguany. 
L’igualadí Jordi Serra va en-
capçalar l’equip aconseguint 
els seus millors resultats tant 
en GS com en SL. Va procla-
mar-se guanyador Absolut en 
GS amb un resultat de 41,00 
pts FIS i el diumenge ho va re-
matar amb el segon lloc abso-
lut amb 44,91 pts FIS. Comp-
tant les categories Absoluta, 
U21 i CIT, en Jordi va pujar 6 
cops al podi.

Els germans Seuba, 
a la Copa Osona de 
Trial a Folgueroles

BIKETRIAL / REDACCIÓ

Una nova edició de la Copa 
Osona de Trial ha engegat 
aquest diumenge passat a Fol-
gueroles amb una màxima par-
ticipació, gairebé 180 esportis-
tes inscrits, que van desbordar 
l’organització i als propis par-
ticipants que van acumular 
punts com a penalització per 
temps de realització de la com-
petició.
A la prova hi van estar presents 
els dos Campions del Món de 
Trial UCI, l’elit Abel Mustieles i 
el Junior Bernat Seuba, també 
la Subcampiona del Món Mire-
ia Abant.
L’odenenc de l’Esport Ciclista 
Òdena en Bernat Seuba es 
classificava en la 5a. posició 
en elit, i en Marc Seuba acon-
seguia la victòria en la catego-
ria cadet. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Lliurament de premis del circuit ARCS. El club excursionista UECANOIA – Base Pedraforca recull el premi a la 3a entitat.
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La UECAnoia-Base Pedraforca, tercera 
al Circuit Arcs de curses de muntanya

HOQUEI FEMENÍ / REDACCIÓ

El partit ajornat i corresponent 
a la cinquena de la OK Lliga es 
va disputar el diumenge a les 
12:30 hores al pavelló de Les 
Comes. Les noies del Iguala-
da Femení Hoquei Club Patins 
desprès de les bones sensaci-
ons envers el C.P. Voltregà la 
setmana anterior tot i la derrota 
van sortir a la pista amb les pi-
les posades i amb tota la con-
centració. Davant es van trobar 
amb la desagradable sorpresa 
que l’equip rival, minvat de ju-
gadores per motius laborals, 
va sortir a la pista amb tant sols 
tres jugadores i dues porteres. 
La sortida del Igualada va ser a 
fer rodar la bola amb velocitat, 
ja que les rivals es dedicaven 
tant sols a rebutjar la bola des 
de la seva àrea fins la pista 
local i sant tornem-hi. Evident-
ment era un atac i gol continu-
at, fruit d’això als dotze segons 
les noies d’en Pirri, ja havien 
obert avantatge i tant sols sis 
minuts desprès ja guanyaven 
per 6 a 0. La roda de canvis va 
ser constant i poc abans d’aca-
bar la primera part una de les 
jugadores del Traviesas es reti-
rava lesionada, quedant-se així 
amb només dues jugadores i la 
portera. Amb un rodar constant 

Victòria amb regust estrany 
de l’Igualada Hoquei Femení

de la bola i sense xut exterior, 
l’avantatge va anar augmen-
tant fins al 12 a 0 del descans. 
Tot preveiem que l’equip gallec 
es retiraria d’immediat però en-
cara van aguantar en pista amb 
un altre jugadora tocada fins al 
minut 5 de la segona part, en 
que ja no van poder continuar 
i l’àrbitre suspenia el partit i el 
donava per finalitzat amb el re-
sultat final de 15 a 0. Els gols 
els van aconseguir: Marta So-
ler (3), Elba Garreta (2), Judit 
Baldrís (2), Meri Martínez (2), 
Laura Salvador (2), Sol Alvares 
(2), Clara Ferrer (1), Laura Tor-
res (1). També volem desitjar 
la millor de les sorts a la nostra 
portera Laura Hernández, que 
per motius personals abando-
na la disciplina del club.
La propera jornada serà diu-
menge dia 22 de febrer, a 
les 17:00 hores al pavelló del  
P.H.C. Sant Cugat.
IGUALADA FEMENÍ 15
Sílvia Borràs (P), Elba Garreta, 
Judit Baldrís, Laura Salvador, 
Marta Soler (equip titular), Lau-
ra Torres,  Meri Martínez, Sol 
Albares i Laura Hernández (P)
TRAVIESAS 0
Celsa López (P), Cristina Vare-
la, Inés Vaz, Antia Noya (equip 
titular), Yolanda Noya (P).

FRONTENNIS / ANTONI FONT

El passat diumenge al matí 
es va jugar la 3a Jornada del 
Campionat al Frontó del Molí 
Nou, amb una derrota i una 
victòria.
La parella de 1r grup A la van 
jugar Jordi Romero i Manuel 
Clemente, perdent per 10-15 i 
6-15 contra el Club Frontennis 
Roquetes, en una partida on 
els igualadins al principi ho van 
intentar però el bon joc dels 
visitants, favorits de grup, els 
van portar a la victòria.
Cal recordar que aquesta pa-
rella van guanyar les dues pri-
meres Jornades, contra el Sant 
Fost i el Club Natació Igualada.
La parella de 1er grup D la van 
jugar Jaume Estapé i Marc Es-

Cara i creu 
del Frontennis Igualada

teve, guanyant per 15-9 i 15-8 
contra el Club Natació Terras-
sa, en una partida molt ben ju-
gada per als locals que des del 
començament van demostrar 
la seva superioritat a la pista 
sense donar opcions als visi-
tants. També cal destacar que 
aquesta parella van guanyar 
la primera Jornada contra el 
Cerdanyola B i la segona van 
descansar. 
Bons resultats de les dues pa-
relles que tornen a jugar. 
La de 1r grup A es desplaça a 
Cerdanyola el diumenge 16 de 
febrer a les 11:00 h del matí.
La de 1r grup D també es des-
plaça a Santa Coloma de Gra-
menet el dissabte 15 de febrer 
a les 19:45 h. de la tarda.

CURSES / SERGI VILADOT

El passat diumenge 9 de fe-
brer es va disputar a Callús la 
última prova del circuit ARCS. 
Un total de 10  integrants del 
Club Excta UECANOIA - Base 
Pedraforca van participar-hi 
amb l’objectiu de refermar la 
3a posició general per equips. 
El recorregut, de 11,4 km i 574 
metres de desnivell positiu, va 
ser el més corredor del circuit 
i va comptar amb un gran ni-
vell de competidors. El primer 
lloc en categoria masculina va 
ser per en Joan Ruvireta, de 
l’equip Guilles.CAT amb un 
temps de 54’ 24’’, mentre que 
en categoria femenina es va 
imposar l’Ester Hernández, del 
C.E. Súria-Escaldats amb un 
temps d’1h 09’ 01’’.
Els corredors de la secció de 
curses de muntanya del club 
UECANOIA – Base Pedraforca 
van obtenir els següents re-
sultats: en categoria femenina 
Mayte Hinojosa va entrar 4a 
de la general i 3a en categoria 
sènior amb un temps de 1h 13’ 
22’’, mentre que Diana Carras-
co es classificava 10a de la ge-
neral i 9a en categoria sènior 
amb un temps de 1h 19’ 38’’. 
En categoria masculina Sergi 
Viladot va entrar en 14a posi-
ció de la general i 2n de la ca-
tegoria Sub-23 amb un temps 
de 59’; en 25a posició i 20è 
sènior Francesc Llobet amb 1h 
01’ 57’’ ; en 50a posició i 35è 
sènior David Patiño amb 1h 05’ 
43’’; en 53a posició i 9è Sub-23 
Gerard Batet amb 1h 05’ 55’’; 
en 60a posició i 12è veterà 
Lorenzo Hidalgo amb 1h 07’ 
42’’; en 68a posició i 14è vete-
rà Eduard Fornaguera amb 1h 
09’ 06’’; en 133a posició i 86è 
sènior  Ismael Molina amb 1h 
17’ 22’’ i en 142a posició i 94è 

sènior Joan Ignasi Rodríguez  
amb   1h 19’ 28’’.
En la classificació final per 
equips, el club UECANOIA – 
Base Pedraforca va confirmar 
la merescuda 3a posició del 
circuit ARCS, només superat 
pel C.E. Súria-Escaldats (2n) i 
Guilles.CAT (1r). Pel que fa a 
les classificacions finals indivi-
duals del circuit ARCS, compu-
taven les millors puntuacions 
assolides en quatre de les cinc 
proves del circuit, i d’aquí cal 
destacar que la 3a posició ge-
neral i 2a posició en categoria 
sènior femení se la va endur la 
Mayte Hinojosa, que en Sergi 
Viladot va assolir la 2a posició 
en la categoria Sub-23 masculí 
i que la Rosa Ma Nieto va fi-
nalitzar el circuit assolint la 3a 
posició de la categoria Sub-23 
femení. De la mateixa mane-
ra, i segons les puntuacions 
assolides a les curses on s’ha 
participat, la resta de com-
panys han quedat classificats 
en les respectives categories 
com segueix: en categoria sè-

nior femení, la Diana Carrasco 
acabava en 11a posició, en 
categoria sènior masculí fina-
litzaven en Francesc Llobet 
(10è), Joan Rosich (39è), José 
A González (44è), Albert Ferrer 
(50è), Ismael Molina (76è), Da-
vid Patiño (78è) i Joan Ignasi 
Rodríguez (227è); en categoria 
Sub-23 masculí en Gerard Ba-
tet (7è) i l’Isaac Reche (10è); 
en categoria veterà masculí en 
Lorenzo Hidalgo (6è), l’Eduard 
Fornaguera (17è) i en David 
Núñez (26è). A tots ells, enho-
rabona pels resultats!
Els corredors de la Secció de 
Curses de Muntanya, tanquen 
així la seva participació al cir-
cuit ARCS, el qual destaca per 
la bellesa dels seus recorre-
guts així com la seva duresa i 
dificultat tècnica, consolidant-
se any rere any en el calenda-
ri de les curses de muntanya 
com un dels objectius impor-
tants per als amants d’aquest 
tipus de proves.

Participants del club a la darrera prova del circuit ARCS: Isaac Reche, Diana Car-
rasco, Sergi Viladot, Mayte Hinojosa, David Patiño, Francesc Llobet, Ismael Molina, 
Lorenzo Hidalgo i Joan Ignasi Rodríguez.
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Toni González, amb Antonio Lorente.

L’AVI va desaprofitar 
el partit a Badalona (3-0)

ENTITATS / REDACCIÓ

El passat dia 1 de juny es va  
fer l’assemblea general de so-
cis de la Penya Madridista de 
Vilanova del Camí en la que-
es van aprovar els comptes 
i en la qual Antonio Lorente 
(antic president) va presentar 
la seva dimissió com a presi-
dent de la penya, encara que 
si seguirà en el seu càrrec de 
Vicepresident de la Federació 
de penyes del Reial Madrid a 
Catalunya. 
En la mateixa assemblea el 
soci numero 33 Toni González 
va presentar la seva candida-
tura a la presidència aprovada 
per tots els socis assistents per 
la qual cosa és ja nou president 

Nova junta de la penya 
madridista de Vilanova del Camí

de l’entitat, la seva nova junta 
directiva està formada per :
Toni González-President; José 
María Piris-Vicepresident 1r; 
Antonio Sánchez-Vicepresi-
dent 2n; Francisco Guisado-
Secretari; Daniel Gallego-
Tresorer; Rafael Ocaña-Vocal; 
José Antonio González-Vocal.
En aquesta assemblea també 
l’entitat va voler tenir un gest 
de gratitud cap ja expresident 
lliurant el nou president una 
placa commemorativa pels 
seus anys de dedicació a l’en-
titat com a president i soci fun-
dador. També es va informar 
que s’està preparant un viatge 
per assistir a un partit del Reial 
Madrid.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat a la ciutat estona de 
Tartoo, la AGG World Cup II de 
Gimnàstica Estètica de Grup i 
el Torneig Internacional Miss 
Valentine. Quatre anoienques 
hi han participat amb els seus 
respectius equips.
Marta Trenado i Carola Porta, 
ho han fet amb l’equip Inef B, 
han participat al torneig Miss 
Valentine, aconseguint classifi-
car-se per a la final i pujant la 
nota que van obtenir a la Copa 
d’Espanya que va organitzar el 
Club Gimnàstic Aula i celebrat 
a Igualada el passat mes de 
gener. Dues anoienques més 
l’Aida Moreno participant com 
a gimnasta de l’equip Inef Fa-

Gimnastes de l’Anoia a Estònia 

deway i Sandra Ainsua com 
gimnasta d’Alcón Cusí, van 
participar dins la II World Cup. 
Els dos conjunts igual que va 
fer Inef B, han superat la seva 
nota a la competició nacional, 
Alcón, classificant-se també 
per a la final, i Inef a les portes.
L’enhorabona a les quatre per 
portar la nostra gimnàstica als 
nivells més alts. Ara hauran de 
seguir prepar-se fort per la III 
fase i final de la Copa d’Espa-
nya que es celebrarà a Pinto 
(Madrid), els propers 28/02/14, 
1 i 2 de març, on també esta-
ran acompanyades pels dos 
equips infantils del Club Gim-
nàstic Aula, les novelles de 
8-10 anyets Russetes, i les 12-
14 anys Carrussell.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

La primera jugada de perill 
l’anotàrem al minut 10, en que 
els de Les Comes en una bona 
passada de Txema cap a Se-
villa i aquest cedí a Roger, que 
rematà alt. Mes, cinc minuts 
després, els locals sí que ano-
taren, fruit d’un contracop que 
en tres tocs, fulminaren (1-0). 
Reaccionaren els igualadins 
per mediació de Ricart que ha-
bilità a Roger i aquest en una 
auto passada, burlà el defen-
sa, però xutà desviat. Planell 
combinà amb Ricart i Roger, el 
qual per poc no arribà al remat. 
Finalitzant el primer temps, 
Farré, tallà un atac i passà en 
profunditat a Txema, que xutà 
parant el porter. 

Després del descans, Robert, 
que jugà un bon encontre en 
la seva nova posició de centre-
campista, cedí darrera la línia 
defensiva a Calsina, acabant 
la jugada en córner. Senyalem 
un bon desviament de puny 
del meta Domènech, de molt 
mèrit i una perfecta intervenció 
del central Canals, desviant 
l’esfèrica a córner. Els visitants 
forjaren varis atacs perillosos 
per mediació d’Alfred, Ricart i 
Padró i també de Sevilla que 
centrà sobre Planell, i el seu 
remat de cap no entrà per poc. 
La jugada més clara per a 
aconseguir l’empat fou al minut 
42, iniciada per Txema, cedí a 
Canals que passà a l’extrem 
on Padró bombejà sobre Ricart 
que rematà de cap i no entrà 

el baló a la xarxa per molt poc. 
L’Igualada vorejava l’empat i el 
seu avançament de línies fou 
aprofitat pel contrari que en 
temps de descompte, en dos 
contracops marca de la casa, 
tres tocs i gol, anotà el segon 
d’una perfecte vaselina (2-0) i 
el tercer de xut ras (3-0). 
Paradell, alineà: Domènech, 
Farré, Canals, Padró, Calsina, 
Robert, Planell, Txema. Ricart, 
Roger, Sevilla, Tort, Alfred, 
Biscarri i Manel Cantarell, que 
debutà en aquest partit. Jugà 
de central i demostrà que serà 
un bon reforç. Li desitgem una 
llarga participació en el nostre 
equip. Demà dissabte, a Les 
Comes, ens visitarà el St. Ce-
loni.

580 participants al cros dels Maristes
JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

El passat diumenge dia 9 de 
febrer, l’escola Maristes Igua-
lada va celebrar el seu 3r cros 
escolar, amb un total de 580 
participants en les diferents ca-
tegories. No cal dir, que n’es-
tem satisfets de l’èxit de la con-
vocatòria. 
Volem agrair la coŀlaboració 
dels patrocinadors: Record 
Sports, Editorial Baula, Mes-
trans, Valls Òptics, La Veu de 
l’Anoia, Mapfre, Gallina Blan-
ca, Celler Figueres, Els Fo-
gons, Cal Passanals, Diesel 
Turbo Injecció, Ampa Escola 
Maristes Igualada. Gràcies a 
tots ells pel seu suport i per la 
seva aportació que va servir 
per la organització de l’esdeve-

niment, pels trofeus i medalles 
i pel sorteig de diferents regals 
en el sorteig final. Gràcies a 
tots  els voluntaris, pares i ma-
res de l’escola, professorat  i 

als membres de l’AMPA,  per 
fer realitat aquesta activitat.
180 participants més que l’any 
passat!!!!. Esperem comptar 
amb tots l’any vinent.!

Nou programa d’activitats 
al The Outdoor Center de l’Anoia
POLIESPORTIU / REDACCIÓ

Per segona vegada, The Out-
door Center, els centres d’ac-
tivitats esportives a l’aire lliure 
a l’Anoia, editen un programa 
amb el recull de totes les activi-
tats programades pels propers 
mesos als centres de l’Alta 
Anoia -Els Prats de Rei,  Anoia 
Sud - Els Hostalets de Pierola 
i Castellolí. En concret es trac-
ta de la programació de febrer 
a maig que inclou activitats ja 
consolidades com la marxa 
nòrdica i sortides amb btt com-
binades amb visites gastro-
nòmiques i culturals però que 
s’incorpora dues activitats de 
trail o cursa de muntanya que 
fins ara no s’havien fet.
The Outdoor Center, promogut 
pel Consell Comarcal de l’Ano-
ia sota la marca Anoia Turisme, 
té l’objectiu a més de promoure 

l’esport i l’activitat física, donar 
a conèixer i promocionar el ter-
ritori i ho fa mitjançant la realit-
zació de rutes a mida ja sigui 
a peu, en btt o altres mitjans, 
complementades amb visites 
culturals i gastronòmiques a la 
zona. 
La primera activitat tindrà lloc 
el diumenge 22 de febrer al 
Outdoor Center dels Hostalets 
de Pierola que inaugura la tem-
porada amb un tast marxa nòr-
dica més una degustació de 
Hidromel, un vi de mel i patés 
elaborats a la comarca.
Les persones interessades 
en participar poden inscriure’s 
enviant un correu electrònic a 
clubnwcatcentral@gmail.com.
Les properes activitats seran 
l’1 de març amb un trail col-
lectiu pel camí de les batalles 
de Prats de Rei combinat amb 

una xerrada de nutrició per 
esportistes, el 16 de març tin-
drà lloc una caminada popular 
pels camins dels Hostalets i 
el 29 de març un tast de mar-
xa nòrdica més una visita a la 
manresana i tast del cigronet. 
El mes d’abril començarà amb 
la presentació de Tuga Trail el 
5 d’abril a Castellolí, a continu-
ació, l’endemà mateix, el dia 6 
una pedalada en BTT per a to-
tes les edats als Hostalets i el 
26 d’abril un nou Tast de marxa 
nòrdica amb una degustació de 
formatges maridat amb cava. 
L’Anoia Race Tour que se ce-
lebrà als Hostalets de Pierola 
serà la darrera de les activi-
tats. La prova per excel•lència 
a l’Anoia, que combina esport, 
gastronomia i turisme, per mo-
tius tècnics ha canviat de dates 
i tindrà lloc el 17 i 18 de maig. 



Els equips Subaru van participar al campionat català de pàdel.

Sort desigual en la 
jornada de l’Esquaix 
Igualada
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PÀDEL / DAVID JAUME

Tarragona va ser escenari du-
rant quatre dies, del campio-
nat de Catalunya de pàdel per 
equips en la seva 4a categoria.
En sessions golfes i en 1a ron-
da, el nostre equip tenia el pri-
mer compromís davant el CP 
Bonmont. Els nostres van tenir 
una actuació impecable amb 
victòries convincents de Albert 
Homs/Carlos Jiménez i David 
Jaume/Marc Corcelles en 2 
sets i de Mito Campins/Quim 
Aribau, Roger Rosich/Toni Va-
lldaura i Isidre Marimon/Ra-
mon Gabarró en 3 sets.
En segona ronda, tocava un 
os, el CP Castelldefels, equip 
amb moltíssima experiència i 
jugadors de contrastada cate-
goria.
Bona eliminatòria en línies ge-
nerals de l’equip Subaru tot i 
caure per 4-1.
Marc Corcelles/Pere Farré, 
David Jaume/Toni Valldaura i 
Albert Homs/Quim Aribau van 
cedir en 2 sets, Edgar Bisbal/
Carlos Jiménez van caure en 
3 set, 7-6 al tie-brak i finalment 
Mito Campins/Ramon Gabarró 
en un gran partit van donar el 
punt igualadí guanyant en 3 
sets.
 

L’Igualada, al Campionat de 
Catalunya de Pàdel

Lliga del Baix Llobregat
Tant el Subaru masculí, com 
el femení, van perdre en una 
nova jornada de la lliga del 
Baix Llobregat.
El masculí ho va fer davant el 
Tenis Vilafranca per 0-3.
Marc Bausili/Xavi Moreno van 
cedir per 5-7, 2-6 davant Joan 
Capdevila/Jani Parés, Xavi 
Teixidó/Marc Ravell també van 
caure per un doble 6-2 enfront 
la parella Oscar Rubiño/Miguel 
Cuenca i finalment Josep Bu-
ron/Victor Morillas tampoc van 
poder sumar perdent el seu 
partit amb Josep Sibil/Manel 
Escala per 0-6, 3-6.
L’equip femení també va patir 
una derrota davant el Sant An-
dreu.
Margot Gumà//Cristina Pons 
van caure per un doble 6-2 
amb Elena Bueno/Maite Gon-
zalez, Liz Miró/Iolanada Váz-
quez tampoc van poder sumar 
punt pendent davant Pilar Cas-
tillejos/Míriam Arévalo i final-
ment Khaola Arab/Anna Cla-
ramunt van sortir derrotades 
davant Sara Jiménez/Bibiana 
Boccià per 6-0, 6-2.
De moment cap dels 2 equips 
te opcions clares de play-off al 
títol.

RUGBY / ANOIA RUGBY

Dissabte els nostres valents es 
van enfrontar a tot un Arpn B, 
un equip que milita a la tercera 
catalana del rugby, però que té 
la sort i els recursos d’un club 
gran, a on el seu primer equip 
pertany a Nacional... Dissab-
te, els nostres van jugar a un 
camp mític com es el de la Mar 
Bella... Un gran dia.
Va ser un partit disputat. Els 
dos equips van posar moltís-
simes ganes i, tot el estat del 
terreny de joc (una llàstima que 
un camp amb tanta història es-
tigui així...), es va poder veure 
pinzellades de bon joc i conti-
nuïtat. El resultat de 37 - 5 a fa-
vor dels locals no dona imatge 
de la disputa al camp. El partit 
va estar molt renyit i van ser 
les errades del nostre equip les 
que van condicionar el marca-
dor. Errades per altre part lò-

Nou partit de l’Anoia Rugby 
davant un rival de categoria

giques durant la curta vida de 
l’equip, i a que van debutar fins 
a 7 anoiencs. Ja podem desta-
car la força i empenta de Ursus 
i Arévalo, el cap i d’intuïció de 
Jota i Joan, l’agressivitat i ga-
nes de Smail i Jordi o la ver-
satilitat que va posar Manel. 
Enhorabona a tots 7!!
La resta del equip va estar en 
aquesta línia. Va ser la mala 
organització la que ens va fer 
que trobessin massa forats a 
la nostre defensa. Destacar 
també el gran treball del nos-
tre Fullback, en Jul que va tenir 
molta feina, massa feina... Sort 
que ell era al darrera...
Per últim, donem les gràcies 
al Arpn per donar-nos aquesta 
oportunitat, als nois dels Cen-
taures que van venir a ajudar-
nos (Uriel, Borja, Frank i Rojas) 
i al àrbitre del partit, el senyor 
Kada. 

ESQUAIX / DAVID JAUME

El Tennis Sabadell va ser es-
cenari dels campionats de Ca-
talunya junior en les categories 
de sub 19 i sub 9. La collita dels 
jugadors juniors igualadins va 
ser prou bona, destacant so-
bretot en l’apartat femení, amb 
el títol sub 9 per la montbuien-
ca Montse Fajardo guanyant la 
final a Ona Blasco de Lloret i 
el tercer lloc de la Berta Aguirre 
a sub 19 i el cinquè de la seva 
germana Mar en la mateixa ca-
tegoria. També en categoria S9 
hi va ser present el joveníssim 
Pau Jaume Aguilar, caient en 
les rondes de classificació.

Lliga catalana
L’equip de 2a segueix sense 
aixecar cap i va sortir derrotat 
de Tarragona davant el Ten-
nis Park. Rafa Sánchez va 
obrir foc caient per 2-11, 7-11, 
9-11 davant Josep Gonzalez i 
en un partit jugat de menys a 
més del igualadí. Jordi Doncel, 
que cobria una baixa d’última 
hora, poc va poder fer davant 
Alfredo Del Las Cuevas 4-11, 
5-11, 5-11. Lluís Fernàndez va 
donar el punt igualadí desprès 
de guanyar en un renyit partit a 
Marc Vendrell 11-6, 6-11, 5-11, 
11-8, 11-8. Finalment Joan Llo-
rach no va poder empatar el 
partit caient 1-11, 6-11, 2-11 
davant Carlos Ramos.
L’equip de 3a categoria de lliga 
catalana va caure a casa 0-4 
davant el Tennis Sabadell.
Jordi Doncel va perdre el seu 
partit 4-11, 4-11, 6-11 amb Enri-
que Tejerina, Ton Colom ho va 
fer davant Francesc Cosp per 
3-11, 2-11, 2-11, el jove Nac-
ho Fajardo va plantar cara tot i 
perdre 7-11, 8-11, 8-11  enfront 
Xavi Vila i finalment Jordi Gual 
tot i ajustar tots els sets, també 
va acabar cedint  amb Manel 
Arqués per 8-11, 7-11, 9-11. De 
moment l’equip, segueix en les 
últimes posicions del grup

Els anoiencs de l’Anoia Rugby, a la Mar Bella de Barcelona.

BICICLETES

Presenta la teva llicència federativa 
i tindràs un 20% de descompte en 
la gamma aero i un 20% en accessoris

 *consulti condicions

OFERTA  TRIATLÓ
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La companyia La Planeta 
estrena al Teatre de l’Auro-
ra l’obra Manyac, manyac, 
un monòleg còmic i punyent 
sobre la infantesa a la Cata-
lunya dels anys 60. L’obra, 
interpretada per l’actor Pep 
Vila i dirigida per Pere Puig, 
és una adaptació de Enfanti-
llages, del dramaturg francès 
Raymond Cousse. 

El títol Manyac, Manyac 
significa fer carícies i afa-
lacs a algú... 
- P. Vila: Sí, però és aquella 
carícia que algú et fa i creus 
que ho fa perquè t’estima i 
després et llança la pataca-
da. 
- P. Puig: És una metàfora 
del que fa la societat amb la 
infantesa, i a l’obra es repre-
senta amb un carnisser que 
amanyaga i mima els ani-
mals abans de matant-los. 
Per què la figura d’un home 
vestit de nen? 
- P. Puig: Aquí es recupera la 
figura clàssica del Clown. El 
nostre personatge no és un 
home gran que recorda bo-
cins de la infantesa sinó que 
la viu des de dins. Volem re-
presentar el món interior d’un 

nen des de la vivència més 
fresca i immediata, i no des 
del record. 
- P. Vila: A més a l’obra origi-
nal ja es proposa així i nosal-
tres hem volgut ser molt fidels 
a l’autor. Aquest personatge 
permet fer una crítica a la ma-
nera de funcionar dels adults 
des d’una certa distància. 
Què volen despertar-li al pú-
blic? 
- P. Vila: Emocions. Volem ser 
fidels a l’autor però hem in-
tentat que l’humor no fos tan 
blanc. Hi ha una balança equi-
librada entre moments diver-
tits i moments punyents. 
- P. Puig: Nosaltres volem ex-
plicar la forma com un infant 
mira el món dels adults i el 
descobreix a base de pata-
cades. Tot això a la societat 
dels anys 60, marcada per les 
convencions i els eufemismes. 
Per això també és important 
l’aparició de temes com la reli-
gió o la sexualitat. 
Com és el protagonista? 
- P. Puig: És un nen innocent, 
curiós i també just.
En un monòleg tan llarg tota 
la importància de l’obra re-
cau en el text, com es tracta 
a l’obra? 

- P. Vila: El text és complicat. 
L’autor escriu l’original sense 
cap punt ni coma i segons on 
marquis la pausa canvia el 
sentit a la frase. A més d’això 
és molt difícil de memoritzar 
perquè es repeteixen cons-
tantment frases en les que 
només canvia una paraula 
que en modifica el significat. 
Però al final quan veus que 
funciona és collonut! 
- P. Puig: El text és musical, 
poètic basat en repeticions 
de frases que tornen cons-
tantment i donen ritme. És 
l’art de la fuga com en la mú-
sica. 
L’obra es situa a la soci-
etat espanyola dels anys 
60, l’obra seria adaptable a 
l’actualitat? 
- P. Puig: Sí perquè l’essèn-
cia de l’obra és la infantesa 
i el seu descobriment del 
món. Encara que al situar-ho 
als anys 60 ens permet jugar 
amb una educació més re-
pressiva. - P. Vila: De fet és 
una obra actual. El context 
de la dictadura en un poble 
català serveix perquè el pú-
blic s’hi reconegui però el 
més important és el perso-
natge.

“A Manyac, manyac hi ha una balança 
equilibrada entre moments divertits i 
moments punyets”

Pere Puig i Pep Vila, director i actor de "Manyac, manyac"

TEATRE / LA VEU

Un home vestit de nen (o un 
nen en un cos d’home) ense-
nya al públic la seva col·lecció 
de postals: un seguit de re-
cords dels personatges, racons 
i el dia a dia de la seva infante-
sa en un petit poble a la Cata-
lunya dels anys 60. Manyac, 
manyac arriba aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Aurora. 
Un monòleg còmic i punyent 
sobre la forma de veure i des-
cobrir el món pels infants. Les 
aventures del protagonista 
aconseguiran les rialles del pú-
blic gràcies a la innocència i la 
ingenuïtat d’aquest en vers la 
vida. Però en aquest monòleg 
també hi apareixen un ventall 
de personatges i un carretó 
d’històries que conformaran 
l’univers del protagonista, des 
del mestre que imposa “savi-
esa” als “ignorants”, fins al ca-
pellà que protegeix i guarda la 
moral cristiana. L’obra és una 
adaptació d’Enfantillages del 
dramaturg francès Raymond 
Cousse que han fet a quatre 
mans l’actor Pep Vila i el di-
rector Pere Puig, traslladant el 
text original a un escenari iden-
tificable pels espectadors ca-
talans. L’època de la dictadura 
en un petit poble que s’explica 
amb humor però mostrant les 

lleis de l’obediència, la pàtria i 
la religió que dominaven el dia 
a dia de la gent. “Nosaltres vo-
lem explicar la forma com un 
infant mira el món dels adults 
i el descobreix a base de pa-
tacades. Tot això a la societat 
dels anys seixanta, marcada 
per les convencions i els eufe-
mismes. Per això també és im-
portant l’aparició de temes com 
la religió o la sexualitat”, diu en 
Pere Puig. “El nostre perso-

“Manyac, manyac”, una comèdia àcida de la infantesa 
durant el franquisme, al Teatre de l’Aurora

natge s’enfronta per primera 
vegada a temes essencials de 
la vida d’una manera innocent. 
Els seus descobriments no els 
acaba d’entendre i provoquen 
les rialles del públic què sí que 
les entén”, continua. 

Funcions 
Les representacions de Ma-
nyac, manyac es faran el di-
vendres 14 i dissabte 15 de fe-
brer a les 22h i el diumenge 16 
a les 19 h. Les entrades (15€ i 
12€ amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
internet i a la taquilla del Tea-
tre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.
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TEATRE / LA VEU

Festuc teatre ha preparat 
una versió molt especial de 
La sireneta. L’espectacle es 
podrà veure al Teatre Munici-
pal l’Ateneu el proper diumen-
ge dia 16 de febrer, a ¼ d’1 del 
migdia. Les entrades són a 5 
€ i a 4 € per als socis de Xar-
xa. La venda d’entrades és al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí, 
el dissabte de 7 a 8 del vespre 
i el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de l’especta-
cle.

Festuc teatre, una compa-
nyia lleidatana 
L’Íngrid Teixidó i en Pere Pàm-
pols van fundar Festuc teatre a 
Lleida l’any 2003. Una compa-
nyia d’espectacles fruit de les 
seves inquietuds artístiques i 
amb l’afany de poder fer de la 
seva passió una forma de vida 
que els servís de plataforma 
d’expressió per poder mostrar 
les seves creacions.
El seu propòsit ha estat sem-
pre la presentació d’espec-
tacles que arribin emocional-
ment a l’espectador, tingui 
l’edat que tingui, això fa que 
en els seus muntatges hi hagi 

un lligam molt fort entre la mú-
sica, la narració i la interpre-
tació per tal d’afavorir aquest 
enllaç.
Durant tots aquests anys, la 
companyia ha anat creixent 
juntament amb tots aquells 
espectadors que, com els 
d’Igualada i la comarca de 
l’Anoia empenyen dia a dia i 
fan que aquest somni continuï 
essent possible. Entre les se-
ves obres podem destacar: La 
princesa i el pèsol, El soldadet 
de plom, El malalt imaginari, 
Una d’aventures, Llunàtics i 
Bugui Bugui.

Una sireneta rica de matisos
Aquesta versió, gens edulco-
rada, és més pròxima al conte 
original de Hans Christian An-
dersen. La història comença 
al fons del més blau dels oce-
ans. Hi havia una ciutat de na-
cre i corall on hi vivia el rei Tri-
tó amb les seves filles, entre 
totes la més petita era la més 
bonica i tenia la veu més me-
ravellosa de tot l’oceà, el seu 
nom era Ona, però tothom la 
coneixia com: La Sireneta. 
Ni la immensitat del mar pot 
fer que la nostra protagonista 

“La sireneta” de Festuc Teatre, un mar de 
sentiments, diumenge a l’Ateneu Igualadí

se senti atrapada en un aqua-
ri. Enamorada del món exteri-
or i d’un bell príncep, farà tot 
el possible per aconseguir el 
seu somni: convertir-se en hu-
mana. 
La seva tendresa i innocència 
ens traslladarà a una aventura 

plena d’emocions. 
Un conte de les profunditats 
marines amb titelles i músi-
ca en directe ret tal que l’es-
pectador es deixi portar cap 
a aquest món ple de misteri i 
fantasia.
La Íngrid Teixidó ha adaptat el 

text que compta amb la com-
posició i interpretació musical 
de Francesc Moreno. El dis-
seny de titelles i escenografia 
és d’André de Sá Moreira. Té 
cura del so i la il·luminació en 
Jordi Torras, i Pere Pàmpols 
és el director de l’espectacle.

CULTURA / LA VEU

Mireia Sabaté va explicar di-
lluns passat a l’AUGA el pro-
jecte “La Llacuna recupera”. 
Una iniciativa per socialitzar 
el patrimoni patrimoni històric 
i arqueològic que ha arrelat 
amb força en aquest poble 
anoienc. Gràcies al treball 
col·lectiu de professionals, en-
titats, veïns i ajuntament, La 
Llacuna compta avui amb un 
embrió del futur museu muni-
cipal.
La jove arqueòloga, una de 
les impulsores de “La Llacu-
na recupera”, va explicar als 
alumnes de l’AUGA les claus 
i resultats del projecte. A par-
tir d’un pressupost de zero 
euros, La Llacuna compta 
des de fa pocs anys amb una 
sala amb vitrines ubicada en 
dependències municipals, on 
s’exposa i explica una part 
de les troballes aconseguides 
fins ara. Una interessant expo-
sició feta a partir d’aportacions 
voluntàries de materials i ho-
res de treball.
Els jaciments ibers del terme 
de La Llacuna ja van ser exca-
vats i ben catalogats als anys 

cinquanta, amb troballes com 
habitatges, ceràmica i restes 
de teixit, sense oblidar diver-
ses pintures prehistòriques. 
Als anys vuitanta, les exca-
vacions es van centrar en la 
granja cistercenca d’Ancosa. 
Sabaté, llicenciada en Belles 
Arts, va saber transmetre el 
seu entusiasme pel projecte. 
La van acompanyar autoritats 
locals i molts llacunencs entre 
el públic, així que tot fa pen-
sar que “La Llacuna Recupe-
ra” seguirà fent un llarg camí 
i una aportació important a la 

comarca.

El paper i Capellades
Victòria Rabal, directora del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades, serà la propera convi-
dada de l’AUGA, dilluns vinent 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Explicarà els lligams històrics 
i culturals de Capellades amb 
el paper, així com el moment 
que viu una indústria paperera 
també immersa en la globalit-
zació. Més informació al web 
www.auga.cat.

L’arqueòloga Mireia Sabaté explica 
un projecte reeixit per socialitzar el 
patrimoni local de la Llacuna

LLIBRES / LA VEU

L’Editorial Barcanova, dins la 
col.lecció Antaviana, ha edi-
tat el nou llibre de l’escripto-
ra igualadina Maria Enrich. 
El llibre porta per títol Mitjons 
llargs.
La dècada dels seixanta és 
un període ple de canvis que 
introdueixen nous signes de 
modernitat: les cançons dels 
Beatles, l’estètica hippy, les 
faldilles curtes i els mitjons 
llargs.... També és l’època 
dels televisors en blanc i ne-
gre, del NO-DO i de les ses-
sions contínues al cinema. 

“Mitjons llargs”, nou llibre de 
Maria Enrich

Però, sobretot, és una època 
en què es viu una situació po-
lítica i reivindicativa i convulsa 
al nostre país.
La Carme Blanes (la Carmen-
cita, tal com li diuen a casa) 
és una nena d’aquesta època. 
Aquest curs ha deixat l’escola 
de monges i ha entrat a l’Es-
cola Jardí, una escola activa 
on es fa coeducació i, sempre 
que es pot, es parla en català. 
Aquest canvi, al principi difícil 
de pair, li suposarà una sèrie 
de descobertes que la faran 
créixer i entrar al món dels 
adults.    
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El rei borni. Producció: Moi-
re films. Dramatúrgia i di-
recció: Marc Crehuet. Amb: 
Xesc Cabot, Miki Esparbé, 
Alain Hernández, Ruth Llopis 
i Betsy Túrnez. Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. Dissabte, 8 de 
febrer.

   No preguntis, que rebràs. 
Dues amigues que fa temps 
que no es veuen es retro-
ben per sopar amb les seves 
parelles. “Què t’ha passat a 
l’ull?”, pregunta un. “Un an-
tiavalot me’l va rebentar”, 
respon l’altre. La casualitat 
vol que l’amfitrió sigui pre-
cisament el policia que li va 
buidar l’ull amb una pilota de 
goma i el que havia de ser 
un sopar per entaular noves 
relacions desemboca en un 
sacseig integral de les seves 
vides.
   El desencadenant d’El rei 
borni és un fet d’actualitat, 
però l’espectacle es va es-
criure abans de la vaga ge-
neral del 14 de novembre de 
2012 en què Ester Quintana 
va perdre un ull, un cas que 
va originar un dens debat 
sobre l’eliminació d’aquest 
tipus de munició que, final-
ment, serà substituïda. Però 
aquest no és l’únic tema 
que Marc Crehuet fa pujar a 
l’escenari. També hi desfilen 
qüestions com ara el grau de 
legalitat de reprimir aldarulls 

NÚRIA CAÑAMARES

Un bon pessic

fent ús de la violència, si el 
dret de manifestació autorit-
za el ‘tot s’hi val’, la recurrent 
crisi, l’atur i la immigració, les 
diferències socials...
   Amb elevades dosis de cinis-
me, humor negre i poca-solta, 
eufemismes i força candidesa, 
Crehuet dibuixa un conflicte 
de valors i reparteix bufetades 
a tort i a dret, tot i que, això 
sí, els polítics i les forces de 
seguretat s’enduen la palma.
   L’argument és bo, però pel 
que fa a les rèpliques i reac-
cions donaria per estripar molt 
més. Contribueix a aquesta 
sensació la interpretació dels 
actors que, tret de la d’Alain 
Hernández (l’antiavalot) que 
broda el personatge –per cert, 
bastant similar al que ens té 

acostumats amb el paper 
de Tito a La Riera de TV3–, 
fluixeja una mica en la resta 
del repartiment per manca 
d’ímpetu i fluïdesa. També es 
podria posar en entredit el rol 
del polític, que durant bona 
part de la funció és, més avi-
at, un secundari “funcional”, 
és a dir, permet representar 
un sistema que va per lliure 
i saltar de seqüències amb 
tranquil·litat. 
   Per últim, aplaudir la moral 
de la comèdia, que fa obrir 
els ulls i activar el cap davant 
moltes preguntes i poques 
respostes. El desenllaç, molt 
ben resolt, remata el missat-
ge i, també, dóna un pessic 
als espectadors. N’hi ha per 
tothom!

Notes de teatre

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada ha rebut recentment 
un important donatiu de La 
Vanguardia que inclou uns 
500 llibres, la major part dels 
quals novel·les i llibres d’art. 
Aquests llibres provenen ma-
joritàriament del suplement 
“Cultura/s” i de la secció de 
Cultura d’aquest diari  i han 
passat a formar part del fons 
de la Biblioteca, per tal que els 
usuaris se’ls puguin emportar 
en préstec.
Entre els llibres del lot desta-
ca el curiós Cien mil millones 
de poemas, un homenatge a 
Raymond Queneau que re-
cull deu sonets amb versos 
combinables que donen lloc a 
100.000 milions de combina-
cions possibles. També hi ha 
llibres d’art d’una gran bellesa, 
com Kipling ilustrado, que re-
cull la visió de set il·lustradors 
que recreen els contes del 
creador de El llibre de la selva. 
I 69 historias de deseo, que 
repassa seixanta nou obres 
mestres de la pintura amb un 
caràcter atrevit, provocador i 
innovador. Altres volums d’in-
terès que conformen el dona-
tiu són el Viatge pel meu país, 
escrit per Joan Garí amb fotos 
de Joan Antoni Vicent, que re-
crea el viatge que va fer Joan 
Fuster als anys seixanta i que 
va culminar amb la publicació 
de El País Valencià i Nosal-
tres, els valencians. Pel que 

fa a les novel·les hi ha títols 
ben actuals d’autors coneguts 
i per a tots els gustos, com Da-
vid Safier, Erri de Luca, Ruta 
Sepetys, Joyce Carol Oates i 
Orhan Pamuk.
Aquest donatiu contribueix a 
augmentar el fons de la Bibli-
oteca i oferir així un millor ser-
vei de préstec als usuaris i a 
fomentar la lectura en general, 
en la línia dels objectius del 
programa 3L de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura. Actualment 
el fons de la Biblioteca està 
integrat per gairebé 130.000 
documents, entre llibres de fic-
ció, de coneixements, infantils, 
pel·lícules i música, revistes 
i documents de la col·lecció 
local. L’Ajuntament d’Iguala-
da agraeix aquest important 
donatiu de La Vanguardia a la 
Biblioteca.

La Biblioteca Central d’Igualada 
rep un donatiu de 500 llibres de 
“La Vanguardia”

LLIBRES / LA VEU

El proper dia 20 de febrer, a 
les 7 de la tarda, i a la Biblio-
teca Central d’Igualada, tindrà 
lloc l’acte de presentació de la 
publicació La Conca d’Òdena 
entre la baixa romanitat i l’edat 
mitjana. Una aproximació als 
precedents de la vila medieval 
d’Igualada, de l’arqueòleg Jor-
di Enrich Hoja. La presentació 
anirà a càrrec de la Dra. Jor-
dina Sales Carbonell, inves-
tigadora de la Universitat de 
Barcelona.
Quin paper varen jugar les vil-
les romanes i altra tipologia de 
jaciments en la posterior orga-
nització territorial de la conca 
d’Òdena?
Com es va arribar a originar 
un primitiu i reduït nucli de 
població en el decurs de l’anti-
guitat tardana i que posterior-
ment donaria lloc a la creació 
de la vila medieval d’Igualada, 
tot plantejat en el marc de l’es-
pai geogràfic de la Conca?

Resumint, s’intenta descriure 
i recórrer el camí seguit entre 
les vil·les de la conca i la seva 
arribada a les portes de la gè-
nesi de la Igualada medieval.
Aquest assaig d’aproximació 
analitza les característiques 
de les etapes preromana, alt 
i baix imperi, i visigoda, sen-
se oblidar altres aspectes de 
l’alta edat mitjana, tot amb la 
finalitat d’aconseguir formular 

un seguit d’hipòtesis de treball 
que ens ajudin a dibuixar els 
trets que, en un moment de 
l’antiguitat tardana, varen pro-
piciar la creació d’una nova re-
alitat política com a lloc central 
que administraria el territori 
natural de la conca i que, final-
ment donaria lloc a l’origen de 
la Igualada medieval, ubicada 
en un indret estratègic a la 
cruïlla de camins i centrada en 
un punt de mercat d’arrel més 
antiga.
L’autor presenta per primera 
vegada, en aquesta monogra-
fia de caràcter històric i arque-
ològic, un recull de dades que, 
un cop formulades, serviran  
per a exposar una hipòtesi 
de treball que posteriorment 
caldrà confirmar o rebatre a 
la llum de noves descobertes. 
Hipòtesi que parteix de la im-
portància que va tenir l’herèn-
cia de l’antiguitat tardana en 
l’estructuració dels fonaments 
del medievalisme.

Dijous vinent, presentació del nou llibre de 
l’arqueòleg Jordi Enrich Hoja
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L’Eulàlia de Borbó ha passat a ocupar escasses 
pàgines de la història com una de tantes espanyo-
les més o menys lligades a la família reial. Ara bé, 
el que personalment m’ha suscitat un especial in-
terès sobre la seva vida és precisament tot allò 
que la separa i desvincula dels interessos propis 
del què calia esperar públicament d’una hereva de 
sang blava. Aviat, te n’adones que aquesta dona 
no s’avenia ni de bon tros amb el perfil monàrquic 
d’una infanta; potser perquè el seu desig de ser 
una dona lliure –de ben jove- va començar a es-
criure’s fora de palau, endevinat-se substancial-
ment distint el seu destí, del d’una cortesana. 
Eulàlia de Borbó va néixer amb la reial condició de 
ser filia de sa majestat Isabel II, en el context d’un 
Madrid de 1864 que s’anunciava desconcertant i, 
políticament conflictiu, fins a derivar en una inevi-
table Revolució de Setembre de 1868 amb el con-
seqüent destronament de la seva mare. Aquesta 
infanta, en conseqüència, als quatre anyets de 
vida, amb tota la família reial, va viure la desgraci-
ada experiència d’un violent exili. Més tard, quan 
la situació política i monàrquica es va temperar, 
en dies de la seva joventut, es va dignar a tornar 
a Espanya amb motiu de la proclamació del regnat 
del seu germà, Alfons XII. Els interessos creats en 
torn a les figures de la Casa Reial van propiciar 

CARMEL·LA PLANELL

La indòmita Eulàlia de Borbó o la “infanta republicana”
que se la pretengués en casament amb l’hereu de 
la corona portuguesa, un enllaç que -ella, elegant-
ment, però contundentment- va rebutjar, aŀlegant 
que mai no volia veure’s com una reina.
En canvi, sí que més endavant, per raons d’Estat 
va avenir-se a casar-se amb el duc d’Orleans, de 
qui no tardaria -per ètica personal i per una ferma 
voluntat de dignificar el seu esperit independent- a 
divorciar-se’n a l’any 1911, en contra de la total opo-
sició de la monarquia espanyola. Aquest enfronta-
ment i la posterior ruptura dels llaços familiars van 
obligar-la a fixar la seva definitiva residència en 
aquell París de l’època: la capital de les llibertats i 
de la modernitat.
Si bé fins aleshores havia menat un tipus de vida 
pública tot i actuant freqüentment en missions di-
plomàtiques, gràcies a la seva rica formació va re-
soldre -en una edat madura- de reconèixer-se deci-
didament com una dona pública i viatgera, condició 
que li va permetre de participar en moltíssims actes 
i efemèrides culturals, socials i també de signe po-
lític. En aquest sentit, el gest que més la defineix 
com a personatge, socialment, de carrer, serà el 
seu ideari liberal que qüestionava a tothora els va-
lors d’una Espanya rància i conservadora; així com 
la seva implicació amb uns postulats en favor de la 
independència de Cuba, una predisposició que va 

arrossegar lògicament 
una àrdua polèmica a 
nivell diplomàtic.
Paral·lelament, des 
d’una esfera més pri-
vada, també va con-
tribuir notòriament -a 
propòsit de les seves 
publicacions- a defen-
sar i reivindicar postu-
lats de llibertat entorn 
a la necessitat d’una 
justa formació per a la 
dona, en tant que con-
dició primordial per a una autentica emancipació. 
Per  descomptat, era de suposar que precisament 
per aquests radicals postulats feministes es gua-
nyaria moltes enemistats amb desatacades figures 
de l’època, a l’ensems que una altra volta hauria 
d’enfrontar-se a greus conflictes amb els seus, és 
a dir, la Cort espanyola. Més tard, amb motiu de 
l’inici de la Gran guerra, va decidir-la a abandonar 
l’Estat francès per a instaŀlar-se fins al final de la 
seva, a l’any 1958, a lruña (País Basc); un lloc del 
món –en paraules seves- a meitat de camí entre el 
seu París de l’ànima i l’Espanya dels seus orígens.  

Entre nosaltres
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MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda, a la sala capelladina 
Paper de Música tindrà lloc el 
Concert d’Hivern. Per aques-
ta ocasió es comptarà amb 
el Duo Aurelius, finalistes del 
24è Concurs Internacional 
Paper de Música, format per 
Deniz Tahberer al violí i Am-
miel Bushakevitz al piano que 

Concert d’hivern a la sala Paper de Música de Capellades amb el 
Duo Aurelius

TEATRE / LA VEU

Arriba a les Golfes del Teatre 
de l’Aurora un nou espectacle 
de contes per adults. Aquesta 
vegada amb el títol Voyage, 
voyage es representarà el pro-
per dijous 20 de febrer de la 
mà de l’actriu Mònica Torra i la 
pianista Neus Peris.
“Un viatge i una melodia seran 
els dos ingredients imprescin-
dibles per gaudir d’aquesta 
sessió de contes. Qualsevol 
excusa serà bona per endins-
ar-se en aquestes històries, 
una ciutat, un amic, un paisat-
ge, una festa... això sí, amb el 
millor company de viatge: la 
música” explica Mònica Torra.
Voyage, voyage són un con-
junt d’històries que ens faran 
viatjar a través de la música. 
Els personatges viuran les se-

ves vides acompanyats d’una 
tria de hits que seran la seva 
banda sonora particular, i pot-
ser també la banda sonora de 
la vida dels espectadors.
Mònica Torra fa més de 10 anys 

Nova sessió de contes per a adults a Les Golfes de 
l’Aurora, amb Mònica Torra

que explica contes, va desco-
brir aquesta vocació quan en-
senyava música als més petits 
i se’n va adonar que amb les 
històries els nens aprenien 
més, es divertien i a més feien 

volar la seva imaginació. Així 
que perquè no provar-ho amb 
els grans? La música, els con-
tes i la imaginació conformaran 
l’univers d’aquesta sessió a 
l’Aurora, on Mònica Torra ha 
actuat en diverses ocasions.

Funcions
La representació de Voyage, 
voyage es farà el dijous 20 de 
febrer a les 21 h. Les entrades 
(7€ i 5,50€ amb els descomp-
tes habituals, amb consumició 
inclosa) es poden adquirir per 
internet i a la taquilla del Tea-
tre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

interpretaran obres Txaikovs-
ki, Mozart, Beethoven, entre 
d’altres.
El Duo Aurelius, guanyador 
del 1r premi del Concurs Inter-
nacional de Duos de la Fonda-
tion de l’Academie de Musique 
de Lausanne, ha actuat a tot 
Europa des que s’establí el 
2009. Fundat a Lepzig, alema-
nya, el Duo Aurelius feu el seu 

debut, aclamat per la crítica a 
l’auditori Verdi, a  Roma i fruit 
d’aquest actuació va ser una 
invitació a tocar per l’Associ-
azione Mozart Itàlia i els seus 
concerts han estat transme-
sos per Ràdio Suisse Roman-
de i han rebut tutoria de Phillp 
Moll, Mariana Sirbu, Bruno 
Canino i Pierre Amoyal, entre 
d’altres.

El programa que interpreta-
ran serà el Souvenir d’un lieu 
cher per a violí i piano op.42 
de Txaikovski, la Sonata per 
a violí i piano, en Si b major, 
K.454 de Mozart, la Sonata 
núm. 7 per a violí pi piano en 
Do menor, op 30/2 de Beet-
hoven i el Nocturn i Tarante-
lla per a violí i piano op.28 de 
Szymanowski.

TEATRE / LA VEU

El proper diumenge 23 de fe-
brer, a les 18h. La Companyia 
de teatre La Brillante de Cas-
tellolí,  organitza amb la col-
laboració del Banc d’Aliments, 
Creu Roja Anoia, l’ajuntament 
d’Igualada i l’Ajuntament de 
Castellolí, una actuació solida-
ria al teatre a l’Ateneu d’Igua-
lada.
Es representarà la divertida 
comèdia  Pel davant i pel dar-
rera, de Michael Frayn, amb 
l’objectiu de intercanviar ali-
ments per entrades, i així fer 
passar una molt bona estona 
al públic al mateix temps que 
portem a terme un projecte 
solidari.
 

Diumenge 23, teatre 
solidari a l’Ateneu 
Igualadí amb la 
Companyia La 
Brillante
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ANIMACIÓ / LA VEU

El divendres 7 de febrer, l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps va presentar a l’audito-
ri del Museu de la Pell d’Igua-
lada i comarcal de l’Anoia els 
projectes realitzats durant la V 
Setmana de l’Animació.
Aquest és un projecte interdis-
ciplinari i de treball en equip 
que implica tota l’escola, i és 
una aposta ferma que s’ha 
mantingut amb la mateixa es-
tructura i tècnica, la de l’Stop 
Motion, però que cada any 
aporta canvis, i que en aques-
ta convocatòria s’ha tractat de 
partit d’un guió donat: els con-
tes de Pitus Robert.
A l’inici de l’acte, la directora 
de l’escola, M. Goretti Bartro-
lí, va agrair la col·laboració de 
l’autor dels contes, el Pitus Ro-
bert, també present a la sala, 
la de l’equip de professorat, 
encapçalat pel Jaume Enrich, 
i va felicitar totes les perso-
nes implicades, especialment 
l’alumnat dels cicles formatius 
de l’escola, que com en cada 
ocasió s’ha implicat en aquest 
projecte i ha treballat amb il·
lusió, seriositat i responsabili-
tat per superar els reptes, tèc-

nics i de temps, i gaudir amb 
aquesta experiència.
Els curts realitzats van deixar 
ben clar que un dels valors 
més representatius dels es-
tudiants de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps és 
la creativitat, un element que 
els estudis que estan cursant 
incentiva i que és ben neces-
sari avui en dia, juntament 
amb el treball en equip d’un 
grup de persones unides amb 
una idea i un objectiu comú, 
qualitats molt importants per 
a aquests futurs professionals 

Presentació dels projectes de la V Setmana de 
l’Animació de l’Escola d’Art Gaspar Camps

del disseny.
Des de l’escola també volem 
agrair la col·laboració d’Albert 
Burzon, de Burzon & Comen-
ge, pels seus consells i apor-
tacions tècniques, així com als 
responsables del Museu per 
acollir aquest acte en un espai 
tan adient.
Els projectes d’animació realit-
zats durant aquesta V Setma-
na de l’Animació i imatges de 
tot el procés es podran veure 
properament al blog de l’esco-
la www.escolagasparcamps.
org

CULTURA / LA VEU

L’Ateneu Igualadí d’aquest pri-
mer quadrimestre ha presen-
tat el programa d’activitats per 
aquest primer quadrimestre.
Segueix amb la programació 
estable del cicle de conferèn-
cies “Parlem i fem” els primers 
dijous de mes amb l’Imma 
Vila. També continuen els dis-
sabtes de jocs amb la gent de 
l’Associació El Pati on tothom 
que ho vulgui està convidat a 
passar una bona estona ju-
gant i descobrint el món dels 
jocs de rol de taula. 
També es pot comptar amb els 
Dimarts de Diàlegs DdD, es-
pai recent estrenat de tertúlia, 
debat i reflexió els segons di-
marts de mes així com les in-
teressants propostes de Pan-
talla Oberta i Cineclub Ateneu, 
els dijous i divendres respec-
tivament amb una freqüència 
quinzenal.
I pel que fa a la programació 
de música cal fer un especial 
esment a la nova tempora-
da de “Músiques de butxaca” 
que arrancarà el mes de març 
amb el potent i explosiu trio de 
Rock and roll i Rythm’n blues 
els Flamingo Tours. Tancarà el 
mes de juny aquesta primera 
part de la temporada, Joan 
Dausà, flamant guanyador del 
Premi Gaudí a la millor mú-
sica original per “Barcelona, 
nit d’estiu”, que presentarà a 
l’Ateneu el seu segon treball.
L’art estarà present al vestíbul 
com a sala permanent d’ex-

posicions i també a l’auditori 
on es podran veure tres col·
leccions de fotografia de l’edi-
ció d’enguany del FineArt .
També els llibres seran prota-
gonistes. Gaspar Hernàndez 
presentarà el seu segon llibre 
La terapeuta aquest mes de 
febrer. 
El Swing inundarà el vestíbul 
amb música en directe de la 
Big Band de l’Escola de Mú-
nicipal d’Igualada a la classe 

L’Ateneu segueix amb la seva programació estable i arrenca el 
gruix d’activitats i actes de celebració del 150è aniversari

oberta de lindy hop un diven-
dres a finals del mes de març. 
Aquestes i moltes altres 
propostes oferirà l’Ateneu 
aquests propers mesos.

Primers actes del 150 ani-
versari
Destacar l’Agenda 150, el ca-
lendari de tots els actes que 
s’han programat en aquest 
any de celebracions pel 150è 
aniversari de l’Ateneu Iguala-
dí. Tallers, exposicions, pro-
jeccions, concerts ... I com a 
acte central, el del dia 29 de 
març al Teatre Municipal de 
l’Ateneu amb la presència 
del Molt Honorable President 
de la Generalitat. Acte que 
voldrà ser una mirada i reco-
neixement a la trajectòria de 
l’Ateneu i una presentació de 
la nova etapa com a punt d’in-
flexió pel futur.

Properes activitats
Demà dissabte tindrà lloc una 
nova edició del Patirol, orga-
nitzda per l’Associació El Pati. 
Començarà a les 10 del matí i 
durarà durant tot el dia.
Per altra banda, també demà 
dissabte tindrà lloc la presen-
tació del llibre de Gaspar Her-
nandez La terapeuta. Després 
de l’èxit d’El silenci, arriba l’es-
perada nova novel.la de Gas-
par Hernandez, on ens parla 
de quan l’ansietat et paralitza 
i les relacions humanes et po-

den salvar.
Una relació de dependència 
de dos personatges que et 
sedueixen des de la primera 
pàgina. Una història sobre un 
dels mals més comuns del se-
gle XXI: l’ansietat”. L’acte, que 
és organitzat per Llegim...? 
Llibreria, serà a les 6 de la tar-
da a la sala de socis de l’Ate-
neu i serà presentat per Jordi 
Llavina.

I diumenge tindrà lloc una 
nova edició del Punt de troba-
da Folk per a tots els amants 
de la música i el ball. Serà a 
les 6 de la tarda a la pista, i si 
el temps no ho permet s’entra-
rà al vestíbul.

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
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LLIBRES / PERE MAYANS

Entre els actes de la festa Ma-
jor d’hivern de Capellades, el 
passat 6 de febrer més d’un 
centenar de persones van as-
sistir al Museu Molí Paperer a 
la presentació del llibre Aven-
tures i pintures de l’escriptor 
capelladí Joan Pinyol. A l’acte 
van intervenir també l’Anna 
Gabarró –regidora de Cultura-, 
el Marcel·lí Martorell –alcalde- i 
la Maria Àngels Blasco –Direc-
tora dels Serveis Territorials 
de Cultura de la Generalitat. 
A continuació us reproduïm 
una breu ressenya del llibre 
a càrrec del també filòleg i 
amb arrels capelladines, Pere 
Mayans Balcells.

“Aventures i pintures”
Amb aquest títol simpàtic, 
l’amic Joan Pinyol, el prolífic 
escriptor de Capellades, aca-
ba de publicar, amb el suport 
de l’Ajuntament d’aquesta vila 
anoienca, una biografia de l’ar-
tista capelladí Josep Costa i 
Solé, que, com hem comentat 
en altres apunts, va ser el pri-
mer mestre de Josep Mayans, 
tal com molt bé apareix docu-
mentat en llibre (de fet, al llarg 
de l’obra es pot veure la inten-
sa relació d’ambdós pintors al 
llarg de quasi 60 anys).
Després d’una feina d’anys, Pi-
nyol ha sabut reconstruir, grà-
cies a les aportacions d’amics, 
familiars, documentació diver-

sa, publicacions... la vida d’una 
de les persones que més han 
marcat el món artístic de Cape-
llades durant bona part del se-
gle XX, el recordat Costa Solé 
(Capellades, 1913-2003), tota 
una institució i referent de la 
pintura local, del qual acabem 
de commemorar el centenari 
del naixement.
Però el llibre és alguna cosa 
més que una biografia, és la 
reconstrucció d’un temps i d’un 
espai d’una població d’aquest 
país, amb totes les grande-
ses, però també amb totes 
les misèries d’uns moments 
grisos, però on hi havia gent, 
en aquest cas des del món de 
l’art, que intentava donar vida, 
color, amb el que millor sabien, 
en el cas de Costa Solé i de 
Mayans, la pintura, el dibuix...
Un llibre, amable, no gens fàcil 

de fer (en el pròleg l’autor ens 
recorda com el Costa Solé li 
deia “Vols dir que això interes-
sarà a algú?”) i on, certament, 
en Pinyol aconsegueix fer-nos 
interessar per la vida, d’altra 
banda interessantíssima, de 
l’artista capelladí. I ho acon-
segueix perquè és la nostra 
història, perquè és la història 
dels nostres referents, del nos-
tre món, de la nostra gent, una 
història sense la qual no podrí-
em arribar a entendre’ns...
Només ens podem felicitar per 
obres d’aquest tipus, que rei-
vindiquen, en un país tan me-
diterrani com el nostre, la feina 
feta i ens permetran recordar 
aquells qui van treballar per 
fer-lo una mica més alegre, fer-
lo un país amb una mica més 
de color...
Gràcies Joan, gràcies Costa!

“Aventures i pintures. Josep Costa Solé 
(Capellades, 1913-2003)”. Crònica d’una 
presentació 

MÚSICA / LA VEU

La revista musical Enderrock 
ha fet públics els artistes i 
grups nominats als premis de 
l’edició d’enguany. Entre els 
finalistes de la primera fase 
de les votacions hi ha el grup 
anoienc Terratombats que 
amb la seva rumba catalana 
han aconseguit passar de ron-
da amb les tres nominacions 
que participaven. Ara encaren 
la segona ronda.
Ja s’han fet públics els fina-
listes de la primera fase dels 
premis Enderrock que cada 
any organitza la prestigiosa 
revista de música, i entre els 
grups amb més nominacions 
hi ha els anoiencs Terratom-
bats.
El grup de rumba catalana 

ha superat la primera fase 
del concurs al costat d’altres 
grups com Aspencat, Els Ca-
tarres, Els Pets, Gossos, La 
Pegatina, La Troba Kung-Fú, 
Manel, Oques Grasses, Pepet 
i Marieta entre els artistes.
Ara els Terratombats afronten 
la segona volta amb 3 nomina-
cions: millor disc, millor cançó, 
i millor portada de CD, obra de 
l’igualadí Pep Valls.
Els premis s’atorguen per vo-
tació popular i es pot votar fins 
el dia 16 de febrer a través 
d’aquest enllaç http://ender-
rock.cat/premis.
Podeu fer-vos una idea de la 
rumba dels terratombats en  
aquest vídeo

http://youtu.be/_JI6z3EtKc4

Terratombats a la segona 
ronda dels premis Enderrock

Terratombats ja van obtenir un premi Enderrock al millor directe

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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EXPOSICIONS / LA VEU

El proper dijous, dia 20 de 
febrer, s’inaugura a la sala 
d’exposicions de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
l’exposició “49”. El seu autor, 
l’igualadí Pep Carol, ha cursat 
estudis d’escenografia a l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona, 
i ha compaginat el disseny 
gràfic, la il·lustració i l’esceno-
grafia amb la docència. En els 
darrers anys, la seva obra s’ha 
centrat en instal·lacions artísti-
ques. El títol de la seva expo-

Exposició “49” de Pep Carol, 
a l’EMA Gaspar Camps

sició fa referència al número 
de dies que, segons el budis-
me tibetà, dura la mort, temps 
durant el qual el difunt fa una 
revisió dels moments viscuts.
La mostra s’articula, doncs, al 
voltant d’un conjunt de reflexi-
ons visuals entorn d’aquesta 
idea, de què només existim 
en la memòria de l’altre, i que 
l’altre només existeix en la 
nostra.
La inauguració tindrà lloc a les 
8 del vespre i es podrà visitar 
fins al dia 21 de març.

MÚSICA / LA VEU

Diumenge a la tarda, als Hos-
talets de Pierola, tindrà lloc un 
concert organitzat pels Amics 
de la Música. El concert serà 
a càrrec de la Coral Sant Sa-
durní amb el Grup Músiquem, 
dirigits per Albert Folch i Ro-
maní,  que presentaran l’es-
pectacle “Catalunya mira cap 
al món”. El concert serà a les 
6 de la tarda a l’auditori de Cal 
Figueres i l’entrada costarà 6 
euros.

CORAL SANT SADURNÍ
La  Coral Sant Sadurní fou 
fundada l’any 1974 pel seu 
primer director, el mestre Ma-
nuel Cervera i Fita, nascut a 
Vilafranca del Penedès. El dia 
de Nadal de 1975 la formació 
va oferir el seu primer concert.
Des de 1988 fins a 1999, i 
amb la incorporació d’un grup 
de cantaires joves, va dirigir la 
formació Ramon Oliver i Solà, 
jove de Sant Sadurní d’Anoia 
amb estudis de cant i direcció 
coral.
Després de dos anys de di-
recció de David Hernández, 

cantaire format a l’Escolania 
de Montserrat, al setembre 
de 2001 va agafar la batuta el 
mestre Albert Folch i Romaní, 
actual director.
La  finalitat de la Coral Sant 
Sadurní és, tal com diuen els 
seus estatuts, cultivar la mú-
sica principalment vocal, de 
tots els temps, països i esco-
les, amb el fi de fer-la arribar 
a tot arreu per al gaudi de pú-
blic i intèrprets. A més a més, 
intenta aconseguir un equilibri 

entre el progrés tècnic i l’ex-
pressivitat interpretativa. Per 
això, el seu puntal és l’amor 
per la música,  practicada 
amb caràcter amateur per tots 
els seus components, amb la 
convicció que l’estudi i la inter-
pretació del cant coral és una 
excel·lent escola de perfecci-
onament personal, que afa-
voreix les relacions d’amistat 
i concòrdia entre persones i 
pobles.

Concert “Catalunya mira cap al món” 
als Hostalets de Pierola

Al costat d’una recent i eufòrica aposta de modernitat, 
la capital russa t’obre les seves portes per a participar-
te de la incomparable experiència de sotmetre’t a un 
ineludible traspàs a través del temps en què molts sig-
nes del passat s’entesten a romandre perpetus i inal-
terables. I és que, en aquests darrers anys, tan sols han 
canviat el preu de les coses i la desenfrenada carrera 
a fer fortuna de múltiples  iniciatives privades. De re-
truc, s’ha imposat una ininterrompuda obsessió per 
les  modes i les maneres de ser occidentals que han 
contribuït a la construcció d’un complex trencaclos-
ques sociopolític, capaç de trencar amb la unanimitat 
imposada d’altres èpoques, i en vies de fer possible 
una realitat racionalment anhelada, però molt temu-
da: la consolidació de les llibertats de la ciutadania 
moscovita. 

Al bell mig d’aquesta grandiosa i indescriptible capi-
tal, l’inefable emplaçament de la Plaça Roja se’t pre-
senta com a un emblemàtic punt de referència per a 
descobrir les ancestrals entranyes de l’ahir i, a l’entorn 
dels edificis que conformen el perímetre urbanístic 
de la ciutat vella, des d’una excepcional panoràmi-
ca, d’un cop d’ull, la majestuositat de la Catedral de 
Sant Basili, el ciclopi conjunt dels Magatzems GUM i 
l’eminent símbol del poder rus, el Kremlin, et desco-
breixen una fastuositat enlluernadora.

De primer, una parada al peu d’aquesta monumental 
fortificació i et trobes amb el Mausoleu de Lenin, que 
mai no ha cessat a retre honors al Comunisme; un re-
clam i una fidel concurrència que et convida a treure’n 
les teves pròpies conclusions de tot plegat. Més enllà, 
els Magatzems GUM et suggereixen una inapel.lable 
descoberta d’un fructífer centre comercial que va  ser 
el precedent d’una enginyosa arquitectura de noves 
tendències, d’una nova concepció de l’espai i d’unes 
gegantines superfícies destinades a un  mercat plural 
i de masses. En aquest entorn, al marge de la causa-

litat espiritual, la Catedral Sant Basili és una invitació a 
un temple del segle XVI, fet a mida  dels deliris d’Ivan, el 
terrible, per a celebrar la victòria sobre el poble mongol. 
Aquest conjunt arquitectònic, màxim exponent de ve-
lles glòries, amb les seves nou cúpules d’un cromatisme 

i d’un semblant genuïnament singular, s’ha configurat 
com a baluard del domini de l’antiga Rússia sobre tot 
Orient. Amb tot, a unes passes, les cúpules rabiosament 
daurades de la Catedral de la Dormició també apunten 
amb orgull a eternitzar velles gestes heroiques, sense 
res a envejar a les seves veïnes de Sant Basili.

Després, des d’aquest centre neuràlgic -tan fidel a les 

tradicions i a la pomposa  herència tsarista- se t’obre, 
sorprenentment, davant dels teus ulls, l’original traçat 
urbà d’aquesta capital: una increïble delineació de cer-
cles radio concèntrics, projectat a partir de cinc espec-
taculars anelles que es van repetint seguint la silueta 
semicircular de les antigues muralles; en una formida-
ble disposició de  successius eixamples que abracen 
uns límits urbanístics inimaginables. En aquest sentit, 
bulevards, places i carrers, al costat d’uns extensos 
parcs i jardins, et proposen multitud de rutes memora-
bles, des del bellíssim Parc de Gorki –que s’emmiralla 
elegantment sobre les serenes aigües del Moscova- 
fins a un dels centres de la bullícia humana on es ges-
ta la quotidianitat del carrer d’Arbat. Aquí, en aquesta 
llarga avinguda de vianants, podràs assistir inequívo-
cament a un espectacle amb protagonistes de tota 
mena: des de les ànimes ambulants sense futur fins 
a una reveladora generació d’artistes i intel.lectuals  
abanderats de noves esperances. Arbat i tot el seu 
teixit adjacent conformen un amable barri residen-
cial, ple d’equipaments i serveis, calladament orgullós 
d’aquella arquitectura soviètica de mitjan segle XX, 
vestida amb descomunals gratacels i exhibidora de la 
freda, rígida i austera estètica militar staliniana.

Per últim, d’un extrem a l’altre, a la capital de la gran-
diositat, és d’obligada visita el Metro de Moscou; una 
obra d’art única al món que mereix una especial aten-
ció, sobretot a les parades de Mayakovskaya, Teattral-
naya (Teatre Bolshoi), Kitay-Gorod i Kropotkinskaya; un 
bellíssim paradís subterrani que et permetrà apreciar 
un imponent museu de l’essència d’un poble, esdevin-
guda l’obra dels millors enginyers, arquitectes i artis-
tes de la darrera dècada dels trenta. I, en els confins 
d’aquesta magnifica xarxa viària, un passeig tranquil 
pels afores de la ciutat és tot un mosaic paisatgístic 
il.lustrat amb els resplendents perfils d’uns monestirs 
insignes que afegeixen als seus sagrats tresors, valuo-
ses col.leccions i joies de l’art moscovita.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Moscou, un ineludible traspàs a través del tempsArquitectures i veïnatges
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CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club de lectura per a majors de 
14 anys i tertúlia sobre el llibre 
“L’associació: la pàl.lida llum de 
les tenebres” d’Erik l’Homme.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “MANYAC, MANYAC
- Igualada 
Relat sobre la innocència d’un 
nen que creix en un món cruel: 
un poble petit de la Catalunya 
dels anys 60. Interpretada per 
Pep Vila.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CONCERT. MOTÖRHITS
- Igualada 
Concert de música amb aques-
ta banda tribut a MOTORHE-
AD.
Divendres a les 11 de la nit a la 
sala Rec on Fire.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a nens i ne-
nes amb el llibre “Creus en els 
fantasmes?”, de Rosa M. Co-
lom.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Montbui.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
ANTIC
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura amb tertúlia so-
bre el llibre “L’arbre de Judes” 
de Sílvia Soler.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda 
al Centre de Serveis del Nucli 
Antic.

DISSABTE 15

PATIROL
- Igualada 
Vine a jugar a l’Ateneu.
Dissabte, a partir de les 10 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

TEATRE. “MANYAC, MANYAC
- Igualada 
Relat sobre la innocència d’un 
nen que creix en un món cruel: 
un poble petit de la Catalunya 
dels anys 60. Interpretada per 
Pep Vila.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

FIRA REIAL DE PERE III EL CE-
RIMONIÓS
- Igualada 
Mostra d’oficis antics: de fer-
rers, filadors, teixidores. Es-
pectacles d’animació.
Dissabte, durant tot el dia al nu-
cli antic.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “La tera-
peuta” de Gaspar Hernández. 
“Quan l’ansietat et paralitza i 
les relacions humanes et po-
den
salvar”. Presentarà l’acte Jordi 
Llavina.
Dissabte, a les 6 de la tarda 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.

TALLER EN FAMÍLIA
- Capellades 
Taller per a tota la família “De-
corant Cupcakes”.
Dissabte, a les 11 del matí al 
Saló Rosa de la Lliga.

CONCERT D’HIVERN
- Capellades 
Concert d’hivern a càrrec del 
Duo Aurelius, finalistes del 24è 
Concurs Internacional Paper 
de Música .

Dissabte, a les 7 de la tarda a 
la sala Paper de Música de Ca-
pellades.

FESTA DISCO
- Piera 
Trobada per a nostàlgics de la 
música disco dels anys 60, 70 i 
80. Entrada gratuïta per als qui 
vingueu disfressats de l’època. 
Premis a les millors disfresses..
Dissabte, a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Foment de Piera.

XERRADA
- Calaf 
“Construyendo la Cataluña del 
futuro” Intervindran: Bego Ama-
do (coordinadora de Súmate 
Anoia), Manolo Ortega (mem-
bre de Súmate) i Antoni Olivé 
(professor IQS Universitat Ra-
mon Llull).
Dissabte, a les 6 de la tarda a la 
Unió Calafina.

DIUMENGE 16

FIRA REIAL DE PERE III EL CE-
RIMONIÓS
- Igualada 
Mostra d’oficis antics: de fer-
rers, filadors, teixidores. Es-
pectacles d’animació.
Diumenge al matí al nucli antic.

TEATRE. “MANYAC, MANYAC
- Igualada 
Relat sobre la innocència d’un 
nen que creix en un món cruel: 
un poble petit de la Catalunya 
dels anys 60. Interpretada per 
Pep Vila.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora. 

TEATRE “LA SIRENETA”
- Igualada 
Festuc Teatre presenta “La si-
reneta”. La història comença al 

fons del més blau dels oceans 
on vivia el rei Tritó amb les se-
ves filles.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

PUNT DE TROBADA FOLK
- Igualada 
Tens ganes de ballar? Vols 
compartir la teva música? Et ve 
de gust poder-ho fer a Iguala-
da? Doncs, no tens excusa per 
a no venir!!!.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la pista de l’Ateneu Igualadí.

CONFERÈNCIA
- Capellades 
“Si Catalunya fos un estat” a 
càrrec de Jordi Piqué i Jordi 
Millà del Cercle Català de Ne-
gocis.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca El Safareig.

CONCERT
- Els Hostalets de Pierola 
“Catalunya mira cap al món”, a 
càrrec de la Coral Sant Sadurní 
amb el Grup Músiquem.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres.

DILLUNS 17

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“El paper i Capellades”. A càr-
rec de Victòria Rabal. Confe-
rència organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 18

DIMECRES 19

DIJOUS 20

CONTES PER A ADULTS
- Igualada 
“Voyage, Voyage” amb Mònica 
Torra. Un viatge i una melo-
dia seran els dos ingredients 
imprescindibles per gaudir 
d’aquesta sessió de contes..
Dijous a les 9 del vespre a les 
Golfes del Teatre de l’Aurora. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació de l’últim llibre de 
Jordi Enrich Hoja “La Conca 
d’Òdena entre la baixa romani-
tat i l’inici de l’edat mitjana”, a 
càrrec de l’arqueòloga igualadi-
na Jordina Sales.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

CONCERT
- Igualada 
Concert amb Jaume Llombart, 
Celeste Alias i Jorge Rossy. Tot 
un luxe pels amants de la mú-
sica. 
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Bar 
musical Hot Blues.

XERRADA
- Capellades 
“Salut i crisi” a càrrec de Marta 
Sagarra i Pilar Salat, del CAP.
Dijous a les 7 de la tarda al Saló 
Rosa de la Lliga.

RUSQUIESPECTACLE: CAR-
NESTOLTES, EL REI DELS PO-
CASOLTES
- Piera 
Espectacle familiar i de contes 
a càrrec de la companyia Fes-
t’ho Com Vulguis basat en ele-
ments tradicionals del Carnes-
toltes.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera. 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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.

PIQUES BAPTISMALS 
DE L’ANOIA
Mostra d’una peça excepcio-

nal procedent del Museu Epis-
copal de Vic, una pica baptis-
mal de Sta Maria datada del 
1598. 
Del 16 de gener al 16 de febrer 
al Museu de la pell d’Igualada.

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.

SURT A VEURE ELS TRES 
TOMBS
Dibuixos infantils presentats al 
concurs sobre els Tres Tombs 
Del 10 al 21 de febrer a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

PERDRE ELS PAPERS
Imma Subirà
Pintura. Selecció dels últims 
treballs d’aquests darrers anys 
realitzats amb tècnica mixta. 
Les pintures van acompanya-
des 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 propera 
als infants i ens transporta a un 
món de colors i personatges de 
conte. 
Del 7 al 28 de febrer a Llegim...? 
Llibreria.

49
Pep Carol
Recull de reflexions visuals 
entorn d’aquesta idea: només 

existim en la memòria de l’al-
tre. L’altre només existeixen la 
nostra memòria. 
Del 20 de febrer al 21 de març 
a la sala de l’Escola Municipal 
d’art Gaspar Camps.

CONCURS FOTO NA-
TURA (AENA)
Organitzada per l’Associació 
per l’Estudi de la Natura. 
Del 14 de febrer al 14 de març 
al vestíbul de l’Ateneu Iguala-
dí.

DIBUIX I PINTURA
Xavier Gabriel
Retrats dels músics en els di-
rectes programats en l’últim 
any i mig al mateix Hot Blues. 
Durant tot el mes de febrer al 
bar musical Hot Blues d’Igua-
lada.
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El racó del Cineclub •  La vida d'Adèle

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11 (i, 
excepcionalment, també diu-
menge a les 6 de la tarda), al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club projecta la producció 
francesa de 2013 La vida de 
Adèle, dirigida per Abdellatif 
Kechiche. El film és l’adapta-
ció de la novel·la gràfica Blue, 
de Julie Maroh. 
El film narra la relació amoro-
sa al llarg d’uns quants anys 
entre la jove Adèle (Adèle 
Exarchopoulos) i l’Emma (Léa 
Seydoux), i els problemes que 
es deriven d’uns interessos 
vitals gairebé equidistants i 
d’una elecció sexual que no 
és la majoritària. Però La vida 
de Adèle no és un film sobre el 
lesbianisme. És un film sobre 
l’amor, del qual -com passa en 
l’obra de Marivaux, que el film 
cita expressament- en conei-
xerem tots els matisos i les fa-
ses: l’enamorament, la il·lusió, 
la por, el desig, l’èxtasi sexual, 
els gelos, el desengany. Tot 

plegat, amb un detall proustià 
i amb una franquesa en les es-
cenes eròtiques força inusual 
en el cinema comercial; i filtrat 
sempre per la mirada profunda 
i expressiva però alhora enig-
màtica de la jove actriu prota-
gonista, tot un descobriment 
i tal vegada el mèrit principal 
d’un film que en té molts i que 
l’han fet mereixedor d’una llar-
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Sobre l’amor

ga llista de premis, començant 
per la Palma d’Or a Cannes.
El Cineclub projectarà la pel-
lícula en cel·luloïde i 35 mil-
límetres, després d’haver po-
gut obtenir l’única còpia que 
volta a tot l’Estat en format no 
digital. La còpia és en versió 
doblada però en aquest cas 
s’ha donat preferència a la 
qualitat de la imatge.

RAMON ROBERT.- 

Moltes de les millors pel.lícu-
les sobre la física i la química 
de l’amor han estat filmades 
per cineastes francesos.  Però 
ha estat el realitzador franc 
tunisià Abdellatif Kechiche el 
qui ha explicat la més estima-
ble història de desig i d’impuls 
amorós dels darrers anys. El 
seu títol La vida de Adèle. S’hi 
argumenta l’apassionada re-
lació entre dues dones joves, 
si bé tot plegat gira sobre les 
complexes inclemències dels 

sentiments i de la jovenesa, 
quan moltes coses es viuen 
amb intensitat.  El guió fixa 
la seva atenció en el primer 
amor d’una d’elles, Adèle, 
doncs en els compassos ini-
cials, el llargmetratge descriu 
la dinàmica quotidiana de la 
seva vida, mentre que a conti-
nuació contempla les opcions, 
les temptatives, els condicio-
nants i el descobriment sexu-
al de tan insegura i torbada 
adolescent. Alhora que inten-
ta concordar la seva identitat  

emotiva i sexual, la trasbal-
sada Adèle s’enamora d’una 
noia de cabells tenyits de blau 
elèctric, Emma. Temps des-
prés, en un segon i concloent 
capítol, sorgeix la diferencia, 
l’exclusió, la crueltat i el do-
lor. És cinema viu, agosarat i 
transparent, i malgrat les llar-
gues i artitzades  escenes de 
cossos lliurats al plaer sexual, 
la pel.lícula es va alçar en el 
festival de Canes, merescuda-
ment, amb la Palma d’Or.

Adèle i Emma

Es projecta a Tous •  Prisioneros

Desaparegudes

RAMON ROBERT.- 

En aquest interessant thriller 
de segrestos, desaparicions i 
venjances, Keller Dover (Hugh 
Jackman) s’enfronta a un dels 
pitjors malsons que pot tenir 
un pare. Anna, la seva filla de 
sis anys, ha desaparegut, amb 
la seva amiga Joy. Sembla ser 
que han estat segrestades. 
Desesperat, i veient que la po-
licia no li ressol el problema,  
s’adona que no té més remei 
que ocupar-se personalment 

de l’assumpte. La seva família 
és el més important de tot.
Realitzada pel cineasta cana-
denc Denis Villeneuve, Prisi-
oneros es va poder veure per 
primera vegada al Festival de 
Toronto, guanyant el premi del 
públic. Posteriorment s’es-
trenaria a Estats Units, amb 
molt bona recepció comercial 
i bones critiques. La peŀlícula 
es podrà veure aquest proper 
diumenge al cinema de Tous. 

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

LA VIDA DE ADELE
França. Drama. D´Abdel Kechiche. Amb Adèle Exarchopoulos i Léa 
Seydoux. Als seus 16 anys, Adèle no té dubtes en què una noia ha de sortir 
amb nois. Així que quan una nit coneix i s’enamora sense esperar-s´ho 
d´Emma, una jove de cabells blaus, els seus sentiments i la seva identitat 
es sentiran confusos. La seva atracció per una persona del seu mateix 
sexe, que comença a descobrir-li el desig i el camí a la maduresa, sotmetrà 
a Adêle a una sèrie de contradiccions. ****

PRISIONEROS
Estats Units. Thriller. De Denis Villeneuve. Amb Hugh Jackman, Jake 
Gyllenhaal, Viola Davis i Maria Bello. Keller Dover s´enfronta al pitjor 
malson d´un pare. Anna, la seva filla de sis anys, ha desaparegut, amb 
la seva amiga Joy.  A mesura que els minuts es converteixen en hores, a 
aquest home li va envaint el pànic. Desesperat, decideix que no té més 
remei que ocupar-se personalment de l´assumpte. ****

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. ***

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.  ***

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

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

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

ROBOCOP
Estats Units. Acció. De  Jose Padilha. Amb  Gary Oldman, Samuel L. 
Jackson, Joel Kinnaman, Michael Keaton. Som a l’any 2028 i la companyia 
multinacional OmniCorp mana en l’àrea de la tecnologia robòtica. Els seus 
robots han guanyat tot tipus de guerres fora del territori nord-americà i 
ara volen aplicar aquesta tecnologia punta en l’àmbit nacional. .ESTRENA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres 2/4 d’11
LA VIE D’ADELE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 4 SETMANES TANCAT

1/ ROBOCOP (12 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22:25
Ds.: 17:00/19:30/22:10
Dg.:11:50/17:00/19:30/22:10
Dll a Dj.: 18:30/21:00

2/HERCULES 
Dg.: 11:40
2/ LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys)
Dv.: 19:15/22:00
Ds. i Dg: 16:30/19:15/22:00
Dll a Dj.: 18:10/20:40

3/AGOSTO (16 anys) 
Dg.: 12:00
3/ AL ENCUENTRO DE MR. BANKS 
(7 anys)
Dv. Dll. a Dj: 18:00
Ds i Dg.: 15:30/18:00
3/JACK RYAN: Operación 
SOMBRA (12 anys)
Dv. a Dg.: 20:30/22:45
Dll. a Dj.: 20:30

4/CUENTO DE INVIERNO (7 anys)  
Dv.: 19:40/22:20
Ds. i Dg: 16:50/19:40/22:20
Dll a Dj.:18:20/20:50

5/LEGO (apta)
Dv: 18:10/20:15
Ds. i Dg: 16:00/18:10/20:15
Dll a Dj.: 18:10
5/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj: 20:30
5/LEGO 3D (apta) 
Dg.: 12:00

6/FUTBOLIN (apta)
Dg.: 12:10
6/VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS (apta)

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
UN CERDO EN GAZA  (7 anys) 
Estrena a la comarca
Diumenge: 18:00
PRISIONEROS (12 anys) 
(Nominada a l’Oscar millor 
fotografia)
Diumenge: 19:45

Ds. i Dg.: 16:00
6/LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv. a Dg.: 18:10/21:40
Dll.a Dj: 18:00
6/BLUE JASMIN (12 anys)
Dll a Dj.: 21:15

7/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 12:10/15:30/17:30
7/MEDICO (12 anys)  
Dv. a Dg.: 19:30
Dll. a Dj.: 17:30
7/12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv. a Dg.: 22:30
Dll. a Dj.: 20:30

8/ CAPITAN PHILIPS (12 anys)
Dg.: 11:40
8/ CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Ds. i Dg.: 16:20
8/ FROZEN (apta)
Dv. a Dg: 18:20
8/ LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv. a Dj: 20:30
8/ VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS (apta)
Dll. a Dj: 18:15

CINEMA A L’ANOIA
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Lluís Verdés Solé
Ens va deixar  ahir dijous dia 13 a l’edat de 58 anys.

A.C.S.

La seva esposa: Maria Enrich, �lles, Carla, Mariona i Mònica, germana, 
Engràcia  i  Manel Fernández, nebots, cosins i altres familiars ,  ho fan 
saber a llurs amics i coneguts. L’acte de la cerimònia  tindrà lloc avui 

divendres   a les 19.00 h  a l’oratori del tanatori d’Igualada.

En record de

Igualada, 14 de febrer  de 2014

Ramon Mateu Lliró

Retornà a la casa del Pare el diumenge dia 2 de febrer, a l’edat de 83 anys.
A.C.S.

Els seus estimats: esposa, �lls, néts i altres familiars volem agrair les mostres 
de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el dimarts 4 de febrer 
a l’Església de la Soledat.

Igualada 1930-2014

Igualada, febrer de 2014

Santi Carbonell Bertran

En Santi ens ha acompanyat durant molts anys amb el seu 
treball, fotogra�ant la nostra gent, els nostres paisatges, festes i 
esdeveniments… Afortunadament, ens queda la seva obra, la 
seva mirada a través de l’objectiu, un llegat que el mantindrà 

sempre entre nosaltres.

L’Ajuntament d’Òdena volem transmetre el nostre més sincer 
condol i suport als familiars, companys i amistats d’en Santi.

Òdena, febrer de 2014

Estimat després de 16 anys 
junts, el dia 29 de gener et vas 
retirar de la nostra presència 
però no dels nostres cors. Que 
va dura va ser trobar-te aquest 
fatídic dia .
No hi ha dia que amb la teva 
tia Dolors parlem de tu, i co-
mentem el mimades que es-
tàvem, érem teves nenes. Els 
meus néts sempre pregunten 
“On és Ramon” i jo els contes-
to al cel. No obliden l’afecte 
que els donaves.
La meva família al complet el 

comentari és: Si Ramon no 
hagués existit l’hauríem d’ha-
ver inventat “
Les teves cosines Montserrat, 
Alberta, Rosa, Elisa, M. An-
gels ara són la meva família, 
Pere, Montse .
Quan vaig a Igualada gràci-
es a tu tinc una nova família 
i uns amics que em transme-
ten l’afecte que et tenen. Una 
llista interminable a Igualada, 
Sant Cugat, Barcelona  i vull 
ressaltar als components del 
xoco on passàvem unes fes-

tes divertides , i sobre sobretot 
quan anaves els dijous amb 
el teu fidel company Angelet, 
molt bona persona .
Vaig complir la teva última vo-
luntat. Com que no va poder 
ser amb les teves cendres va 
ser amb les teves flors preferi-
des en Guillola Petita, on fon-
degem sempre, amb l’Adela 
la barca que ens portava a la 
boia del “ RAMÓN “ i amb els 
nostres amics de Port- Lligat .
Descansa en pau.

Isabel Serrano Rojas

Estimat Ramon Escudé
ESGLÉSIA / JOSEP ELIAS

El Papa actual porta un anell  
realitzat a Barcelona. Per mit-
jà d’un cardenal amic seu, no 
sabem si és l’arquebisbe  Mar-
tínez Sistach, fou encarregat a 
la joieria i orfebreria Capde-
vila, de la ciutat comtal, de la 
qual aquesta esmentada jerar-
quia n’és client.
Seguint la voluntat del Pontí-
fex,  que vol i practica l’auste-
ritat, aquest anell és  una peça 
d’argent, i no d’or com fins ara 
solien ser aquests distintius 
pastorals.
Té una creu de relleu a la part 
central, que és  de forma he-
xagonal i amb estries a la cara 
exterior de l’anell. A l’interior 
porta gravat: “Franciscus Es-
picopus Romae” (Francesc, 
bisbe de Roma) en lletres ma-
júscules. També porta la data 
de la seva elecció, en núme-
ros romans: XIII-III-MMXIII i 
dos angelets, exprés desig 
papal; un  significat que no-
més sap el propi pontífex. És 
simple, auster i fàcil de portar.
Segons explica Manel Capde-
vila Coral, de 39 anys , que és 

la quarta generació de l’em-
presa centenària, fundada el 
1905, (carrer Consell de Cent) 
ja van rebre l’encàrrec l’ende-
mà mateix de que Jorge Mario 
Bergolio, fos escollit com el 
166é Papa de l’Església ca-
tòlica. Per tal d’assegurar-se 
que l’anell anés bé al dit del 
Papa, els orfebres barcelo-
nins, enviaren a Roma varis 
motlles senzills per veure qui-
na mida anava més bé.
La comanda significà una molt 
agradable sorpresa,que pro-
curaren servir amb il.lusió i tal 
com era necessari , de forma 
ràpida, però amb tota cura.

El Papa porta un anell fet a 
Barcelona



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

Papallones a la 
panxa
Pèrdua de concentració, ac-
celeració del ritme cardíac, 
augment de la pressió arte-
rial, pèrdua de control emo-
cional: semblen símptomes 
d’una malaltia, però no. Es 
tracta d’alguns dels símpto-
mes de l’enamorament. 
L’enamorament és una 
emoció que com a tal, és 
transitòria i modelable en 
funció de les circumstàn-
cies externes. En canvi, 
l’amor és un sentiment. Els 
sentiments, a diferència de 
les emocions son més esta-
bles, duradors, equilibrats, i 
tot i que també poden variar 
no són tan mal·leables ja 
que en ells també hi intervé 
la raó. 
És important entendre la 
diferència entre aquests 
dos estats perquè si ente-
nem el caràcter transitori de 
l’enamorament, en podem 
gaudir sabent que en al-
gun moment s’apagarà com 
un foc d’encenalls o bé es 
transformarà en el foc dura-
dor de l’amor. 
Una relació de parella es 
sustenta sobre la base de 
l’amor, ja que quan les pa-
pallones a la panxa han 
emprès el vol, entren altres 
elements com la compren-
sió mútua, la tolerància, la 
valoració realista de l’altre, 
el compromís en un projec-
te comú. De totes maneres, 
de tant en tant és fantàstic 
poder fer tornar aquestes 
papallones per a que injec-
tin joc, il·lusió, i la tant ano-
menada “xispa”. Sant Va-
lentí, Sant Jordi, l’aniversari 
de boda o el del primer petó, 
són bones ocasions per sor-
tir de la rutina i gaudir de la 
flama viva, cridanera i diver-
tida del foc d’encenalls.
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Contactes



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

55DIVENDRES
14 de febrer de 2014

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de Pastís humit de xocolata
Preparació:
Comencem escalfant el forn a 200º C.
Fonem la xocolata i la mantega al bany maria o al microones en estones 
curtes, remenant i vigilant que no es cremi.

En un bol batem els 6 ous i el sucre, amb l’ajut d’unes barilles elèctriques 
�ns aconseguir  una massa esblanqueïda i que dobli el seu volum. Afegim 
la xocolata fossa amb la mantega i mesclem. Ara afegim la farina 
tamisada poc a poc mesclant amb moviments suaus. Aboquem la barreja 
a un motlle baix prèviament untat amb mantega i enfornem 20 minuts a 
200º C en la part baixa del forn. Es diu “humit” perquè ha de quedar 
tendre al centre.

Deixem refredar i decorem amb sucre glass, les nous i els fruits.

Ingredients

- 6 ous.
- 300 gr. de sucre.
- 100 gr. de farina.
- 200 de xocolata de cobertura.
- 200 de mantega.
- Sucre glass per decorar.
- Nous caramel·litzades.
- Fruits del bosc.

�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.-
Joan Armengol i Costa va ini-
ciar la seva carrera als 15 anys 
i va pronunciar la locució inau-
gural de la primera emissió de 
Ràdio Igualada, el 22 de gener 
de 1950. A Tànger, durant la 
mili, va treballar a Pan Ame-
rican Radio. El 1957, es va 
incorporar a Ràdio Barcelona 
(Cadena SER), com a guionista 
de Bobby Deglané, per després 
convertir-se en entrevistador, 
fins al punt de ser definit pel 
sociòleg i historiador radiofònic 
Lorenzo Díaz com “el mayor 
entrevistador de la historia de 
la radio”. 
Va destacar per entrevistar les 
personalitats polítiques, espor-
tives i artístiques del moment: 
Nixon, Fidel Castro, Aldo Moro, 
Raniero de Mònaco, Grace 
Kelly, Beatles, Vittorio Gass-
man, Gina Lollobrigida, Clau-
dia Cardinale, Vittorio De Sica, 
Cantinflas, Kirk Douglas, Ella 
Fitzgerald, Marlene Dietrich, 
Salvador Dalí, Josep Pla, Jac-
ques Cousteau, Orson Welles, 
Fangio, Jackie Stewart, Josep 
Tarradellas, Herbert von Kara-
jan o Pau Casals i fins i tot al 
propi Franco. Va presentar el 
Festival de San Remo i el de 
la OTI. El 13 setembre 1996 
va estrenar el programa d’en-
trevistes “Amb llum pròpia”, a 

Ràdio Estel. Entre els premis 
que ha rebut hi ha un Ondas i 
des d’ahir dijous al vespre que 
hi ha un premi al millor entre-
vistador que porta el seu nom. 
Com s’ha instituït el premi 
Joan Armengol al millor 
entrevistador?
Els companys han considerat 
que sóc qui ha fet més entre-
vistes al llarg de la seva car-
rera. Vaig viure uns moments 
en què fora de Ràdio Nacional 
no es podien fer informatius. 
A Ràdio Barcelona utilitzava 
l’entrevista al personatge per 
a donar notícies. Durant molts 
anys feia sis i set entrevistes 
diàries a personalitats de tot 
tipus. Des d’artistes a polítics 
o actors.... Vaig començar molt 
jove i m’he jubilat molt tard i 
ara els companys de ràdio han 
posat el meu nom, i el d’altres 
veterans, a diferents premis 
periodístics.
Va entrar a Ràdio Barcelona 
per fer-li els guions a Bobby 
Deglané.
Ell deia “Juan es mi copiloto”. 
De fet va ser una etapa bas-
tant curta i quan ell va marxar a 
Madrid el vaig substituir.
És certa l’anècdota atribuida 
a Mary Santpere i Bobby 
Deglané?
Tot i que hauria ocorregut 
abans de la meva col·laboració 

amb en Deglané, puc dir que 
es totalment falsa. La mateixa 
Mary Santpere m’ho va dir en el 
transcurs d’una entrevista.
Joan Armengol ha presen-
tat el Premi Nadal i el Pla-
neta. Veurem mai les seves 
memòries?
La meva vinculació al premi 
Nadal comença la nit que un 
igualadí, Josep Vidal Cadellans 
que vivia al damunt de casa 
meva i com que no havia anat a 
la gala de lliurament, tothom el 
buscava. Anant a la pregunta, 
això de les memòries ho tinc 
descartat. A la nostra professió 
el temps passa molt depressa 
i l’Armengol o altres periodistes 
que han fet coses importants, 
no crec que interessin gaire als 
lectors actuals. D’altra banda 
cada vegada es llegeix menys.

El comerç igualadí, en plena 
batalla adormida amb el Rec.0, 
i al bell mig d’unes rebaixes que 
sempre podrien ser millors, té 
per davant un nou repte: canvi 
de president i de junta directiva. 
Sí, sembla que toquen eleccions 
a curt termini i l’actual president, 
Jordi Martínez, està cremat, 
cansat de tant soroll. A l’enti-
tat veuen que calen canvis de 
mires i noves normes d’entomar 
mesos que es presenten molt 
importants per al devenir del 
comerç igualadí. En les darreres 
reunions ja s’ha tirat endavant el 
procés electoral per a renovar la 
junta directiva, i ara tot és a l’es-
pera de veure qui, amb qui, i de 
quina manera, és capaç d’agafar 
les regnes d’Igualada Comerç. Ja 
sonen noms...
En alguns cercles, sobretot els 
polítics, l’anunci ha agafat per 
sorpresa. Però és curiós que en 
alguns llocs el que es pregunten 
no és precisament qui es presen-
tarà de nou president, sinó què 
farà l’actual, i.... en quina llista 
electoral de les properes muni-
cipals el veurem! Certament, 
a Igualada no n’aprenen mai. 
Sempre veient-li tres peus al gat, 
i recargolant totes les idees, per 
més recargolades que ja siguin. 
Tindran o no raó?

Era un especialista en pre-
sentar actes.
Ho era més en Joaquin Soler 
Serrano, però com que vivia 
molt de temps a Veneçuela, 
per proximitat m’encarrega-
ven les presentacions a mi. 
Qui ha guanyat la primera 
edició del premi Joan 
Armengol al millor entre-
vistador?
Em va fer molta il·lusió lliurar-li 
a una bona companya -meva 
i teva- Pepa Fernández que 
fa un gran programa de cap 
de setmana a RNE, “No es un 
dia cualquiera”.
Joan Armengol també va 
ser guardonat ahir dijous 
amb el Memorial Joaquin 
Soler Serrano.
Els companys m’han volgut 
reconèixer la tasca de coŀla-
boració d’anys en les campa-
nyes solidàries d’en Joaquin 
amb qui ens unia -com a 
tota la professió en aquell 
moment- una bona amistat. 
El veurem escrivint en 
premsa o l’escoltarem 
“Amb llum pròpia”?.
M’he retirat de tot. M’he fet 
gran i cada vegada em costa 
més seguir l’actualitat. D’al-
tra banda la mort del pare fa 
pocs anys i després la mort 
de la meva germana Cecília 
m’han afectat molt.

4 paraules amb... Joan Armengol


