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El renaixement 
de la Igualadina 
Cotonera

La Igualadina Cotonera, aquesta setmana. A dalt l’edifici, a principis del segle XX (Arxiu Comarcal. Fons Ramon Godó), la seva degradació i l’estat actual. P08

P10

 L'edifici s'obre 
al públic per primera 
vegada en els 173 anys 
de la seva història

Tot a 
punt 
per al 
Carnaval 
a l'Anoia

Més de 70 fotògrafs, 
a la 2a edició 
del FineArt

La Hispano 
duplica 
el servei 
de bus 
directe a 
Barcelona

XXXI ANY

51/Especial

 Catalogat com a Bé 
d'Interès Nacional, la 
rehabilitació 
s'anirà fent lentament

Tots els nous horaris dels 
serveis directes a Barcelo-
na amb l’exprés.cat, d’ana-
da i tornada. Els viatges 
de tornada a Igualada es 
tripliquen.

P14/Comarca

Les calderes ja fumegen 
a Montmaneu P41
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La comunicació amb Barcelona ha estat, 
des de fa molts anys, una assignatura 
pendent de resoldre. Malgrat els intents 
que s’han fet amb el ferrocarril, primer 
amb una electrificació, després amb més 
freqüència de pas i finalment amb l’en-
trada en servei d’unitats semidirectes, 
el cert és que no s’ha pogut mai poder 
posar en marxa un servei competitiu que 
permeti enllaçar la Conca d’Òdena amb 
la capital del país. L’únic camí, real i 
efectiu, que hi havia era el transport per 
carretera. Aquí el poder públic ha topat 
sempre amb una concessió polèmica i 
històrica amb la Hispano Igualadina, de 
la qual se’n saben pocs detalls, avui en 
mans de la corporació gallega Monbus. 
No ha estat, però, fins que l’Ajuntament hi 
ha posat de debò fil a l’agulla, de les quei-
xes escoltades dels usuaris gràcies a les 
noves tecnologies, i que la Generalitat ha 
decidit apostar pel transport públic d’au-
tobús amb el servei exprés.cat per a tot 
el país, que es poden començar a veure 
avenços clars, diàfans i esperançadors. 
Llàstima que, per veure-ho, s’hagi hagut 
d’esperar a ben entrat el segle XXI...

Que els arbres, però, no ens deixin veu-
re el bosc. El transport i la comunicació 
segueixen essent per a l’Anoia -que és 
més que la Conca d’Òdena- una assig-
natura pendent. La majoria d’anoiencs te-
nen encara avui a la seva disposició lents 
serveis, amb autobusos vells amb poca 
freqüència de pas, que mai se sap quan 
passaran, carreteres on fa temps que no 
s’hi fa cap millora, i un tren de dubtós 
manteniment que tarda massa en arribar  
a destí. I, més enllà del transport públic, 
la principal artèria de comunicació amb 
Barcelona, l’autovia A-2, disposa preci-
sament entre Igualada i Esparreguera de 
l’únic tram entre Barcelona i Madrid limitat 
a 100 kms/hora, la qual cosa representa 
no només un inconvenient de competitivi-
tat, sinó també una fàcil trampa per caure 
en els controls de radar, últimament molt 
actius.
Celebrem que, per fi, bona part dels ano-
iencs tinguin un servei de transport digne 
per acostar-se a Barcelona. Més val tard 
que mai. Que serveixi d’exemple per a no 
oblidar-se de que hi ha més rocs que ne-
tejar en el camí.

Una assignatura 
pendent

Agrupació Fotogràfica Igualada
Per segon any l’Agrupació Fotogràfica Igualada organitza un 
dels esdeveniments més importants a gran nivell sobre fotogra-
fia: el FineArt. En les més de 20 sales que la ciutat d’Igualada 
els ha cedit s’hi col·locaran unes 1.100 fotografies pertanyents a 
més de 70 fotògrafs de renom internacional que es podran visitar 
durant els 15 dies que dura l’esdeveniment.
Una gran tasca aquesta que du a terme l’AFI amb el suport de 
l’Ajuntament de la ciutat.

Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, ha dit 
que el nou sistema de la tarifa elèctrica dissenyat pel 
govern i basat en el fet que el preu sigui el que marqui 
el mercat majorista en cada moment “és impossible 
d’aplicar” ja que per posar-lo en pràctica és necessari 
canviar els comptadors i preparar uns potents ordina-
dors centrals per gestionar les dades, així com pro-
grames informàtics especialitzats per processar-los. 
El preu de l’electricitat a Espanya és “dues vegades i 
mitja més cara que a USA”.

En canvi José Manuel Soria, ministre d’Indústria, diu 
que el nou sistema de preus per a la tarifa regulada 
de la llum serà “moltíssim més transparent” que el de 
subhastes trimestrals invalidat el desembre passat. 
També ha afirmat que la política energètica socialista 
va ser “tremendament fallida”. No hi ha interès en que 
la llum serveixi per aclarir les coses. Com més fosc 
estigui tot, més bé aniran les empreses elèctriques.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP ha 
reclamat a la Unió Europea que “surti de l’ambigüi-
tat amb què afronta el repte de l’independentisme a 
Catalunya i Escòcia, i que es pronunciï amb claredat 
i planti cara obertament a aquests desafiaments sobi-
ranistes, que concerneix tota la UE perquè amenaça 
el conjunt del projecte europeu”. No entenen que no 
tothom té el mateix projecte d’Europa i que per llei no 
es poden limitar les opinions dels ciutadans.

Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, ha considerat positiva la visita de tres dies 
que el Príncep d’Astúries i de Girona a Catalunya. 
“Des del Govern valorem positivament qualsevol visi-
ta que faci a qualsevol comunitat autònoma. I aques-
ta (comunitat) on té una especial vinculació, més”. 

El Príncep Felip, després de mantenir contactes 
amb diferents representants del món polític i econò-
mic i amb Artur Mas, president de la Generalitat, ha 
dit que amb aquests contactes no pretén mostrar el 
seu suport a cap iniciativa, sinó escoltar tots els seus 
interlocutors i dialogar amb ells. No s’ho creu ningú.

Rosa Díez, líder d’UPyD, en una entrevista a ‘La Van-
guardia’ del 1999, com a candidata dels socialistes a 
les eleccions europees, defensava el dret a decidir. 
Deia que la majoria dels bascos no volien la indepen-
dència, però “Si algun cop la majoria dels bascos la 
volgués, la democràcia s’hi adaptaria, perquè la de-

mocràcia és la capacitat d’adaptar-se al que desitgin 
els ciutadans lliurement, a l’urna”. Tots diuen el que 
els convé.

Andreu Mas-Colell, el conseller d’Economia, diu que 
ningú pateixi, que no es farà cap pas per sortir d’Eu-
ropa, perquè “som europeistes convençuts”. S’haurà 
de veure què fan els que manen.

Mariano Rajoy, president del Govern, insisteix que 
la reforma fiscal que emprendrà el Govern entrarà 
en vigor l’1 de gener del 2015,  inclourà mesures per 
afavorir la contractació de treballadors. Segur que hi 
haurà reforma fiscal, però això de reduir l’atur tothom 
sap que serà una més d’aquells bons propòsits que 
es queda en res. 

José María Gay de Liébana, popular economista i 
reconegut afeccionat de l’Espanyol qualifica de “ca-
cera de bruixes” la decisió de Pablo Ruz, jutge de 
l’Audiència Nacional, de imputar al Barça por un su-
posat delicte contra la Hisenda Pública pel fitxatge 
de Neymar. I és que des de Madrid s’ha convertit en 
l’esport nacional anar contra qualsevol iniciativa ca-
talana.

Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils, Chris Macca-
be, Satish Nambiar, Fleur  Ravensbergen  i Aracelly 
Santana, membres de la Comissió Internacional de 
Verificació (CIV), que s’ha reunit en diferents ocasi-
ons amb representants d’ETA per tractar el seu de-
sarmament volen que declarin a l’Audiència Nacional 
com a testimonis davant un jutge per identificar els 
seus interlocutors. Volen que els diguin els llocs en 
què s’han produït les trobades i detallin, en el cas de 
conèixer-la, la localització dels zulos en què l’organit-
zació terrorista guarda les seves armes. Volen aplicar 
la llei espanyola. Però no és probable que aquesta 
“legalitat” sigui de rebut en aquestes esferes.

Els ofegats a Ceuta han obligat a molts posiciona-
ments oficials, des de Jorge Fernández Díaz, mi-
nistre de l’Interior, fins a molts “comentaristes de pa-
gament”. Avergonyeix però llegir articles com el del 
periodista Arcadi Espada, de ‘el Mundo’  que justifi-
ca l’actuació per impedir la seva arribada a la platja. 
“Disparar bales de goma a un negre que insisteix en 
entrar en territori nacional és quasi un untuós cerimo-
nial de poeta”.  

El transport i la comunicació se-
gueixen essent per a l’Anoia -que 

és més que la Conca d’Òdena- una 
assignatura pendent. La majoria 
d’anoiencs tenen encara avui a la 

seva disposició lents serveis
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Acabem de viure un Debate del Estado de la Naci-
ón, al meu entendre, indignant en les seves formes 
i en el seu fons.
Ha estat un exercici d’onanisme polític on el presi-
dente Rajoy viu en el millor dels mons possibles i 
on l’oposició es limita a fer el “seu” discurs, sense 
entrar, ni uns ni altres, en el que hauria de ser el 
principal tema de preocupació i debat: el 26% d’atur 
a Espanya. Hi ha altres temes, és clar, i per als ca-
talans és bàsic resoldre els temes del dret a deci-
dir, de l’espoli fiscal, de l’agressivitat de l’Estat en 
contra de Catalunya, de la lentitud dels processos 
judicials, de la corrupció política generalitzada.... i 
també és clar de l’atur, tot i que els darrers mesos 
hagi baixat lleugerament.
El discurs de Rajoy va ser un exercici d’autocom-
plaença -suposo que el satisfeia que el seu Reial 
Madrid vagi lider a la lliga- perquè parlava d’un 
país inexistent. O almenys existent únicament per 
als consells d’administració de determinats bancs, 
holdings o grups inversors, perquè per al conjunt 
de ciutadans la situació no és bona, ni sembla que 
a curt termini pugui millorar. Perquè no és millorar 
que amb els nous contractes laborals, encara que 
tinguis feina, no pots sortir de la pobresa. Trobo 
indignant que el govern proposi una reducció de 
l’IRPF per als salaris de 12.000 euros l’any -actual-
ment és d’11.180- que a tot estirar estalviarà 40 eu-
ros l’any als que menys guanyen. Aquesta és una 
de les dues úniques propostes econòmiques fetes 
per Rajoy. L’altra és la tarifa plana de 100 euros per 
a les empreses que generin ocupació. Si això és tot 
el que l’Estat pot oferir, estem perduts.
Tampoc en les intervencions de l’oposició vaig veu-
re cap posicionament constructiu. Cadascú dels 
portaveus va intentar, sense èxit, portar el debat als 
punts que els interessaven, però Rajoy repetia una 
i altra vegada allò de l’herència rebuda i que el 2012 
havia estat molt mal any. Incloïa l’esclat del cas Bár-
cenas i la comptabilitat en B del PP, suposo.
Si en el fons el debat ha estat inútil, en les formes 
ha estar revelador de l’escàs respecte democràtic 
de “sus señorías” Nomes calia veure com es bui-
daven els escons de la majoria quan parlaven les 
minories o els aplaudiments amb els diputats dem-
peus, quan Rajoy atacava Catalunya, l’oposició o 
defensava les seves mesures més reaccionàries. 
Si realment hi hagués respecte democràtic, els di-
putats escoltarien TOTS els arguments i després 
votarien en consciència i coneixement. Això però 
és política ficció amb la vigent legislació electoral 
espanyola.
Els tres dies de debat no han donat per a res. Pot-
ser només per demostrar que Las Cortes actuals 
no tenen la solució per a cap dels problemes dels 
ciutadans. Els temes importants no han passat pel 
“debate”. Com pot un president del govern vantar-
se públicament dels èxits de la seva gestió quan 
l’atur supera el 26%? 

Onanisme

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Escampar merda. Una vegada un po-
lític va quedar sense feina. Com que s’havia en-
frontat amb el cap del partit no el van col·locar en 
cap ocupació remunerada. Cap dels llocs on la 
seva formació tenia interessos o influència el va 
voler agafar. Així que va haver de cercar feina. I 
com a la ciutat no en trobava, va pensar que pot-
ser tindria més oportunitats al camp, on era menys 
conegut. Va oferir-se a un pagès, però aquest no 
estava gens convençut. El veia molt poc preparat 
per treballar. Per convèncer-lo li va dir. “Posi’m a 
prova i veurà”. Li van proposar una tasca dura. 
Escampar fems per adobar la terra. Content per 
l’oportunitat va respondre “Quan temps creu que 
he de tardar per adobar tots els camps?”. Dubtant 
de la seva qualificació, va dir-li que segurament 
ho podria enllestir en un parell de dies. Però al 
vespre del mateix dia ja havia acabat. 
   Sorprès i engrescat per haver trobat el que sem-
blava un excel·lent treballador, li va dir que me-
surés unes pomes. “Posa les petites en aquestes 
caixes, les mitjanes en aquestes i les grans en 
aquestes altres”. I animat per la celeritat demos-
trada en la feina anterior li va dir que ho podria fer 
en una jornada. Però a l’arribar al vespre hi havia 
poques caixes plenes i encara mal classificades. 
La pila era gairebé la mateixa. Va esperar l’ende-
mà, però al final de la jornada la situació no havia 
millorat. Enfadat va interpeŀlar aquell operari que 
ara semblava tan inútil, quan abans havia estat 
tan eficient. I la resposta va ser “Vos ja sabeu que 
feia de polític. D’escampar merda en sabem molt, 
però no estem preparats per prendre decisions 
assenyades. No sé fer res i he mirar de que no 
em faci fora. Perquè si he de tornar a robar, ara 
arrisco d’anar a la presó”.
   Malauradament gairebé tothom sap criticar i 
evidenciar els errors i mancances dels altres, 
però no s’arriben a plantejar ni ésser crítics amb 
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les pròpies. Poques vegades es fa un pla seriós 
per aconseguir una millora personal que permeti 
avançar pel camí que comença amb saber coses, 
convertir-les en coneixement i acabar sent savi. 
Abans qui tenia accés a la informació era qui tenia 
el poder. Saber administrar-la per convertir-la en 
coneixement estava condicionat al manteniment 
de la font per on arribava. Però avui la informació 
està a l’abast de tothom. Cal saber destriar el gra 
de la palla i no deixar-se portar per les opinions 
interessades que hi ha arreu. I a la saviesa només 
s’hi arriba amb el despreniment i la generositat. 
Quan s’arriba a vell o quan es superen els lligams 
amb els interessos mundans.
   Mentre els polítics estan en el poder, només han 
de gaudir de la seva posició. Per fer-ho els cal 
escampar merda i afeblir els seus contrincants. 
Així és més fàcil conservar el lloc i escalar po-
sicions de més “responsabilitat”. Ni necessiten 
qualificació, ni els coneixements necessaris per 
desenvolupar-la. Sols han d’estat alineats amb 
la colla dels que manen. I  seguir col·lectivament 
controlant el poder. I així segueixen escampant 
fems. Tant fa que les decisions que es prenguin 
siguin encertades o equivocades. No és per la 
seva eficàcia que mantindran el càrrec. 
   Però en la vida “normal” s’han de prendre deci-
sions encertades per conservar la feina. No fer-ho 
comporta l’acomiadament o perdre l’oportunitat 
de progressar professionalment. En la vida nor-
mal cal fer alguna cosa per a tal que la societat 
remuneri la feina. I els que estan en el poder, sa-
bent que un dia hauran de deixar-lo, es dediquen 
a fer favors. Així els hi tornaran després que dei-
xin el càrrec. Però per això ha de seguir vinculats 
al partit, que és qui els ha de col·locar. Així que 
no poden deixar d’escampar femta. Una pràctica 
que comporta la crítica oberta o soterrada, però 
sempre interessada. 

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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Et trobarem a faltar, Jan 
Baliu
•• MONTSE LLADÓ

El Jan ha estat per a l’escola Castell 
d’Òdena una peça clau en tots aquests 
anys: 19 anys portava treballant en 
aquest centre!
El primer cop que va arribar li vaig 
dir: t’has d’emparrar al terrat, i aixecar 
un sol i una lluna quan t’ho digui (en 
aquell curs vam presentar als pares 
un conte a la nit, fet amb llum)… a ell, 
segons em va confessar, li va semblar 
una mica estrany: un conserge empar-
rant-se dalt de la teulada per aixecar 
llunes a les 10 de la nit!!, però no va 
dir res.
Així era el Jan: disposat a fer qualse-
vol feina, a solucionar-nos qualsevol 
entrebanc als mestres, sense dir res, 
emportant-se la feina a casa si calia… 
és que tinc un talleret i allà hi tinc les 
eines que em van bé!!
Sempre ens ho solucionava tot. Els 
decorats de les representacions, les 
encavallades de la cantata, les ma-
quetes que fèiem pels alumnes, els 
tinglados de les festes de la primavera, 
el galliner, l’hort, els estris de parvulari, 
la fotocopiadora, la màquina de plasti-
ficar…sempre hi trobava una solució.
Quan es va construir l’edifici nou, es 
va encarregar que tot funciones bé. 
“Vigila que això potser es podria fer 
d’aquesta altra manera, he parlat amb 
l’encarregat de les obres per tal de 
millorar això, allò…”. Va anar fins i tot 
a visitar altres escoles per tal que al-
gunes errades en la construcció no es 
produïssin a l’escola d’Òdena!!!
I és que per al Jan l’escola d’Òdena no 
era un simple lloc de treball... era una 
prolongació de la seva vida… i com es 
notava!! 
Tancant i engegant la calefacció en 
dies festius per tal que no es gastés 
tant (aquest Nadal fins i tot va anar a 
engegar-la, tot i estar de baixa), reci-
clant al contenidor corresponent qual-
sevol paper o plàstic de l’escola, espe-

rant a que sortís tothom de l’edifici per 
tancar les portes, fos l’hora que fos, i 
sempre sense dir a ningú que acabés 
de pressa... i fins i tot disfressant-se si 
els mestres li demanàvem!!
A les tardes, quan ja no hi havia mes-
tres, s’asseia al despatx i comentàvem 
la jugada: mai una crítica negativa cap 
als mestres, mai una queixa contra els 
alumnes, mai una queixa per la feina 
que havia de fer... sempre en el seu 
paper professional. 
Amb ell tot ja anava rodat.
Per això, al Jan a l’escola l’anomenà-
vem senyor Jan: perquè era un se-
nyor. I això també ho notaven els nens 
i les nenes: ningú mai s’enfadava amb 
ell, ja que ell sempre els tractava molt 
i molt bé. Tots li deien SENYOR JAN
Ell era més que un conserge. Quan 
ens visitaven autoritats polítiques, 
alts càrrecs del Departament d’Ense-
nyament, o el presentava als mestres 
nous a principi de curs ho feia de la se-
güent manera: el senyor Jan Baliu, la 
meva mà dreta, peça clau del centre.
Et trobarem a faltar, Jan. Trobarem a 
faltar el teu “bon dia, pubilles!”.

Malalties a les llars d’in-
fants: tinc dret a estar 
malat!
•• GEMMA GUITART 

Des de sempre, aquest tema, ha pro-
vocat polèmica a les nostres Llars d’in-
fants.
Primerament, fa falta determinar una 
normativa, amb criteris més exhaus-
tius, consensuada i per igual, a totes 
les Llars d’infants.
En segon lloc, el sentit comú s’ha per-
dut una mica a l’hora de decidir per 
part dels pares, si portar els nens ma-
lalts o no, a les llars d’infants. A vega-
des, tot seguint ràpidament  les seves 
rutines diàries abans d’anar a la feina, 
no han copsat que els seus fills no es-
tan prou bé. Altres vegades, no tenen 
cap lloc on deixar els nens malalts i a 

cop calent, prioritzen la feina abans 
d’intentar trobar una solució i quedar-
se’l a casa, tal com hauria de ser.  Sen-
se cap mala intenció, a cop calent, els 
donen una dosis d’alguna medicació 
per fer baixar la febre i cap a la Llar. 
Sortosament, són pocs els pares que 
actuen així, però només cal que siguin 
uns quants, que ja es propaguen les 
malalties dins les Llars d’infants.
És important doncs, fer una bona re-
flexió sobre aquest tema i seguir el 
què ens diu el nostre sentit comú, per 
potenciar el benestar i protecció dels 
nostres petits infants.
Així també ho contempla, el principi 4, 
de la declaració de Ginebra de 1924 
sobre els Drets de l’Infant i reconegu-
da en la Declaració universal dels drets 
humans i en els convenis constitutius 
dels organismes especialitzats i de les 
organitzacions internacionals que s’in-
teressen en el  benestar de l’infant.
A veure si algun dia proper  podem eli-
minar de les converses, la frase típica 
que escoltem sempre: “el meu fill des 
que va a la llar d’infants, no para de 
caure malalt.”
Els nens ho agrairan, i el  futur també.
Recordo, quan era petita i estava ma-
lalta, aquelles increïbles històries que 
m’explicava el meu avi…

Agraïment
•• FRANCISCO DIAZ PALOMA 

El passat diumenge dia 9 de febrer, 
quan l’expedició de la UD . San Mauro 
tornava a Santa Margarida de Mont-
bui, després de disputar el seu partit a 
Súria,  el vehicle en el qual viatjava, en 
companyia del vicepresident del Club, 
Sr Fermin Benito i del soci Sr Pepe, va 
patir un aparatós accident a l’altura de 
Sant Salvador de Guardiola .
Afortunadament, i malgrat la gravetat 
de l’impacte, els tres podem explicar-
ho. Després de l’accident, els serveis 
mèdics ens van derivar al centre hos-
pitalari d’Igualada.
Després de les exploracions pertinents  

i de passar la primera nit en un Box 
d’Urgències, ens van traslladar a plan-
ta. Als meus companys els van situar 
en la segona planta i l’endemà van pu-
jar a la tercera, per ser intervinguts de 
fractures a l’espatlla i al colze respec-
tivament .
Després de romandre ingressat per 
espai de vuit dies, per fi ens van donar 
l’alta hospitalària.
Des d’aquestes pàgines, en nom dels 
meus companys i en el meu propi, vo-
lem agrair la tasca de Bombers, Mos-
sos d’Esquadra i del personal Sanita-
ri. Especialment a les persones que 
presten els seus serveis a la cura dels 
malalts a la planta tercera, sempre 
pendents de tot el que necessiten els 
pacients.
Gràcies a tots per l’abnegat esforç i de-
dicació amb el afronteu el dia a dia, a 
cura d’aquells que més us necessiten.

Igualadina il.lustre
•• JOSEP MARÍ I LLACUNA 

Aquest dies el nom de l’atleta olímpica 
Laura Orgué ha sortit en tots els mit-
jans d’informació per la seva participa-
ció en els jocs de Sotxi. Més, al haver 
obtingut un meritori 10è lloc en els 30 
kms d’esquí de fons.
En tot moment els comentaristes o bé 
la premsa escrita sempre certificaven 
el lloc del seu origen: Igualada.
És de suposar que la Laura manifesta 
d’on és.
Un fet no massa habitual. Hem tingut 
igualadins que sembla que tinguin un 
temor, vergonya o recança en donar a 
conèixer la seva ciutat nativa.
Sense anar més lluny, recordo fa uns 
anys que un conegut igualadí resident 
a Barcelona en una entrevista a la tele-
visió manifestava que havia nascut en 
un poble de la Catalunya interior...
Laura, per tot, moltes felicitats a seguir 
amb els teus èxits i puguis deixar molt 
alt el nom d’Igualada.

Dia 28: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 1: PILAR/ Av. mestre Muntaner, 26
Dia 2: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat 25
Dia 3: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 4: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 5: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 6: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

cartes al director



Per què fer el taller d’au-
tomaquillatge bàsic de 
dues sessions?
Perquè és una manera ràpida 
d’aprendre tot el que necessi-
tes per ser una experta de la 
teva pròpia bellesa.

Per què és gratuït 
el taller?
La política de les Consulto-
res de Bellesa Independents 
és no cobrar els tallers ni les 
classes. El benefici de les con-
sultores prové de la venda del 
producte, però aquesta sem-
pre va precedida d’una classe 
magistral i molt professional 
per la qual no es cobra. Natu-
ralment, no hi ha obligació de 
compra, de la mateixa manera 
que si demanes un projecte 
de decoració o un pressupost 
i finalment no el tires endavant 
no se’t cobra la feina.

El fet que sigui gratuït 
resta professionalitat al 
taller?
El taller és summament pro-
fessional, el guia Olga Jimé-
nez en persona, amb més 
d’11 anys d’experiència i mi-
lers d’alumnes ateses. L’Olga 
realitza les demostracions en 
una model que després cada 
alumna posa a la pràctica 
amb l’ajuda de l’equip de con-
sultores. Per això es diu taller 
d’automaquillatge, perquè et 
maquillaràs tu mateixa.
Quins aspectes de la cura 
de la pell es treballaran?
El primer dia aprendràs a 
cuidar la teva pell de manera 
personalitzada. Serà com si 
haguessis anat a una cabina 
d’estètica a fer-te un facial. La 
teva pell quedarà suau, radi-
ant, lluminosa i equilibrada. 
T’ho faràs tu mateixa, per ser 
independent i tenir una pell 
bonica sempre. També realit-
zaràs un tractament de llavis, 
un de mans i un tractament de 
microdermoabrasió. Imagina 
el que et costaria això en un 
spa, només per això ja val la 

Reserva la teva plaça per al curs d’automaquillatge bàsic de les 
consultores de bellesa independents de Mary Kay. T’encantarà!

pena!

I pel que fa al maquillatge, 
què aprendré?
Aprendràs a fer una base de 
maquillatge perfecta, la teva 
pell semblarà de porcella-
na. T’ensenyarem a corregir 
imperfeccions, unificar el to, 
model·lar el rostre, il·luminar i 
bronzejar. Aprendràs a fer una 
harmonia de maquillatge de 
dia i una de nit completes. És 
important que sàpigues que 
treballarem amb pocs colors i 
productes multifuncionals per-
què sigui et fàcil i econòmic 
maquillar-te en el teu dia a dia.

He de portar 
alguna cosa?
Trobaràs a punt tot el material 
per tu el dia del taller, no has 
de portar res, únicament mol-
tes ganes d’aprendre i posar-
te maca!

Com serà l’efecte final?
Totes les dones que assistei-
xen als nostres tallers acon-
segueixen resultats profes-
sionals en sí mateixes. Les 
persones que et coneguin 
pensaran que t’ha maquillat un 
expert, però t’ho hauràs fet tu i 
podràs fer-t’ho a casa sempre 
que desitgis perquè les tècni-
ques que aprendràs són fàcils 
de recordar i l’acabat és im-
pecable. A més, rebràs fitxes 
amb tots els passos.

Quin ambient es 
viu als tallers?
Et donarem un tracte d’alt ni-
vell, aquesta és la nostra fi-
losofia i el motiu pel qual les 
nostres clientes ens recoma-
nen. Et sentiràs com en un 
hotel de 5 estrelles. Et mima-
rem i estarem per tu. Veuràs 
un equip ben avingut i profes-
sional, totalment compromès 
amb la teva satisfacció.

Quins altres beneficis 
tindré a més d’aprendre?
I tant! Et regalarem el nostre 
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quadern de bellesa i tindràs 
descomptes especials. Hi 
haurà regals i sortejos.

Puc venir acompanyada?
És una gran idea. Els nostres 
tallers reforcen l’autoestima i 
el vincle entre les dones. És 
molt gratificant fer el taller 
amb un grup d’amigues o fa-
miliars.
 
Viu una experiència única 
mentre et diverteixes i et po-
ses maca per tot el cap de 
setmana!

Olga Jiménez Muntané

Empresària Sènior
 Ejecutiva Elite de Mary Kay

Saló: C/ Pau Muntadas, 
13 - 08700 IGUALADA

Tel.: 630670239

3 empresàries de l’equip d’Olga Jiménez han guanyat el cotxe rosa Mary Kay
Un dels incentius pels quals 
la companyia MaryKay és co-
neguda, és l’ús del cotxe rosa 
que guanyen les empresàries 
més destacades. En aquesta 
ocasió tres empresàries de 
l’equip d’Olga Jiménez han 
rebut la notícia que ja són 
guanyadores del cotxe des-
prés d’uns resultats espec-
taculars en vendes per part 
dels seus equips, fruit d’una 
excel·lent gestió i lideratge. 
Pili Ureña, Rosa Mª López i 
Glòria Lopera es proclamen 

així guanyadores del Mini by 
MaryKay i Marta Bellés rep el 
model de més alta gamma de

l’empresa: el Mercedes C 
rosa. Des d’aquí volem felici-
tar-les!

Pili Ureña, Rosa Ma López, Glòria Lopera i Marta Bellés
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   Diuen que és bo plantejar les opcions amb gosadia 
i no pensar en els límits que la raó imposa. Però quan 
s’entra en la fase de l’execució, s’ha de saber treba-
llar amb les realitats i amb els condicionants que ens 
envolten. S’han de saber trobar nous camins que ens 
apropin el més possible als objectius que la imaginació 
s’havia albirat. I si no es fa així, els somnis sovint es 
queden només en això.
   En els darrers mesos Igualada està vivint una situa-
ció engrescadora. Un grup de joves va entrar per que-
dar-s’hi, a les instaŀlacions del Casal. Aquell que havia 
estat un centre ciutadà, però que feia temps que havia 
deixat de ser-ho. Estava tancat, amb les instaŀlacions 
degradades i ple de brutícia. I es van posar a netejar-
lo i a retrobar un espai que van batejar com el dels 
somnis. Una acció que solament la joventut és capaç 
de fer. Agosarada i coŀlectiva. Una voluntat individual 
compartida amb aquells companys amb qui s’han dis-
cutit projectes i iŀlusions per fer un món diferent i millor. 
Fonamentat en el diàleg. Desenvolupant una forma 
participativa, cercant el protagonisme que justament 
reclamen. Demanen que se’ls escolti. I troben simpatia 
per a la seva causa. Són molts els que consideren que 
s’haurien d’habilitar espais per que puguin desenvo-
lupar els seus projectes. Alguns fins i tot tanquen els 
ulls a que s’hagi utilitzat la força, Ho consideren faltes 
menors i donen més relleu al treball que han efectuat. 
Desvetllar un projecte. La neteja. Les decisions coŀlec-
tives i el compromís amb una bona causa. 
   Però una vegada definides les posicions s’ha en-
trat en la fase de l’execució. De consolidar les idees 
en situacions de fet. I sembla que s’hagi caigut en la 
intransigència. El Casal té uns propietaris i les condici-
ons de l’espai no és l’adequada per desenvolupar acti-
vitats públiques. I l’Església, que és la titular del centre, 
sembla disposada a arranjar-lo i que torni a ser el que 
havia estat. Però els ocupants diuen que “ens han ro-
bat molt i per això ara ho volem tot”. I no volen deixar 
la ‘seva conquesta’. I així es trenquen els somnis i es 

Somniar no és dolent
PERE ESCOLÀ ·    

torna a la intransigència de sempre. Tothom es queda 
amb la seva raó. Ja no s’enraona. Parlen i no escol-
ten. Uns perquè no són conscients d’haver pres res a 
ningú. Altres perquè parlen de sistema. Uns ofereixen 
espais alternatius. Altres volen gestionar el que consi-
deren estava abandonat. I així no es poden arranjar les 
instaŀlacions. Sembla que no interessi que torni a ser 
operatiu aquell espai que era de tots. Sembla que tant 
faci si la normativa exigeix unes condicions als espais 
oberts al públic. Uns veuen conquesta i altres espoli. 
   No sembla una decisió paternalista que la propietat 
estigui disposada a fer treballs d’arranjament que per-
metin que aquell espai torni a ser obert a tots els que hi 
havia tingut aixopluc en el passat. És desitjable per a 
la ciutat que s’hi puguin desenvolupar nous projectes i 
iniciatives. Tant fa de qui sigui el projecte i sigui anterior 
o no a l’ocupació. El que realment compta és que ara 
es pugui recuperar per la comunitat aquell espai que 
s’havia malmès quedant-se ancorat en el passat.
   No sembla el millor que els joves, que amb les seves 
accions han dinamitzat un procés, optin ara per la sorti-
da d’un possible desallotjament per la força i la foto d’un 
enfrontament amb els mossos d’esquadra, identificats 
amb el poder constituït. Tothom té les seves raons i els 
seus drets. Però no és bo que es uns vulguin imposar 
els seus criteris als altres. No es millora el món per la 
força, sinó amb generositat i obertura de mires. Accep-
tar la diversitat. Autogestionar no és impedir la gestió 
dels altres. És assumir les pròpies responsabilitats. 
   Seria una llàstima no trobar una solució a un conflic-
te on sembla que totes les parts conflueixen en una 
voluntat de servei. Tothom desitja un espai per tornar 
a somniar. On s’hi trobi aquella llibertat per bastir pro-
jectes i per desenvolupar iniciatives. Seria una llàstima 
que es perdi per personalismes o per la facilitat malici-
osa de ser només ‘okupes’. No voldríem que tot que-
dés només amb el conflicte, l’enfrontament i els retrets. 
Voldríem de nou el Casal per tota la gent de la ciutat.

Els diaris s’han fet ressò de l’incident entre 
el príncep d’Espanya i el director general de 
l’empresa Shareisfashion a la inauguració 
del Mobile World Congress, quan aquest s’ha 
negat a donar-li la mà al·legant que “no eren 
amics” perquè “no ens deixen votar”.  Però les 
paraules de Felip de Borbó dient a l’empre-
sari Àlex Fenoll que havia de donar-li la mà 
“per educació” mostra clarament qui és aquí el 
mal educat. L’amistat no s’imposa, es guanya. 
Més enllà de l’anècdota, el fet  es presta a di-
verses consideracions.
En primer lloc, és una mostra prou clara que 
els catalans hem perdut la por als “intocables”. 
Ho ha dit el mateix Fenoll: “Ha estat per co-
herència amb mi mateix i d’autoestima per al 
nostre poble. Som en un moment en què hem 
cremat les galeres, és el moment dels gestos. 
Els ho hem de dir, i els ho hem de dir a la cara. 
Si no ens respecten […] no som amics d’ells”.
La monarquia espanyola mai havia estat tan 
desprestigiada. La seva funció dintre l’estat i 
les seves formes d’actuar pertanyen a una al-
tra època, ja caducada, pero no desaparegu-
da. El rei està per damunt de les lleis i per tant, 
no se li poden demanar responsabilitats ni se’l 
pot jutjar. Ja veiem on ens ha portat aquesta 
institució que –a banda de no fer gaire cosa 
més que viatjar, malgastar a costa dels contri-
buents i presidir desfilades- s’aprofita d’una si-
tuació de privilegi per omplir-se les butxaques 
amb total impunitat.
Caldria recordar les circumstàncies que varen 
convertir l’estat espanyol en una monarquia. 
Franco va imposar-la com part de la seva he-
rència. A Itàlia, després de la  II Guerra Mundi-
al, els ciutadans varen poder votar monarquia 
o república, però a Espanya no es va voler 
córrer aquest risc i es va donar per fet que la 
monarquia formava part de la mateixa essèn-
cia de l’estat i així va entrar a la Constitució, 
votada en bloc. Un pecat original que inicial-
ment es va voler obviar amb la idea que seria 
una monarquia que portaria la democràcia. 
Fins i tot socialistes i comunistes varen caure 
en el parany. 
En segon lloc, l’actuació de la monarquia en 
aquests 30 anys ha estat sovint més que dis-
cutible. Avui sembla demostrat que el rei esta-
va darrere el cop d’estat del 23-F o almenys hi 
donava suport. Els posteriors afers amorosos, 
econòmics i cinegètics de la família reial no 
tenen fi ni compte i han estat objecte de diver-
sos llibres que posen al descobert les manio-
bres –a vegades prou fosques- per mantenir 
la seva situació de privilegi. En el cas de Ca-
talunya, la monarquia és una de les principals 
impulsores de la política unitarista del govern, 
que nega el dret dels ciutadans a pronunciar-
se sobre el futur del país i ens deixa sotmesos 
a la seva voluntat recentralitzadora. 
Per això, l’acció d’Àlex Fenoll negant-se rei-
teradament a donar la mà al príncep Felip és 
un acte de dignitat que cal aplaudir. Més enllà 
del protocol hi ha indignació per una situació 
injusta que fa anys i panys que dura. S’ha aca-
bat abaixar el cap i cal replicar amb valentia. 
Li ho va dir ell mateix al príncep: “No ets amic 
meu. Seràs amic meu quan em respectis”. I és 
que l’amistat –com la dignitat- no s’imposa, ni 
es compra ni es ven. S’ha de guanyar la con-
fiança, i ara per ara, aquesta queda molt lluny.

Educació i dignitat

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Reflexió.— Per culpa de la monarquia i el seu sistema 
de transmissió hereditari, no de mèrits, els països hem 
tingut maldecaps, guerres i enfrontaments l’un darrere 
l’altre, ja que no tots els monarques s’aplicaven prou 
suficient en el tema de la remunta, o simplement no 
se’n sortien, i és clar, un sistema en què la continuïtat 
es basa en el que passa entre llençols és un procedi-
ment quasi de peli porno i, desenganyem-nos, tothom 
sap que les pel·lícules pornogràfiques són molt dolen-
tes.
Història.— L’Acta de Unió (Acts of Union) va ser un se-
guit de lleis que dos parlaments, el del Regne d’Angla-
terra i el d’Escòcia, van aprovar entre els anys 1706 i 
1707 creant el Regne Unit de la Gran Bretanya. L’acta 
va entrar en vigor l’1 de maig del 1707. Mentrestant, la 
pobra reina Anna I va tenir 19 fills i el que li visqué més 
no va arribar als dos anys, o sigui que era clar que mo-
riria sense descendència i seria l’última de la casa dels 
Estuart, i per evitar la separació dels dos regnes quan 
es morís van dissenyar aquesta Acta.
Per la mateixa època, a Carles II de Castella “l’embrui-
xat” —hauria estat millor renom “el tarat”— no li funci-
onava la màquina de fer canalla, va morir sense des-
cendència i va deixar com a hereu Felip d’Anjou —futur 
Felip V— organitzant el sidral de la guerra de succes-
sió, o sigui que ja tenim dos països no massa contents 
amb el seu esdevenidor a principis del segle XVIII. Dos 
països diferents, els dos amb sistema monàrquic, fa 
tres-cents anys...
I ara? Doncs ara, malgrat que aquest tractat del 1707 
proclamava la unitat  d’Anglaterra i Escòcia “per sem-

pre més” al Regne Unit ningú ha tingut cap inconveni-
ent a autoritzar el referèndum perquè, agafeu-vos!, els 
polítics anglesos consideren que l’Acta “només” és un 
document històric, atenció al concepte: una cosa “que 
va passar” i ara, amb tota normalitat, poden passar co-
ses diferents. Quina enveja!
Aquí, a la península ibèrica l’annexió de Catalunya —
que formava part de la corona d’Aragó— es va fer per 
la via de les hòsties, o sigui guanyant una guerra i des-
prés collant els súbdits amb el Decret de Nova Plan-
ta... És només un document “històric”? No, és “una 
cosa” que no es pot canviar, ni un mil·límetre perquè 
la història és sacrosanta i la constitució del 1978 no ho 
permet, és inamovible, no es pot tocar per cap concep-
te... bé, si ho mana l’Angela Merkel... doncs sí, però es 
fa el mes d’Agost, amb una pila de gent de vacances i 
mig d’amagat, però és clar, ho va “demanar” la Merkel, 
però si no ho (de)mana l’Angela està claríssim que no 
es pot fer per aquella llei tan espanyola i castissa que 
diu no puede ser y además es imposible, tal com va 
dir, sàvia afirmació, el torero Rafael Guerra “Guerrita”.
Sí, quina enveja que a uns quants centenars de quilò-
metres un país democràtic, que forma part de la unió 
Europea admeti que una porció del territori —que his-
tòricament ja era un altre país— pugui fer un referèn-
dum preguntant si es vol independitzar pacíficament, i 
a un altre en les mateixes condicions, suposadament 
democràtic, que forma part de la mateixa Unió, no. Per 
què? La resposta podria ser que possiblement aquest 
segon país no sigui democràtic?

Dos països, dues maneres de fer
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC 
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    En el pas per aquest món, tothom té la possibilitat 
d’escollir entre “existir o viure”. És a dir, de ser “el 
subjecte” de les seves accions  i per tant viure lliure-
ment la pròpia vida, o bé ser “l’objecte” d’algú altre, 
i per tant viure supeditat al que decideixin els altres.
Sembla doncs que, si volem “existir”, és de màxi-
ma importància que, quan prenguem decisions, es-
tiguem ben segurs que tinguin l’origen en el nostre 
voler i no en el d’algú altre, sigui qui sigui. I estar 
atents que aquest “voler” provingui del nostre veri-
table jo i no impulsat per pensaments provinents de 
les nostres febleses, momentànies o permanents.
   Per això disposem de l’eina “Jo Sóc” que ens 
ajudarà a desvelar en quina mesura aquell pensa-
ment és o no una reacció a “l’agressió externa”. I 
és que  alinear-se amb el que se’ns proposa, ja ens 
posa en la posició de ser l’objecte de l’altre i ens 
allunya del que som. I això ens deixaria també com 
a subjecte en la reacció que es vulgui plantejar.
   Normalment els obstacles que ens volen impedir 
ser subjectes es concreten en quatre sentències: 
“no puc, no dec, no sé, no tinc”. Evidentment qui pre-
tén que acabem sent el seu objecte, pretendrà que 
ens aturem davant d’almenys un d’aquests reptes. I 
això els plantegen tant en el camp conscient com en 
l’inconscient. Aquesta és la seva via per intentar la 
dominació.

Jo sóc
JAUME DESCARREGA ·    

   Per sortir-se’n no s’ha d’intentar “negociar” el pa-
rany, que pot tenir l’aparença de qualsevol de les 
sentències esmentades. La veritable sortida la tro-
barem en el Voler Ser. Afermar la nostra ferma vo-
luntat de voler existir. Els paranys que ens pretenen 
aturar, són només “coms”. I aniran caient a mida 
que no ens retinguin, perquè sols són ombres i no 
realitats. Això que és sabut des de fa miŀlennis, és 
aplicable a individus, a tribus, pobles i nacions. La 
història és plena d’exemples de  fites coŀlectives que 
mai haguessin reeixit si el coŀlectiu  s’hagués rendit 
davant de tan sols un dels quatre paranys.
   En aquest moment, la nostra nació, Catalunya, ha 
emprès un camí, nat d’un Voler ser. Un Jo Sóc d’una 
gran majoria de ciutadans. I doncs què és el que te-
nim davant?. Doncs evidentment el de sempre. Un 
altre coŀlectiu que ens vols mantenir com el seu ob-
jecte. No volen que Catalunya sigui subjecte. I ens 
vol impedir Existir com a poble.
   Si analitzem els paranys amb els que volen aturar-
nos ens adonarem que es centren amb les quatre 
sentències de sempre: No podreu fer-ho perquè... 
No deveu fer-ho perquè... No sabreu com fer-ho.... 
No tindreu com fer-ho.... Totes les seves amenaces, 
com no podia ser d’altra manera, vivencialment,  
s’expressen de mil maneres, però sempre giren al 
voltant dels mateixos quatre eixos. Els veritables 

   En estadística un outlier és un valor atípic, una 
observació numèricament distant de la resta de les 
dades. Un valor que s’allunya exageradament del 
grup de valors típics. Si tenim en compte aquests 
valors les estadístiques derivades dels càlculs són 
enganyoses i, en conseqüència, no queda altra al-
ternativa que prescindir d’aquests outliers. Sempre 
m’ha fascinat aquest concepte, s’ha de prescindir 
d’ell per poder descriure la realitat estadística! Enca-
ra que són dades reals s’han de obviar per no desfi-
gurar la realitat.
    Si apliquem aquest concepte a la societat podríem 
parlar d’outsiders, persones que per les seves carac-
terístiques estan molt allunyades del comportament 
que podríem definir com a normal. Per exemple, un 
outsider seria un polític que no volgués perpetuar el 
seu càrrec orgànic o institucional. En aquest cas, se-
ria un rara avis que s’hauria de descartar per poder 
descriure la realitat del comportament polític. Quan 
aquest comportament es generalitza, deixa de ser 
un outsider i es converteix en un conducta corrent 
que forma part ja de la descripció real del conjunt.
    A totes les activitats humanes existeixen outsiders, 
a la ciència, a la literatura, a l’art, a la política, en 
general al llarg de la història sempre han existit com-
portaments que inicialment s’han etiquetat com a 
estranys i molt llunyans de la norma i no s’han tingut 

en compte per descriure la realitat. En el camp del 
activisme social trobem persones com Rosa Parks, 
Nelson Mandela, Indira Ghandi, Martin Luther King 
i uns quants més, els comportaments dels quals es 
van qualificar de radicals i fins i tot iŀlegítims però 
que finalment, i al llarg del temps, han estat recone-
guts i normalitzats.
   Però m’agradaria parlar dels outsiders que van 
estar sols, que mai van veure el reconeixement del 
seva conducta. El comportament d’aquestes perso-
nes no era fruit de la bogeria o de la vanitat sinó de 
la coherència. Parlo de les primeres persones que 
van demanar l’abolició de l’esclavitud, de les prime-
res dones que van defensar el sufragi universal, dels 
primers insubmisos, els primers que van proclamar 
amb orgull la seva homosexualitat o els primers que 
es van atrevir-se a demanar l’autodeterminació. Uns 
autèntics frikies en la seva època.
   I tot això ho penso un dissabte a les set de la tarda 
mentre observo les persones que romanen  a la pri-
mera planta de l’Espai Pels Somnis. Autèntics outsi-
ders de la societat, persones que en comptes d’es-
tar en qualsevol centre comercial a la caça de les 
últimes rebaixes o fent un volt a Cal Font o a casa 
mirant la tele esperant que passi el dia, estan tocant 
els nassos a la societat. És que no poden compor-
tar-se com gent normal en comptes d’estar ocupant 

RAFAEL MOYA
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locals vells i bruts de pobres propietaris com l’esglé-
sia? No poden comportar-se com tothom i pagar un 
local de lloguer? Doncs no, prefereixen arriscar-se 
per denunciar la injustícia de l’especulació.
   I al costat dels joves veig altres outsiders, persones 
d’altres entitats, que creuen en la solidaritat i saben 
que de moment no són molts i que tots s’han d’aju-
dar, disposats a lluitar contra els més poderosos. 
Són persones que defensen el consum responsable, 
l’agricultura ecològica, el salari base universal, la 
democràcia directa, la dació en pagament,  actituds 
minoritàries i moltes vegades incompreses per a la 
majoria de la gent.
Surten al passeig, comença la manifestació i com-
proven que potser no són tan pocs, potser comen-
çaran a deixar de ser outsiders, potser d’aquí vint 
anys serà absurd, per exemple, que hi hagi pisos 
sense gent i gent sense pisos. I llavors recordarem 
a aquests joves indignats com avui recordem als in-
submisos, als de la Crida penjats en un portaavions 
americà, o a la lluita feminista dels anys vuitanta, als 
sindicalistes, a les associacions veïnals, o al Rain-
bow Warrior i els seus activistes de GreenPeace,  i 
n’estic segur que un  futur també sortiran altres out-
siders que vés a saber què faran o defensaran, però 
és que la revolució s’ha de fer i sempre s’ha de tor-
nar a fer.

quatre genets de l’apocalipsi, reunits en un, que n’és 
el nucli: la por.
  Sembla clar doncs, que un altre cop, com sempre 
al llarg de la Història de la Humanitat, no hem de 
deturar-nos intentant desfer el que se’ns proposa. Si 
ho féssim cauríem atrapats en el seu paradigma i 
perduts en el laberint ancestral. Cal enfortir-nos en el 
nostre paradigma. El que ens durà al final del nostre 
camí. Jo Sóc - en aquest cas en el Nosaltres Som - i 
per tant nosaltres Volem. No ens deixem aturar per 
les pedres del camí, perquè ens són posades per qui 
pretén retenir-nos. Aquestes pedres es poden saltar 
fàcilment passant-les pel damunt. Amb una voluntat 
coŀlectiva, ens sentirem vius. És un valor diferencial 
en moments on pocs pobles tenen cap altre iŀlusió 
que la de viure. Millor dit sobreviure. Però no hem de 
perdre mai de vista el nostre gran desig final. I cada 
cop que ens posin davant un mur, que ens vulguin 
fer veure com “insalvable”, l’hem de comparar amb 
un dels quatre paranys (o potser tots a l’hora).  Ales-
hores s’ha de respondre amb el “nosaltres som i 
volem”. No mirem enrere quan es superin els obs-
tacles. La meta és prou engrescadora com per no 
girar la vista, ni desviar-la cap els penya-segats que 
els antics amos ens volen fer veure per mantenir-nos 
com a objectes de la seva voluntat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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La Igualadina Cotonera s’obre a la ciutat

JORDI PUIGGRÒS.-
Des que el 1967, ara fa 47 
anys, la fàbrica de la Iguala-
dina Cotonera va tancar les 
seves portes, molt poca gent 
havia pogut accedir al seu in-
terior. Encara avui es pot ob-
servar una vella pissarra en la 
que es llegeix “Aviso: el lunes 
entregar en Casa Ortínez car-
net médico y carnet economa-
to”, probablement un anunci 
als treballadors de quan l’em-
presa tenia a la família Ortínez 
com a accionista, a costat dels 
Godó, els anys seixanta. Era 
la recta final d’una enorme 
fàbrica que compliria ara 173 
anys. Des de llavors, el seu 
estat de degradació era visible 
des de l’exterior. Amenaçava 
ruïna, la qual cosa era fins i tot 
perillosa en tractar-se d’un im-
moble de cinc plantes. 
Des que, el 2003, va ser decla-
rat Bé d’Interès Nacional per 
la Generalitat, va començar a 
treballar-se la possibilitat de 
restaurar. A Igualada, només 
tres edificis tenen aquesta ca-
talogació: la basílica de Santa 
Maria, l’ermita de St. Jaume 
Sesoliveres, i la Igualadina 
Cotonera, el que permet fer-se 
una idea de la importància ar-
quitectònica d’aquest element 
urbanístic.
Ja des de fa uns mesos, es 
pot observar com la façana 
exterior ha recuperat el color 
vermellós que deuria tenir en 
el seu origen, i tot l’interior ha 
estat apuntalat. Aquests dies, 
qui vulgui podrà accedir a una 
exposició a la planta baixa del 
festival FineArt, però la idea 
és que, el proper estiu, apro-
par-se a l’edifici sigui més fàcil 
amb noves millores, especi-
alment a l’exterior. Tot plegat 
gràcies a ajudes del Ministerio 
de Cultura de Madrid, que hi 
aporta 500.000 € davant el 
projecte futur que aquest edi-
fici aculli el Museu de la Prem-
sa de Catalunya, promogut 
per “la Vanguardia”.

Una rehabilitació 
integral molt cara
El regidor d’Urbanisme, Jor-
di Pont, explica que amb els 
primers diners que van arri-

Els baixos de l’edifici, 
en plena restauració, 
s’obren per primera 
vegada al públic amb 
una exposició de 
FineArt

El tema de la setmana
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bar “es va pensar en iniciar la 
rehabilitació refent els fona-
ments, però per a que totes 
les plantes siguin transitables 
caldrà fer els forjats nous, i 
amb això també es perdria 
part de l’encant que té l’edifici. 
El problema és que la reha-
bilitació integral de tot l’espai 
puja 15 milions d’euros”. 
Davant d’aquest problema, 
l’actual govern municipal 
d’Igualada va decidir invertir 
els diners en assegurar l’edifici 
però alhora podent-ne perme-
tre l’accés per a activitats de 
petit format. “S’ha recuperat el 

pati, s’ha refet tota la coberta, 
mantenint l’aspecte amb les 
teules velles a la part superior, 
s’ha recuperat la vorera origi-
nal que voltava tot l’immoble, 
i es va fer un estudi cromàtic 
per pintar la façana en el color 
original”. Però no hi havia nin-
gú viu que confirmés el color, 
ni existien fotografies en color 
de l’època. A més, quan els pa-
letes van començar a repicar 
l’arrebossat, aquest va caure 
gairebé sencer... “Llavors es 
va recuperar l’estudi cromà-
tic per fer l’arrebossat nou. 
El color té per nom magre, i 

aquest és el que se li va po-
sar, d’acord amb Patrimoni de 
la Generalitat. Després d’unes 
quantes proves, vàrem veure 
que érem capaços de fer una 
execució el màxim de propera 
possible a l’original. Per això 
l’arrebossat fa aigües, i fins i 
tot recupera la humitat en al-
gun punt”, explica Jordi Pont. 
També s’ha tancat la planta 
baixa amb vidres i les fusteries 
originals, i s’ha fet una mínima 
instaŀlació elèctrica, per poder 
fer activitats públiques en el 
futur.

Nova fase 
d’obres a la vista
L’Ajuntament pensa ara uti-
litzar un ajut de la Diputació 
de Barcelona per arranjar la 
imponent porta d’entrada, re-

cuperar el camí natural de 
llambordes cap a l’interior del 
pati, i també refer una escala 
de volta catalana que perme-
tria l’accés a les cinc plantes. 
“Ara mateix l’accés a les plan-
tes superiors més complicat i 
insegur”, diu el regidor d’Urba-
nisme. “La intenció és que els 
igualadins vagin coneixent un 
edifici del que, possiblement, 
n’han sentit a parlar moltes ve-
gades, però la majoria ni l’han 
vist, ni se l’imaginen per dins.  
De moment poden entrar a la 
planta baixa, on es poden veu-
re els forjats de fusta, que són 
els únics que queden dem-
peus a tot el país, i no s’han 
cremat, que és el que passava 
amb molts vapors com aquest. 
És quasi un miracle, en el cas 
de la Igualadina Cotonera”, 

Imatges de la recuperació exterior de la Igualadina Cotonera.

A dalt, planta baixa que s’obre ara al públic. A baix, planta superior, tota de fusta.

La coneguda porta de la Cotonera, per la part interna, que ara s’arranjarà.

Una pissarra amb un avís al personal, de la darrera època de la fàbrica, els anys 60.
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Vistes de la Igualadina Cotonera, probablement de principis del segle XX. Fotos de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Fons Ramon Godó.

La llarga història d’un edifici cabdal 
per entendre l’evolució industrial d’Igualada
La Igualadina Cotonera, tam-
bé coneguda com a Vapor 
Vell, era inicialment destinada 
a la fabricació de cotó. Cons-
truïda entre 1841 i 1842, és 
la fàbrica d’estil manxesterià 
més antiga conservada a Ca-
talunya. Fou un dels principals 
centres manufacturers de fil i 
teixits de cotó durant la Revo-
lució Industrial de Catalunya.
L’empresa promotora de la fà-
brica va ser la Compañía Fa-
bril Igualadina, constituïda ofi-
cialment l’any 1842 per dotze 
socis que aportaren 266.000 
pessetes. Entre els socis hi 
figuraren els principals coto-
ners igualadins, encapçalats 
per Ramon Castells i Pié que 
aportà el 30% del capital, així 
com Ramon Godó Llucià i el 
seu cosí Oleguer Godó Cas-
telltort.
Malgrat que Igualada queda-
va lluny del litoral, on arribava 
l’hulla britànica, es va optar 
per la màquina de vapor com 
a força motriu, comptant amb 
l’expectativa generada per 
l’explotació dels jaciments de 
carbó de la rodalia de Calaf. 
Aquest carbó malauradament 
era de molt baixa qualitat.  La 
fàbrica començà a funcionar 
l’any 1843 i experimentà una 
notable expansió, esdevenint 
la principal indústria d’Iguala-
da. El 1844 tenia 120 treballa-
dors, que s’elevaren fins a 500 
l’any 1855, quan la fàbrica te-
nia 4.400 fusos, 34 cardes i 60 
telers mecànics.
Arran de la crisi que va produ-
ir-se en aquells anys, va fer fa-
llida i va liquidar-se la primera 
societat i en la tardor de 1856 
es creà la nova Sociedad 
Anònima Igualadina Algodo-
nera amb un capital social de 
2.500.000 pessetes, es rede-
finí l’objecte social i es donà 
entrada a nous socis. Aquesta 
societat, que tenia dues uni-
tats de producció a Igualada 
i una a Martorell, i es va dis-
soldre el 3 de maig de 1880, 
degut a problemes econòmics 
i dissidències internes.
Ramon Godó i Llucià va tenir 
nou fills. El tercer, i hereu, Ra-
mon Godó i Pié (1825-1883) 
va adquirir els terrenys i la fà-
brica de la Igualadina Cotone-
ra, sense incloure-hi la maqui-

nària, el 5 de febrer de 1881, 
per 30.500 pessetes, durant 
el procés de liquidació dels 
actius de la societat. Entre els 
altres fills, cal destacar Carles 
Godó i Pié i Bartomeu Godó i 
Pié, que l’any 1881 fundaren 
el diari La Vanguardia.
El període posterior es carac-
teritzà per una forta conflicti-
vitat social. A partir de 1884, 
sota la direcció de Joan Godó 
i Llucià (1851-1935), les soci-
etats que assumiren la gestió 
de la fàbrica van ser Vídua i 
Fill de Ramon Godó (1884-
1889) i Joan Godó Llucià 
(1889-1936). En aquesta fase 
s’abandonà la filatura i es cen-
trà l’activitat en el tissatge i 
acabats. Entre 1893 i 1919 es 
produí el millor moment histò-
ric de la fàbrica, en part grà-
cies a l’arribada del ferrocarril 
Igualada-Martorell i l’adopció 
de l’electricitat com a força 
motriu. En canvi, el període 
1920-1936 es caracteritzà per 
una reducció de la capacitat 
productiva degut a la disminu-
ció de la demanda interior i la 
competència d’altres produc-
tes tèxtils.
L’any 1935, la gestió de la 
fàbrica passà a Joan Godó i 
Pelegrí (1876-1957), el qual 
alternà l’activitat empresarial 
amb la política.
Després de la guerra civil 
espanyola, en què fou col-
lectivitzada durant dos anys, 
la fàbrica, ja sota la direcció de 

Ramon Godó i Franch (1906-
1992) i amb la denominació 
social de Joan Godó Pelegrí, 
passà dificultats degut a les 
restriccions de matèria pri-
mera i energia. El 1957 la raó 
social tornà a transformar-se 
en una societat anònima, la 
Sociedad Anónima Textil Igua-
ladina, amb l’entrada de la 
família dels Ortínez, amb una 
participació idèntica a la dels 
Godó. Els Godó conservaren 
la propietat de l’edifici. L’any 
1967, quan la fàbrica tan sols 
ocupava 40 treballadors, fou 

la data del seu tancament i 
abandonament definitiu.
L’any 1988, dues terceres 
parts de la fàbrica passaren 
de la família Godó a Fontane-
llas y Martí, S.A., que va com-
pletar la compra l’any 1993.
Després d’una forta polèmica 
política i de risc d’enderroc 
de la fàbrica, l’any 1997 es va 
protegir l’edifici com a bé d’in-
terès local per l’Ajuntament i 
l’any 2006 com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Ge-
neralitat. L’any 2003 l’edifici 
fou adquirit per l’Ajuntament.

ens explica Jordi Pont.

L’essència i la memòria 
històrica
Definitivament, doncs, la Co-
tonera s’obre a la ciutat, i ho 
fa amb dos objectius, diu el 
tinent d’alcalde de Promoció 
Cultural, Josep Miserachs. 
“Un és preservar el patrimoni 
com a tal, perquè l’edifici té 
un valor, mantenir l’essència. 
L’altre és donar-li utilitat, un 
profit social, ha de ser un equi-
pament que es complementi 
amb un eix que formen també 
la sala d’exposicions, la biblio-
teca, els museus... Salvant la 
distància, com succeeix amb 
l’illa dels museus a Berlin, per 
exemple. Hi ha una continu-
ïtat entre tots aquests espais 
culturals. Hi ha poques ciutats 
catalanes que tinguin un perí-
metre cultural tan potent”.
A la Igualadina Cotonera, però, 
no s’hi podrà fer qualsevol ac-
tivitat, sobretot per temes de 
seguretat. No pot acollir, de 
cop, un acte amb un miler de 
persones. “El pati l’arranjarem 
per poder-hi fer coses als ves-
pres de l’estiu, per exemple, 
però sempre en actes de poca 
gent, que ajudin a mantenir-ne 
l’essència”, diu Miserachs, qui 
tampoc oblida que l’edifici “ha 
de servir per a la recuperació 
de la nostra memòria històri-
ca. Els temps canvien, però 
els edificis queden, i la Coto-
nera és un símbol de la Igua-
lada industrial, a on, a més de 
fer-s’hi teixits, també hi havia 
persones. Hi passaven coses, 
allí, hi ha una memòria social 
que mereix tots els respectes”.  
Alhora, l’edifici “s’inclou dins 
del barri de Sant Agustí, i n’ha 
de ser dinamitzador”. 
De moment, la Cotonera acull 
una exposició del FineArt, 
però aviat s’iniciarà un cicle 
d’activitats -amb visites inclo-
ses- en relació a l’antiga fàbri-
ca i el seu paper en l’evolució 
industrial d’Igualada dels se-
gles XIX i XX.

Aquest any es farà 
un cicle d’activitats, 
amb visites incloses, 
per conèixer millor 
aquest edifici. També 
s’arranjarà la porta 
d’accés, una escala 
interior, i el pati
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La comunicació amb Barcelo-
na va camí de solucionar-se 
definitivament. La línia des 
d’Igualada de Monbus-Hispa-
no Igualadina ha crescut un 
5% des que va entrar en funci-
onament el servei exprés.cat, 
tutelat per la Generalitat, amb 
autobusos directes i de major 
comoditat que els habituals. 
Des d’ahir dijous, el servei es 
duplica en anades a la capi-
tal catalana, i es triplica en la 
tornada, intentant així asse-
gurar el 100% de la demanda 
existent, sobretot d’estudiants 
però també de molta gent que 
treballa a Barcelona. Fins ahir, 
la línia tenia 12 busos directes 
d’anada i 8 de tornada, i ara 
passarà a tenir-ne 28 i 23, res-
pectivament. Un augment sig-
nificatiu, especialment al matí, 
i suficient per a que l’alcalde 
Marc Castells definís la pre-
sentació de les millores com 
“un dia històric per a Iguala-
da”. L’acte, dimecres al mig-
dia a l’estació d’autobusos, va 
comptar amb la presència del 
gerent de la Hispano, Cleto 
Vázquez, i del Secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat de la 
Generalitat, Ricard Font.

La Hispano Igualadina duplica el servei directe
a Barcelona i triplica el de tornada

Els tres nous busos “exprés.cat”, a l’estació d’autobusos d’Igualada. Fotos: JP

Igualada

Serveis de bus expres.cat (directe)

La línia tindrà ara 28 
viatges d’anada i 23 
de tornada, quan fins 
ara n’hi havia 12 i 8, 
respectivament
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El gerent de la Hispano, Cleto Vázquez, amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard 
Font, i l’alcalde Marc Castells.

40 línies a tot el país
La principal característica de 
les línies de la xarxa exprés.
cat, que quan s’acabi d’im-
plantar a tot Catalunya estarà 
formada per 40 línies, és que 
enllaça de manera ràpida les 
principals ciutats del país, mi-
llorant la freqüència de pas i, 
en alguns casos, el temps dels 

trajectes i oferint un conjunt de 
millores en la informació als 
usuaris tant als vehicles com 
a les parades del servei. 
La línia exprés d’Igualada va 
ser la cinquena que va posar 
en marxa el Departament de 
Territori i Sostenibilitat. S’ha 
dut a terme en dues fases. 
La primera, al juny, amb la po-
sada en circulació dels primers 
dos vehicles, que van perme-
tre reforçar, sobretot, les ho-
res amb major demanda: des 
d’Igualada, de 6:30h a 8:30h i 
de 13:30h a 15:30h; i des de 
Barcelona, entre les 13:30h 
i les 21:30h, a més, d’altres 
aspectes com la informació en 
temps real, amb els nous pals 
d’informació dinàmica; el ma-
terial mòbil; i la senyalització. 
Des d’ahir dijous, quan han 
començat a circular els tres 
vehicles de la segona fase, es 
preveu resoldre els problemes 
de capacitat d’aquesta línia en 
les hora punta, especialment 
a la franja de primera hora del 
matí, la qual presenta el grau 
de concentració més alt a cau-
sa de la incorporació obligada 
als llocs de treball i estudi dels 
viatgers.   

Creixement dels usuaris
Des de la seva posada en 
marxa, al juny, la demanda 
del bus exprés ha tingut una 
tendència creixent, amb un 
increment d’usuaris del 36% 
(42.000  usuaris, sense comp-
tar l’agost, que no hi ha ser-
vei). Pel que fa a la demanda 
global de tot el corredor Bar-
celona - Igualada (tant serveis 
exprés com serveis regulars) 
ha crescut un 5% des de que 
es va posar en marxa el bus 
exprés. 
Al corredor Igualada-Barce-
lona, els vehicles permeten 

mantenir la freqüència actual 
de 15-30 minuts, tot garantint-
la amb el reforç de les expedi-
cions directes de manera que 
el mateix model està estès a 
tots els vehicles que fan ser-
veis directes entre les dues 
poblacions i en ambdues di-
reccions.  

Castells: “És la culminació 
d’unes aspiracions”
L’alcalde Marc Castells afir-
mava que “tinc la sensació 
que avui és un dia històric, a 
nivell personal i per a la ciu-
tat. És una gran millora, en 
un tema que sempre ha estat 
molt sensible per a nosaltres. 
És la culminació d’unes aspi-
racions. Tot i això, no cal que 
fem massa cofoisme, segui-
rem amb les antenes posa-
des”.
Ricard Font, que coneix la po-
lèmica de la Hispano des de 
fa molts anys, explicava que 
“aquest que fem és un gran 
esforç en temps de restricci-
ons econòmiques, però fem 
una aposta clara pel transport 
públic per carretera, amb el 

servei expres.cat, que fa uns 
dies també presentàvem a Vi-
lafranca i aviat farem al Ven-
drell. La demanda creix, i això 
és un bon senyal”. Respecte 
les crítiques habituals del ser-
vei de la Hispano, deia que 
“n’estarem amatents, però jo 
no em crec que el corredor 
Igualada-Barcelona sigui dife-
rent dels altres”. Les inversi-
ons en aquest servei, inclòs a 
la T-10, costen a l’erari públic 
400.000€ anuals. 
Que l’aposta de la Genera-
litat sigui el bus, no vol dir 
que s’oblidi, va dir Font, del 
“carrilet”. Aquest any “tindrem 
acabat el projecte d’eliminació 
del pas a nivell d’Igualada”, si 
bé no es coneix encara què 
passarà amb els de Vallbona 
i Masquefa. “Que la gent no 
s’obsessioni amb el mode de 
transport, sinó amb el servei 
que es presta. Si el millorem, 
jo n’estic orgullós, això és el 
més important”, deia Font. El 
cert és que, amb l’entrada en 
servei de l’expres.cat, fer el 
mateix trajecte en tren és gai-
rebé masoquisme.

Igualada-BCN (feiners, excepte agost) (parada Passeig)
5.45, 6.15, 6.30, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15. 8.45, 9.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 16.00, 16.15, 16.45, 17.15, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45.
Igualada-BCN (dissabtes, excepte agost) (parada Passeig)
16.45
Igualada-BCN (festius, excepte agost) (parada Passeig)
15.30, 17.00, 19.00
BCN-Igualada (feiners, excepte agost) (parada M. Cristina)
6.15, 7.15, 7.45, 8.30, 9.45, 10.15, 10.45, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.35, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.45, 18.15, 18.45, 
20.00, 20.05, 20.45, 21.15.
BCN-Igualada (dissabtes, excepte agost) (M. Cristina)
18.15, 20.00, 22.00
BCN-Igualada (festius, excepte agost) (M. Cristina) 
17.00, 19.20, 20.30

Important: a més d’aquests horaris, hi ha també els dels trajectes amb parades als pobles
Ajuntament d'Igualada

CONVOCATÒRIA PER A LA RESTAURACIÓ 
DE FAÇANES

D’acord amb el que disposen les Bases Especí�ques 
Reguladores de les subvencions per a la restauració 
de façanes, el termini per a la presentació de 
sol·licituds és del dia 3 de març al dia 16 de maig de 
2014.

Presentació de les sol.licituds: 
OAC – O�cina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament 
d’Igualada (Pl. de l’Ajuntament, 1).

Requisits necessaris per poder pendre part a la convo-
catòria: 
A més dels establerts en les bases, l’immoble ha de 
tenir una antiguitat de quaranta anys o més.

Igualada, 28 de febrer de 2014

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
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Igualada celebrarà amb una 
nodrida i interessant oferta el 
tricentenari dels fets de 1714. 
Els actes s’iniciaran divendres 
vinent, 7 de març, i s’allarga-
ran fins el mes d’octubre. Els 
mesos de maig i setembre se-
ran els més intensos.
L’Ajuntament va voler esco-
llir un escenari especial per 
a presentar aquest calendari 
d’actes. Va ser el Portal d’en 
Vives, una de les muralles de 
la ciutat, i entrada a Igualada 
pel sud durant el segle XV. Els 
fets de la batalla contra les 
tropes de Felip V és molt pos-
terior, però igualment té un ca-
ràcter històric prou notable per 
entendre les “defenses” de la 
ciutat en l’època medieval.

El tinent d’alcalde de Cultura Josep Miserachs, l’alcalde Marc Castells, i el director del Museu 
Comarcal, Albert Tulleuda, coordinador dels actes, dimecres davant el Portal d’en VIves

Els actes s’iniciaran 
el proper 7 de març, i 
s’acabaran l’octubre. 
Hi haurà de tot:
conferències, música, 
cinema, jocs i recrea-
cions històriques

Igualada inicia un cicle de set mesos amb una nodrida oferta 
d’activitats de commemoració del Tricentenari

L’acte institucional més desta-
cat tindrà lloc el 6 de setem-
bre, la setmana abans de la 
Diada Nacional de Catalunya, 
amb una conferència a càrrec 
del conseller de la Presidència 
de la Generalitat, Francesc 
Homs, i el posterior acte d’his-
sada de la bandera de Catalu-
nya davant del consistori. 
El segon dels grans blocs 
d’activitats serà el de la re-
construcció dels fets succeïts 
ara fa tres segles i el record de 
com era aleshores la societat 
catalana. La darrera setmana 
de maig, el Museu de la Pell 
acollirà el cicle de conferènci-
es 1714. Bandera negra!, amb 
cinc xerrades que repassaran 
el context social i militar de 
l’època. Dilluns, 26 de maig, 
Joaquim Albareda protago-
nitzarà 1714: les raons per la 
resistència; l’endemà, Josep 
Maria Torras i Ribé s’endinsa-
rà en L’altra cara de la Guer-

presenciar l’adaptació teatral 
de la novel·la Lliures o Morts, 
amb monòlegs de David de 
Montserrat encarnant el coro-
nel Ermengol Amill, i un debat 
amb els seus autors. 
El dia 10 de maig, a la plaça 
Cal Font i dins els actes del 
Dia Internacional de la Dan-
sa, Bitrac Dansa i l’Agrupació 
Folklòrica d’Igualada recorda-
ran les danses tradicionals del 
segle XVIII. L’AUGA també se 
sumarà a la commemoració 
amb dues conferències, Les 
músiques de la Guerra de 
Successió, amb Joan Vives 
Ballalta el 9 de juny, i La Ba-
talla de Prats, amb Francesc 
Xavier Hernández, el 15 de 
setembre. 
Durant tot el mes de setem-
bre, la Biblioteca Central pro-
posarà una mostra de llibres 
i audiovisuals relacionats 
amb la Guerra de Successió. 
El dia 10, al Teatre Municipal 
l’Ateneu, la Coral Càrmina i 
l’Orquestra Barroca Catalana, 
amb direcció de Daniel Mes-
tre, recorreran el panorama 
musical de l’època amb Ca-
talunya, Europa 1714. L’Onze 
de Setembre, com ja és tra-
dició, l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada celebrarà la Balla-
da de Sardanes a la Rambla 
amb la Cobla Marinada. I, 

mentre encara resta per posar 
data a un concert conjunt de 
les corals igualadines, l’Ate-
neu rebrà el 4 d’octubre U, set, 
u, quatre. Segar i Batre, amb 
Toti Soler, Joan Massotkleiner 
i Gemma Humet, un recull de 
poesia i cançons de guerra 
carregats de transcendència i 
simbolisme. 
El quart i últim bloc de pro-
postes és el familiar i escolar. 
Entre el 23 de maig i el 6 de 
juny, a la plaça Cal Font, da-
vant la Biblioteca, hi haurà una 
exposició per a tots els públics 
especialment pensada per a 
grups escolars, Tres-cents 
anys després, amb un format 
didàctic i entenedor. El 7 de 
setembre tindrà lloc una pro-
posta familiar, Jocs del 1714. 
La memòria lúdica del Tricen-
tenari, que recordarà els en-
treteniments infantils d’aquell 
moment, alguns encara vi-
gents com la baldufa i els 
daus, i d’altres desapareguts 
com l’argolla. El dia 23 de se-
tembre, amb Avi, què va pas-
sar el 1714?, un espectacle 
adaptació del llibre de Jaume 
Clotet i Rut Bisbe La meva pri-
mera Diada, Albert Estengre 
explicarà a través d’un conte 
infantil què commemorem els 
catalans amb el Tricentenari. 

escenaris de la guerra, la Ruta 
Vendóme-Starhemberg, que 
permetrà conèixer la Torre de 
la Manresana i la Batalla dels 
Prats de Rei el 21 de setem-
bre i, posteriorment, el dia 28, 
el Camí Artiller i el castell de 
Cardona. Amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Comar-
cals de l’Anoia (CECI) es de-
senvoluparà també un segon 
cicle de conferències, De la 
desfeta de 1714 als orígens 
del catalanisme polític, amb 
diferents ponents. 
La llengua, la cultura i les tra-
dicions formen un altre àmbit 
molt destacat en els actes 
commemoratius a Igualada. El 
18 de març, la biblioteca Cen-
tral acollirà la projecció de El 
setge de Cardona 1711, amb 
un debat posterior que comp-
tarà amb la presència del di-
rector Jordi Ferrerons i els 
seus realitzadors, Núria Sala i 
Dani Sala. El 25 de març i l’1 
d’abril, es projectaran els dos 
muntatges de Dolors Geno-
vès, Adéu Espanya? i Hola, 
Europa!. El 12 d’abril, a l’Espai 
Cívic Centre es durà a terme 
el segon Dictat en Català a 
Igualada, amb la col·laboració 
de l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana (APLEC) 
i, el 29 d’abril, novament a la 
Biblioteca Central, es podrà 

ra de Successió: la violència 
contra la població civil; el dia 
28, Adrià Casas proposarà 
descobrir Els exèrcits de la 
guerra i, finalment, Francesc 
Serra i Josep Catà, tancaran 
la setmana amb El conflicte 
a l’interior de Catalunya i La 
repressió borbònica, respecti-
vament.  
El 13 de setembre, Iguala-
da celebrarà una de les acti-
vitats principals, Pedrenyal, 
que convertirà el nucli històric 
en un campament militar de 
l’època. Hi haurà els Miquelets 
de Catalunya, els Miquelets 
de Girona, el regiment de ca-
valleria dels Dragons de Sant 
Miquel i el regiment d’hússars 
hongaresos, amb desfilades, 
demostracions, mostres de 
manteniment d’armeria i d’ela-
boració de bales de plom. La 
reconstrucció històrica del 
mes de setembre es tancarà 
amb dues visites guiades als 

Any intens per a recordar un capítol important de la història de Catalunya

A la presentació del Tricen-
tenari del 1714 a Igualada hi 
eren l’alcalde Marc Castells, el 
tinent d’alcalde de Cultura Jo-
sep Miserachs, i el director del 
Museu Comarcal, Albert Tu-
lleuda, que és el coordinador 
de tot l’ambiciós programa.

Divendres, conferència 
de Quim Torra
El Tricentenari arrencarà el 

proper divendres, 7 de març, a 
les 19h, amb una conferència 
al saló de plens consistorial a 
càrrec de Quim Torra, director 
del Born Centre Cultural i, tot 

seguit, una mostra de recre-
ació històrica a la plaça de 
l’Ajuntament.
Tulleuda va explicar que el 
calendari d’activitats intenta 

que tothom sàpiga “què va 
passar al passat, per entendre 
el present i, sobretot, perquè 
serveixi per projectar el futur, 
arribant al màxim de gent”.
L’alcalde afirmava que el seu 
és un “govern obertament 
sobiranista”, format per CiU 
i ERC, raó per la qual la ce-
lebració del Tricentenari és 
força nodrida, i afirmava que 
“nosaltres som hereus de la 
gent que va lluitar per la lliber-
tat del país”. En línia similar, el 
regidor Josep Muserachs deia 
que l’Ajuntament ha dissenyat 
un programa en el que ha vol-
gut ser “molt rigorós, però no 
neutral”, en el sentit que fa 
300 anys “Catalunya va per-
dre les seves llibertats i no les 
hem recuperat, i tots sabem 
què està passant”.

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

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

www.girbauconsulting.com

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

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

PROFESSOR SIDI
Soluciona tots els teus problemes

No hi ha problemes sense solució!
Gràcies als meus secrets sorprenents 

puc ajudar amb resultats e�caços i 
ràpids:

amor · malatia · treball · atracció de 
clients · impotència sexual

Truca per resoldre qualsevol 
problema. Resultats en 2 dies.

Tel. 674 635 649
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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 

Si  ets titular del carnet jove tens 
un 10% de descompte en la 
subscripció a La Veu
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L’empresa anoienca Gràfiques 
Vilanova ha cedit de manera 
formal la sala l’Empremta a la 
ciutat d’Igualada per tal que 
s’hi puguin fet tot tipus d’acti-
vitats culturals i actes relacio-
nats amb les arts gràfiques.
L’alcalde d’Igualada Marc 
Castells i el propietari de Grà-
fiques Vilanova Àngel Aceve-
do han signat un conveni de 
col·laboració per la cessió de 
la sala. En el transcurs de l’ac-
te, Castells ha agraït el gest 
de generositat dels propietaris 
en posar a la sala a disposi-
ció de la ciutat, i Acevedo, per 
la seva banda, ha remarcat la 
sensibilitat de l’alcalde, que és 
fill d’impressor, envers aquest 
ofici.
L’acord signat es portarà a la 
pràctica acollint una de les ex-
posicions del festival de foto-
grafia FineArt. 
La sala L’Empremta de Gràfi-

Àngel Acevedo, amb Marc Castells, signant l’acord.

Gràfiques Vilanova cedeix la sala 
“L’Empremta” a l’Ajuntament

ques Vilanova està situada al 
carrer de Santa Maria número 
12, al cor de la primera muralla 
d’Igualada, i des que va obrir 
les portes el passat mes de 
setembre ja ha acollit diverses 
exposicions relacionades amb 
el món de les arts gràfiques.
Tot i que Gràfiques Vilanova 
va néixer a Vilanova del Camí 

actualment està situada al Rec 
d’Igualada i és propietat d’Àn-
gel Acevedo, membre de la 
junta directiva de la UEA. Amb 
més de 60 anys d’experiència 
en el sector de la impressió, 
Gràfiques Vilanova és una de 
les empreses més significati-
ves a l’Anoia en el seu sector. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’associació disseny=igualada 
ha estat treballant, conjun-
tament amb les impremtes 
d’Igualada i la seva àrea 
d’influència, la construcció 
d’un directori que permeti, a 
les empreses que necessitin 
serveis d’impressió o bé de 
disseny, trobar les diferents 
ofertes existents a la zona de 
manera agrupada. http://im-
pressioigualada.com
La iniciativa neix amb la volun-
tat d’identificar la marca “Igua-
lada” com a una àrea excel·
lent en el serveis d’impressió 
i amb la voluntat d’arribar, 
amb aquesta oferta conjunta, 
a nous mercats tant nacionals 
com internacionals. D’aquí 
que el directori està editat de 
moment en tres idiomes, ca-
talà, espanyol i anglés i es 
preveu anar ampliant·lo en 
funció dels mercats. Va ser en 
el debat que es va produïr en 
la trobada conjunta entre una 
bona part dels impressors i 
dissenyadors que va tenir lloc 
el dia 19 de juliol de l’any pas-
sat, que es va consensuar que 
fos la capital de la comarca la 
que identifiqués aquesta ofer-
ta, ja que la majoria de les em-
preses estan repartides entre 
la mateixa Igualada i Òdena.
Els antecedents de les arts 
gràfiques concretament a 
Igualada vénen de molt lluny. 
Trobem les primeres referèn-
cies en la “Història d’Igualada” 
de Mn. Joan Segura on es 

Les arts gràfiques i el disseny uneixen 
forces per trobar noves oportunitats

parla de la primera impremta 
l’any 1832. Això vol dir que és 
un sector amb una gran tra-
dició que ha portat que, en la 
seva evolució, s’hi trobin ara 
les empreses més importants 
del sector i més concretament 
en l’especialitat del packaging.
D’altra banda, els pioners 
dels dissenyadors a Igualada 
havien estat els anomenats 
“dibuixants” de l’època que 
treballaven, majoritàriament, 
en les impremtes locals. El 
coneixement de la tècnica i la 
seva creativitat els permetia, 
de manera simultània, ofe-
rir serveis gràfics associats a 
d’altres sectors empresarials 
o bé dins dels diferents ordres 
de l’àmbit social i cultural, i en 
els temps independitzar·se 
formant els primers estudis 
professionals a la zona. És 
just recordar la feina feta pels 
Mula, Rosich, “Mini” , Balsells, 

Marcial, Cuadras, Soriano, Ri-
bera... així com tants d’altres, 
que han aportat una gran ri-
quesa gràfica als diferents es-
deveniments que s’han portat 
a terme al llarg del temps.
Avui, Disseny=igualada agru-
pa un total de 26 estudis pro-
fessionals i les arts gràfiques 
prop de 20 empreses. Com ens 
comenten els responsables de 
disseny=igualada: “L’objectiu 
fonamental d’aquesta propos-
ta és que, quan una empre-
sa, sigui quina sigui la seva 
localització, necessiti serveis 
d’arts gràfiques pensi sempre 
a Igualada, com a una alter-
nativa competitiva que calgui 
tenir en compte. Pensem que 
aquesta iniciativa pot esdeve-
nir una peça important del fu-
tur clúster del paper que, des 
dels sectors polítics, s’està im-
pulsant a la comarca”.

Trobada d’impressors i dissenyadors.

Tres mil persones i 23 
comparses prendran part a la 
rua del Carnaval d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Prop de tres mil persones, 
unes tres·centes més que 
l’any anterior, distribuïdes en 
un total de vint·i·tres compar-
ses, la majoria a càrrec d’es-
coles de la capital de l’Anoia i 
també de Montbui i Vilanova, 
participaran demà dissabte a 
la Rua del Carnaval d’Igua-
lada. Una tercera part seran 
entitats i grups particulars, 
alguns ja amb una llarga con-
tinuïtat pel que fa a la seva 
participació. 
L’inici serà mitja hora abans 
que l’any passat, a les 18:30h, 
amb el recorregut habitual des 
de la plaça de la Masuca fins 
a la plaça de Cal Font. Anirà 
encapçalada per la Xaranga 
Quatre Vents i la participació, 
tancant la comitiva, de la Car-
rossa del Rei Carnestoltes i el 
seu seguici, a càrrec de l’Ate-
neu Igualadí. 
El pregó ha estat escrit en-
guany per la mateixa escola 
de l’Ateneu, amb motiu del 
150 aniversari de l’entitat i, 
com és habitual, el llegirà el 
Rei Carnestoltes, després de 
l’arribada de la seva carrossa 
a la plaça de Cal Font. L’ani-
mació de la festa la durà a ter-
me Yannik Ramis, que condu-
irà l’acte i convidarà a alguns 
membres de les comparses a 
pujar a l’escenari i potenciar 

l’ambient carnavalesc. 
Els components de l’Antic 
Gremi de Traginers prepara-
ran, com també és tradició, el 
pa amb tomàquet amb botifar-
ra, que han cedit gratuïtament 
Fruites Pere Prat, el Gremi de 
Flequers de l’Anoia i l’empre-
sa Carrefour. Es lliuraran un 
total de 4.500 euros en premis 
i trofeus a les millors compar-
ses. 
L’endemà, diumenge 2 de 
març, a les 12h del migdia, a 
la plaça de l’Ajuntament tindrà 
lloc la Minirua i el Ball Infantil 
de disfresses, a càrrec de Ro-
ger Canals i l’espectacle Re-
bombori, amb la col·laboració 
de la Xarxa d’Igualada.  
 

La zona blava, gratis durant 
la tarda de demà dissabte
REDACCIÓ / LA VEU

Les zones blaves d’Igualada 
seran gratuïtes la tarda de 
demà dissabte, 1 de març, co-
incidint amb la celebració de 
la rua de Carnaval. D’aquesta 
manera, no caldrà treure cap 
tiquet en les àrees d’estacio-
nament controlat entre les 13h 
de dissabte i les 9h de dilluns, 
3 de març, ja que els diumen-
ges aquestes àrees queden 
també lliures de pagament.  

Caldrà, però, tenir presents les 
restriccions de trànsit i aparca-
ment a la via pública que im-
plicarà la celebració de la rua, 
que arrencarà a les 18:30h de 
dissabte. El recorregut previst 
sortirà de la plaça de La Ma-
suca i s’acabarà a la plaça Cal 
Font, passant pels carrers de 
Santa Joaquima Vedruna, la 
Soledat, la Rambla, Santa Ca-
terina, el Passeig Verdaguer i 
el carrer de la Vida. 
 

La comparsa del Camp del Rei de Vilanova del Camí va guanyar a la Rua del 2013 a Igualada.
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LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼçʼʼʼʼʼʼʼVʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

NOMÉʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

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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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El passat divendres l’Associ-
ació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) va organit-
zar una jornada formativa en-
torn de les polítiques locals en 
l’àmbit de la promoció econò-
mica. El president de l’ACM, 
Miquel Buch, acompanyat pel 
Conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig i l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells, va 
reivindicar el compromís dels 
ajuntaments per generar ocu-
pació que han destinat més 
de 200 milions d’euros per fo-
mentar aquests polítiques.
Felip Puig va indicar durant el 
seu discurs que “s’està treba-
llant molt decididament amb 
els governs locals i el Govern 
de Catalunya per aprofitar l’in-
cipient recuperació econòmica 

Marc Castells, Felip Puig i Miquel Buch, el passat divendres a Igualada.

Nou curs de monitors 
d’educació en el 
lleure a Igualada

Igualada va acollir una jornada per debatre el futur 
de les polítiques locals de promoció econòmica

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Sociocultural At-
las ofereix aquesta primavera 
un nou curs de monitors i mo-
nitores d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil. 
Aquest curs impartit en conve-
ni amb el CAE (escola d’edu-
cadors en el lleure infantil i 
juvenil), está reconegut per la 
Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya 
i un cop superat tot el procés 
formatiu dóna dret  a obtenir el 
Títol de monitor/a de activitats 
d’educació en el lleure infantil 
i juvenil. 
Amb la nova normativa, el 
curs consta de 150 hores lec-
tives que cal complementar 
amb 160 hores de pràctiques 
i la realització d’una memòria 
de les pràctiques. Les condici-
ons d’accés són tenir 18 anys.
Els horaris del curs son dis-
sabtes, matins de 9h a 14h i 
tardes de 16h a 20h. El curs 
s’inicia el dia 29 de març i fina-
litza el 28 de juny, respectant 
les vacances de setmana san-
ta, així com, els ponts del dia 
del treballador i de sant Joan. 
Tanmateix, un diumenge dins 
el període es durà a terme una 
sortida emmarcada dins l’àm-
bit de natura de la formació. 
El preu és de 235 euros, i per 
inscriure’s cal anar a l’oficina 
de la fundació al carrer de la 
Virtut, núm.22 1r pis d’Iguala-
da, a partir del 24 de febrer. 
Per més informació podeu 
consultar l’apartat de cursos 
programats de la web de l’en-
titat on trobareu la fitxa d’ins-
cripció a www.atlasfundacio.
org o trucar al telèfon. 93 805 
57 92.

i en els pròxims anys ens por-
tarà a generar llocs de treball”. 
I va dir que la col·laboració en-
tre institucions és vital perquè 
“sumant esforços es multipli-
quen els resultats”.

Castells, que també és el  pre-
sident de la Comissió Promo-
ció Econòmica de l’ACM va re-
marcar la importància del món 
local que és des d’on poden 
desenvolupar i impulsar les 
polítiques per fomentar ocu-
pació. La jornada portava per 
lema “El futur de les polítiques 
locals en promoció econò-
mica”. El president de l’ACM 
i alcalde de Premià de Mar, 
Miquel Buch, va dir que “el 
compromís dels ajuntaments 
cap a la creació d’ocupació és 
indiscutible”. I va posar com a 
exemple els 200 milions d’eu-
ros que cada any han invertit 
els ajuntaments per generar 
polítiques de promoció eco-
nòmica. Durant la jornada 
es va fer públic el Manifest 
d’Igualada en defensa de les 
polítiques locals de promo-

ció econòmica. Es tracta d’un 
compromís institucional per 
mantenir els esforços per ge-
nerar ocupació.

Visita a “Ara Vinc” 
i “Punto Blanco”
Aprofitant la jornada a Iguala-
da, Felip Puig va visitar també 
un parell d’empreses, la de 
transports “Ara Vinc”, ubicada 
al Pla de les Gavarreres, i la 
seu de Punto Blanco. 
A Òdena, el conseller Puig, 
acompanyat del delegat de 
la Generalitat a la Catalunya 
Central, Juli Gendrau, i de la 
directora dels serveis territori-
als del Departament d’Empre-
sa i Ocupació a la demarcació, 
Bàrbara Minoves, va visitar les 
instal·lacions de l’empresa de 
la mà del conseller delegat de 
l’empresa, Josep Ribera, i del 
gerent, Xavier Riba. Després, 
el conseller Puig va mantenir 
una reunió, a la mateixa seu 
de l’empresa, amb l’alcalde 
d’Òdena, Pep Solé i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.
A Punto Blanco, Puig va ser 
rebut per Marta Valls, presi-
denta executiva de l’empresa, 
i Xavier Torres, director gene-
ral de Finances i Control, amb 
qui va visitar les instal·lacions 
productives d’aquest grup es-
pecialitzat en la producció de 
mitjons, roba interior, pijames 
i roba de bany.  

El conseller Puig, durant la seva visita a Punto Blanco.

Acord del Consell Comarcal amb el Karting de Parcmotor
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia i Circuit Racing SA (Kar-
ting & Paintball Parcmotor) 
han signat un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu 
d’impulsar projectes conjunts 
i generar inèrcies per promo-

cionar les instal·lacions de les 
qual disposen al Complex del 
Motor de Castellolí: el Cam-
pus Motor Anoia, i el circuit de 
karts i motos i les instal·lacions 
de paintball, respectivament. 
L’acord el van materialitzar, 
dimarts, Xavier Boquete, pre-

sident del Consell Comarcal, i 
Jaume Castells, representant 
de Circuit Racing SA.
Karting & Paintball Parcmotor 
també podrà disposar dels 
equipaments del Campus Mo-
tor Anoia com un complement 
a la seva cartera de serveis.
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REDACCIÓ / LA VEU

Més de cent comerços par-
ticiparan demà a la Botiga al 
Carrer que organitza Iguala-
da Comerç en dues ocasions 
a l’any, i que suposa simbòli-
cament el tancament de les 
rebaixes. S’arriba ja a la 35a 
edició. Els dos esdeveniments 
comercials (de l’estiu i de l’hi-
vern) per excel·lència de la 
capital de l’Anoia van comen-
çar fa 17 anys per la iniciativa 
d’uns pocs comerciants que 
volien rematar la temporada 
de rebaixes. 
Les afectacions de trànsit amb 
el motiu de la Botiga al Car-
rer seran les següents: que-
darà tallada la Rambla Sant 
Isidre, Plaça Cal Font, Plaça 
de la Creu, c/ Argent, Plaça 
Ajuntament, c/Santa Maria, 
Plaça Pius XII, c/Roser i car-
rer Sant Magí, en horari de 8 
a 21 hores aproximadament. 
Autobusos urbans no podran 
circular per Rambles ni Plaça 
de la Creu.
Com que els carrers de la 
zona cèntrica de la ciutat es-
taran tancats pel trànsit rodat 

Demà, més de 100 comerços 
participaran a la Botiga al Carrer

Volem creure que no tots 
els polítics són iguals. Però 
malauradament veiem que 
la política d’avui no solu-
ciona els problemes del 
poble, sinó que tendeix a 
agreujar-los. I això és molt 
frustrant. Són molts els que 
ja han perdut l’esperança 
en aquells que segueixen 
tancant els ulls a la realitat 
i fent orelles sordes a les 
justes reivindicacions ciu-
tadanes. Els Governs no 
volen adonar-se del proble-
ma. I continuen vivint en la 
seva bombolla, parlant de 
les grans millores de la seva 
gestió, que el ciutadà cor-
rent no veu per enlloc. No 
paren de carregar  l‘esque-
na de la gent amb mesures, 
prohibicions, multes, impos-
tos i taxes, mentre es deixa 
barra lliure a les empreses 
de l’energia o a la banca, 
que fan els seus beneficis a 
l’empara de situacions quasi 
monopolístiques. I el contri-
buent cada dia ho percep 
més com servituds que han 
de pagar. 
Així les formes de protesta, 
que es feien abans en grans 
manifestacions de clams 
anònims, es van substituint 
per actuacions personals 
més radicalitzades. Alguns 
fan gravacions que pengen 
a Youtube, on exposen, sen-
se pors, les seves idees, la 
seva cara i els seus noms. 
Saben que aquesta acció no 
els obre la porta a cap so-
lució. Que segurament serà 
sols una vàlvula d’escapa-
ment que rebaixarà momen-
tàniament la seva pressió 
interior. Però aquell “ciutadà 
emprenyat”, que va descriu-
re el periodista Enric Julia-
na, cada dia ho està més. La 
pressió va creixent fins que 
exploti. Perquè ningú vol 
sentir-se ofegat en un lloc 
tancat del qual difícilment 
podrà escapar. Així el risc 
de que apareguin situacions 
violentes es fa cada dia més 
evident. Aquelles que fins 
ara es veien només per les 
televisions i passaven lluny, 
són cada dia  més prop de 
nosaltres. Fins que les veu-
rem en els nostres carrers.
Es predica que l’emprene-
doria és un valor que s’ha 
de fomentar per pal·liar 
l’atur. Insisteixen que el gre-
garisme subvencionat és 
una rèmora. Però a la reali-
tat, les idees paguen peatge 
i els beneficis empresarials 
acaben en el sarró d’una 
Hisenda que s’han convertit 
en un pou sense fons, ni en-
tranyes, que sols acumula 

PERE PRAT

dèficit. Les paraules nobles 
serveixen de placebo per es-
timular una esperança que 
ja ni és brot verd, ni segura-
ment tampoc una llavor que 
pugui fructificar en un futur 
proper. La majoria de les 
organitzacions productives 
arrosseguen forats que les 
acabarà portant al naufragi. 
Sols sobreviuen aquells que 
han estat capaços de fer 
dràstiques mesures d’apri-
mament de les seves estruc-
tures, per adaptar les seves 
despeses a uns ingressos 
cada vegada més condicio-
nats per la crisi. 
I això ha agermanat a una 
classe mitjana - força del 
treball i petit empresari - que 
sap que està lluitant per la 
supervivència. S’han ado-
nat que tots són a la mateixa 
trinxera i que cal mantenir 
viu, com sigui, l’entramat 
econòmic de base. Perquè 
cada empresa que es tan-
ca és un col·lectiu que mor 
i afebleix les altres. I la pena 
dels més necessitats es 
una càrrega feixuga -políti-
cament insolidària- que els 
governants volen amagar 
darrera de les xifres mani-
pulades. Però aquestes tàc-
tiques -que practicaven les 
dictadures- ja no fan efec-
te. Els missatges uniformes 
que es donen queden des-
bordats per les noves tec-
nologies. No serveix de gran 
cosa acomiadar directors de 
periòdics d’abast nacional 
-per fer-los més dúctils a qui 
mana- ja que el substrat de 
base és lliure i no depèn del 
seu diner.
Per això, repetir, sistemà-
ticament que les successi-
ves reformes laborals seran 
la solució del problema de 
l’atur genera rebuig. Darrere 
de cada lloc de treball hi ha 
una persona i no un núme-
ro. Ni són només diners. Hi 
ha un actiu i no una càrre-
ga. Hi ha una feina. Un ser-
vei o producte a vendre. Hi 
ha un  món que desitja tenir 
un lloc de treball i no una 
subvenció. Perquè no són 
únicament els treballadors 
sense feina els que recla-
men l’atenció de l’Estat. Els 
joves no volen entretenir-se 
fent estudis com sedació a la 
desesperança. Ningú accep-
ta ja les polítiques d’exclusió 
que el mercat i el Govern im-
posen sense cap escrúpol. 
Volen creure que hi ha una 
altra política. Diferent de les 
mentides construïdes amb 
grans paraules o de grans 
silencis. 

Volem creure

per l’ocasió, Igualada Comerç 
recomana a tots els visitants 
de fora de la ciutat aprofitar 
els pàrquings gratuïts de les 
zones blanques, al costat del 
Mercat Municipal, com també 
a l’Av. Balmes, o els dos pàr-
quings soterrats al mateix cen-
tre de la ciutat. Per facilitar la 
mobilitat a la zona comercial 
de la ciutat, es recomana tam-
bé als mateixos igualadins, 
venir a peu, o amb el transport 
urbà. La zona de vianants, 
com sempre, acollirà més d’un 
centenar llarg de comerços 

que posaran una parada o bé 
just al davant del seu establi-
ment o bé, si són d’una altra 
zona comercial, en un dels 
carrers i places més cèntrics 
de la ciutat. 
A banda de la compra de tota 
mena d’articles, Igualada Co-
merç prepara una jornada 
“d’anar de compres” amb ob-
jectiu que es converteixi en un 
dia especial on la gent pugui 
gaudir d’activitats lúdiques i 
refrescants. “Perquè la Boti-
ga al Carrer no és només un 
simple acte de compra, sinó 
una oportunitat per desco-
brir la ciutat, els seus racons, 
gaudir de les seves terrasses 
i participar en l’ambient fes-
tiu”, expliquen des de l’entitat 
comercial. “Els més de disset 
anys d’història d’aquesta acti-
vitat comercial i promocional, 
avalen l’èxit de l’esdeveniment 
que edició rere edició congre-
ga més gent de la comarca de 
l’Anoia, de les comarques del 
voltant i de Barcelona ciutat i 
rodalies”.  

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina Inte-
sis Software ha estat present 
al MWC 2014, que s’ha fet a 
Barcelona del 24 al 27 de fe-
brer, mostrant les principals 
novetats per a IntesisHome, 
l’innovador sistema de control 
remot per a aparells de clima-
tització. 
Entre les novetats més des-
tacables es troba un nou dis-
positiu WiFi-IR universal per 
al control de qualsevol apa-
rell d’aire condicionat amb 
receptor de comandament a 
distància per infrarojos (splits, 

L’empresa igualadina Intesis presenta 
les seves novetats al MWC 

màquines de cassette, de 
conductes, etc.).   Amb aquest 
nou dispositiu, IntesisHome 
es reafirma com la solució 
més completa al núvol per al 
control de climatització, remo-
ta o localment, des del seu 
Smartphone, Tablet o qual-

sevol navegador d’internet, 
d’una forma senzilla, intuïtiva 
a la vegada que molt atractiva 
per l’usuari, utilitzant una úni-
ca interfase d’usuari, indepen-
dent de la marca de l’aparell 
d’aire condicionat o bomba de 
calor a controlar.
Intesis Software, amb seu al 
carrer Milà i Fontanals d’Igua-
lada, són dissenyadors i fa-
bricants d’aparells, software i 
apps per l’automatització en 
domòtica i imnòtica, amb cli-
ents en més de 80 països de 
tot el món i amb tres marques 
pròpies. 

El president de KH7, proper convidat 
dels dinars empresarials de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

El president del KH7, Josep 
Maria Lloreda, serà el proper 
convidat dels dinars empre-
sarials de la UEA, el proper 
dijous 6 de març a la 1 del 
migdia. 
Josep Maria Lloreda ha mar-
cat un estil personal al capda-
vant de KH Lloreda, creadora 
del conegut KH-7, un producte 
que va reinventar l’empresa 
durant la crisi dels noranta. 
La història d’aquesta empresa 

familiar és curiosa i un para-
digma de visió i reconversió. 
Abandonar el recobriment de 
metalls per comercialitzar el 
potent desengreixant que ha-
vien desenvolupat per fer ser-
vir en la seva activitat original, 
va ser el gir d’una empresa 
que Josep Ma Lloreda dirigeix 
des de 1994, quan va prendre 
el relleu del seu pare. El presi-
dent de KH Lloreda ha liderat 
la consolidació de KH7 com 
una marca líder del sector i 

amb un ampli reconeixement.
Durant l’última dècada, KH 
Lloreda ha experimentat un 
desenvolupament important 
sota els valors de la feina ben 
feta, la feina en equip, el com-
promís i la innovació com a 
pilars de la seva estratègia de 
negoci.
L’acte es farà al Restaurant 
Sesoliveres. Preu del cobert:  
20€ socis – 25€ no socis. Ins-
cripció prèvia al tel.938052292 
o  a uea@uea.cat



18
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de febrer de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El secretari d’Organització de 
Convergència, Josep Rull, va 
ser dissabte a Igualada en un 
acte intern emmarcat en la 
campanya “Sí, vull”, que es 
va a les dependències muni-
cipals de l’Espai Cívic Centre.
El dirigent de Convergència 
no va voler passar per alt els 
darrers esdeveniments polí-
tics que han tingut lloc aques-
ta setmana al Congrés dels 
Diputats; on PP, PSOE/ PSC 
i UPyD han votat en contra de 
la consulta a Catalunya. Se-
gons Rull “el paper que ha fet 
aquesta setmana el PSC ha 
suposat una renuncia a les se-
ves bases fundacionals, les de 
la Catalunya democràtica; po-
sar-se a l’òrbita del PP i UPyD 
no facilita les coses”. 
A l’acte hi eren l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells; Juli, 
Gendrau, alcalde de Berga i 
president de la federació de 
la Catalunya Central de CDC; 
i Jordi Torra, president comar-
cal de CDC a l’Anoia. 

Josep Rull, al costat de Marc Castells i Jordi Torra.

Josep Rull va fer campanya pel “sí sí” 
en un acte de CiU a Igualada

Sobre la campanya del “Sí, 
vull”, Josep Rull ha explicat 
que “té cinc punts destacats” i 
els ha enumerat “sí,vull votar; 
sí, vull decidir el futur de Cata-
lunya; sí, vull ser optimista; sí, 
vull fer història; i sí, vull cons-
truir un nou país”. 
El dirigent convergent ha su-
bratllat que “volem deixar clar 
que el nou estat està al servei 
de les polítiques socials” i ha 
recalcat que “Catalunya ja no 

és viable dins d’Espanya, du-
rant anys s’han construït ponts 
de diàleg i ara això ja no és 
possible”. Josep Rull ha ex-
plicat que “actes com el d’avui 
serveixen per combatre el dis-
curs de la por i per eixamplar 
la majoria favorable a la con-
sulta”; i ha afegit que “fins al 
9 de novembre ens centrarem 
en el primer sí, en el volem vo-
tar”.

REDACCIÓ / LA VEU

Creu Roja Anoia, seguint la 
línia de treball dins el “Progra-
ma Operatiu Pluriregional de 
lluita contra la discriminació” 
i gràcies a cofinançament del 
Fons Social Europeu, tot just 
inicia un projecte innovador 
per donar resposta a la situ-
ació que pateixen els joves 
en el context de crisi socio-
econòmica actual, així com 
les dificultats que hi troben per 
poder accedir al mercat de tre-
ball.
Les persones a les que va 
adreçat aquest projecte són el 

Creu Roja Anoia inicia un projecte per 
a generar ocupació juvenil

Òmnium estrena amb Martí 
Anglada un cicle sobre el 
procés sobiranista
REDACCIÓ / LA VEU

Òmnium Cultural-Anoia ha 
preparat, per aquest mes de 
març, un cicle de conferències 
que, sota el títol ‘On som i cap 
a on anem’, pretén reflexionar 
sobre el moment actual del 
país i del procés obert d’inde-
pendència.
La primera de les sessions 
tindrà lloc el proper dijous 6 
de març amb la conferència  
Quin paper juga la comuni-
tat internacional en el procés 
d’independència? a càrrec 
del reconegut periodista Martí 
Anglada. Serà a les 19:00 de 
la tarda, al Teatre de l’Aurora 
d’Igualada. L’acte serà pre-
sentat per la periodista igua-
ladina Marina Llansana, que 
és també membre de la Junta 
Nacional d’Òmnium Cultural.
Martí Anglada és llicenciat en 
Dret i en Ciències de la Infor-
mació per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Es dedica 
al periodisme en l’àmbit de la 
informació internacional des 
de 1976. Va ser cap d’informa-
ció internacional de Televisió 
de Catalunya  i comentarista 
de política internacional a TV3 
i Catalunya Ràdio. 
És autor, entre d’altres, del lli-
bre Quatre Vies per a la Inde-
pendència: Estònia, Letònia, 
Eslovàquia i Eslovènia (Ed. 
Pòrtic, Grup 62, 2013), on es-
tudia, sobre el terreny, la via 
d’accés a la independència 
d’aquestes nacions i en coneix 
els problemes i les solucions 
adoptades. 

Martí Anglada.

El 18 de març, Germà Bel
El cicle de conferències conti-
nuarà el dimarts 18 de març a 
l’auditori del Museu de la Pell, 
amb una sessió a càrrec de 
l’economista Germà Bel i es 
tancarà el dijous 27 de març, 
en el mateix espai, amb una 
xerrada a càrrec del politòleg 
Marc Sanjaume.
L’objectiu és oferir un espai de 
reflexió, on debatre algunes 
claus sobre l’actual procés 
d’independència a Catalunya, 
amb l’aportació d’experts de 
reconeguda trajectòria. El ci-
cle vol respondre a preguntes 
com: El creixement de l’inde-
pendentisme és conjuntural? 
Pot sortir Catalunya de la Unió 
Europea? És la independèn-
cia una opció viable per Ca-
talunya? Marxaran les empre-
ses del país?...  entre moltes 
d’altres.
Les conferències compten 
amb el suport d’Igualada per 
la Independència, el casal La 
Teixidora, ParAnoia Accions, 
la Llibreria Llegim...? així com 
del Teatre de l’Aurora, del Mu-
seu de la Pell i de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura.  

Tallers gratuïts de teatre social
REDACCIÓ / LA VEU

Després de l’èxit dels tallers 
de les anteriors edicions, Atlas 
fundació sociocultural inicia el 
proper 15 de març, de 17 a 20 
hores, un nou cicle de tallers 
gratuïts de teatre social, a càr-
rec de La Xixa Teatre, seguint 
la metodologia del teatre de 
l’oprimit d’Augusto Boal basa-
da en el model pedagògic de 
comunicació i diàleg de Pau-
lo Freire. Pretén donar eines i 
recursos pràctics per fer front 

a aquelles situacions de con-
flicte que trobem en la nostra 
quotidianitat i que sovint no 
sabem com resoldre.
El taller tindrà una continuï-
tat  mensual (26 d’abril, 17 de 
maig i 14 de juny). Per inscriu-
re’s, ho podeu fer enviant la 
fitxa d’inscripció que trobareu 
a www.atlasfundacio.org a at-
las@atlasfundacio.org o bé a 
la seu de l’entitat (C/ de la Vir-
tut nº22, 1r d’Igualada), de 9 a 
13h i de 16 a 19h.

col·lectiu de joves de l’Anoia, 
en edat compresa entre els 18 
i 30 anys, amb baixa qualifica-
ció professional, bé perquè en 
algun moment han abandonat 
els seus estudis o bé per tenir 
escassa o nul·la experiència 
laboral.
L’objectiu principal del projec-
te és contribuir a la igualtat 
d’oportunitats de les perso-
nes joves, fent que les seves 
possibilitats d’inserció siguin 
majors. De manera més  es-
pecífica, es pretén motivar als 
participants per la recerca de 
feina i  que assoleixin més 

confiança en les seves pròpies 
capacitats per poder desenvo-
lupar-se professionalment. 
L’acompanyament per part de 
l’equip tècnic al llarg de tot el 
procés, permetrà que paral-
lelament es treballin compe-
tències i habilitats socials i 
personals que intervenen en 
la recerca i l’exercici d’una 
ocupació. La metodologia que 
s’aplicarà serà la d’itineraris 
personals d’inserció, disse-
nyant un pla d’actuació adap-
tat a les necessitats de cada 
participant  i incidint en l’orien-
tació laboral, formació i inter-
mediació laboral. 
El punt fort d’aquest projecte 
és la generació d’aliances em-
presarials a través d’una xarxa 
d’empreses col·laboradores 
que participaran de manera 
molt activa. Aquest dispositiu 
es desenvoluparà al llarg de 
tot l’any i es pot demanar més 
informació  trucant al telèfon 
93 803 07 89.

Gran autèntic vident curandero africà, dotat d’un do hereditari amb 
poders naturals i gran experiència en tots els camps de l'alta màgia 
africana. Expert en unir amors impossibles i recuperar parella, treball, 
sort, impotència sexual, mal d'ull, depressió, recuperar parella sense 
causar cap dany, sort en els negocis, justícies, problemes familiars, etc ... 
el mestre Ballarà arregla casos molt desesperats. 
Treballo a distància, resultats 100% garantits i desplaçament possible. 
Treballo tots els dies de 9h a 22h, resultats en 3 dies.

MAESTRO BALLARA

Tel. 616 43 45 43

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’antic escorxador va acollir 
el passat divendres, 21 de 
febrer, la tercera edició de la 
Fira Igd Universitària, impul-
sada pel departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament. Al llarg 
d’aquesta jornada, gairebé mil 
quatre-centes persones van 
visitar el recinte, la gran ma-
joria durant el matí, igualant 
d’aquesta manera l’assistèn-
cia de l’any anterior. Hi van 
passar la pràctica totalitat dels 
instituts de la capital de l’Anoia 
i també estudiants i professors 
d’altres centres de la comarca. 
A la tarda hi van assistir molts 
joves a títol individual, en al-
guns casos acompanyats dels 
seus pares, però també molts 
adults que valoren ampliar co-
neixements. 
El regidor de Joventut, el re-
publicà Joan Requesens, 
destaca que “després de tres 
edicions podem afirmar que 
aquesta fira està ja del tot 
consolidada al territori” i afe-
geix que “tant els centres que 
han vingut a fer les seves pro-
postes com els joves i profes-
sors que l’han visitat ens han 
traslladat la seva satisfacció 
pel bon funcionament de l’es-
deveniment i la facilitat d’inte-
racció que hi ha entre oferents 
i interessats en un escenari 
reduït i proper com és aquest”. 
En aquesta nova edició hi 

La fira universitària ja s’ha guanyat un lloc de referència entre els estudiants d’ESO de l’Anoia.

Xerrada sobre la 
importància de la 
salut a la boca durant 
la infància

1.400 estudiants van visitar la Fira IGD 
Universitària a l’antic escorxador

van prendre part vint-i-una 
universitats: la Fundació Uni-
versitària del Bages, La Salle, 
la UNED, la Universitat Abat 
Oliba, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat 
de Barcelona, la Universitat 
de Girona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat de Vic, 
la Universitat Internacional de 
Catalunya, l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada adscrita a la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Oberta 
de Catalunya, la Universitat 
Ramon Llull, BAU-Escola Su-
perior de Disseny, Escola de 
Turisme Sant Ignasi, ESDI-
Escola Superior de Disseny, 
Les Roches International 
School of Hotel Management, 

la Universitat Rovira i Virgili, 
EAE-Business School i CETA-
Escola Universitària de Turis-
me Barcelona.   
A banda, set centres de For-
mació Professional, l’Institut 
Milà i Fontanals, l’Acadè-
mia 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 Cer-
vera van completar la mostra 
amb les seves propostes alter-
natives als estudis universita-
ris, de manera conjunta amb 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, l’Escola Oficial 
d’Idiomes i l’Escola Municipal 
de Teatre La Tarima. 

XAVIER BARBERÀ / CECI

Des de l’any 2008, la Secció 
de Ciències Naturals i Medi-
ambientals del CECI convida 
a tothom al projecte PARTICI-
PA, que consisteix en recollir 
les primeres observacions de 
sis espècies d’ocells migra-
dors força coneguts, un pro-
jecte que any darrera any va 
recollint dades força interes-
sants sobre aquestes aus.
A principis de març, comen-
çarem a observar els ocells 
migradors que provenen dels 
seus quarters d’hivernada i 
que es dirigeixen als seus in-
drets de nidificació i és aquí, 
en aquest pas per la nostra 
comarca, que tenim l’interès 
posat. 
Es vol recollir el màxim de 
dades possible. Les primeres 
observacions d’arreu de la 
comarca de les sis especies 
escollides i que cada any són 
les mateixes. Molts d’aquests 
individus no es quedaran 
aquí per reproduir-se, ja que 
senzillament estan de pas en 

El CECI convida tothom 
a observar els ocells de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous 6 de març a 
les 19 hores a l’auditori d’Api-
nas al Passeig Verdaguer, 45, 
tindrà lloc una xerrada orga-
nitzada pel Servei d’Atenció i 
Consulta d’Apinas  i el Centre 
Dental Juvenil Boca a Boca, 
sobre “La importància de la 
boca a la infància i l’adoles-
cència  (des de perspectives 
complementàries)”. Anirà a 
càrrec de la Dra. Anabel Villa 
-Odontopediatra i responsable 
sanitària del Centre Dental Ju-
venil Boca a Boca - i de Ra-
quel Garcia -Logopeda Espe-
cialista en Deglució Pediàtrica 
del  Servei d’Atenció i Consul-
ta d’APINAS-.
Des de la perspectiva d’acon-
seguir una bona dentició i una 
correcte facilitat de comuni-
cació i deglució ajudarem als 
nostres infants i joves a evitar 
problemes que més endavant 
poden comportar dificultats 
d’aprenentatge, de relació o 
fins i tot problemes de salut. 

direcció als seus punts de re-
producció més al nord, d’altres 
formaran part de l’avifauna de 
l’Anoia. Aquest seguiment té 
un rerefons científic i que està 
lligat amb el possibles efectes 
del canvi climàtic en el ocells, 
ja que aquests són uns clars 
indicadors del mateix.
Fa uns anys es va començar 
a especular sobre el canvi cli-
màtic i les seves conseqüèn-
cies. En l’actualitat, no hi ha 
dubte que el canvi climàtic és 
un fenomen que ens afectarà 
a tots, però en més o menys 
grau segons la capacitat de 
reacció i d’adaptació, la loca-
lització i, evidentment, de les 
possibilitats econòmiques. Per 
avaluar els possibles efectes 
del canvi climàtic s’estudien i 
s’analitzen tota una sèrie d’in-
dicadors. Un d’aquests parà-
metres és fer un seguiment 
dels ocells, tant per la facilitat 
d’observar-los com pels seus 
costums de nidificació i de 
migració. Per aquest motiu 
s’estan duent a terme molts 

projectes i estudis per esbrinar 
com afectarà el canvi climàtic 
als ocells i les conseqüències 
que això pot comportar.
Els ocells que formen part 
del projecte PARTICIPA són: 
Oreneta (Hirundo rustica), 
Oreneta cuablanca (Delichon 
urbica), Falciot (Apus apus), 
Cucut (Cuculus canorus), Pu-
put (Upupa epops) i Rossinyol 
(Luscina megarhynchos). Per 
participar-hi només cal obser-
var el cel del vostre poble, ciu-
tat o quan sortiu al camp i quan 
observeu alguna d’aquestes 
sis especies, haureu d’apun-
tar: el nom de l’espècie, el lloc 
d’observació i/o paratge per 
tal que posteriorment es pu-
gui situar-la el mapa, la data 
de l’observació i el vostre nom 
per poder-vos contestar i envi-
ar-vos informació del projecte. 
Us agrairem la vostra col-
laboració. Feu arribar les da-
des recollides a l’adreça de 
correu electrònic naturaano-
ia@gmail.com o a ceci@ceci-
anoia.cat.

Acte de Sor Lucia 
Caram, dimecres 
al Centre Cívic 
Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU

El dimecres 5 de març, a 2/4 
de 6 de la tarda, El grup de 
Dones de les Tardes dels Di-
mecres, ha convidat a Sor. 
Lucia Caram, perquè faci una 
xerrada al Casal Cívic Mont-
serrat sota el títol  “Dones Im-
plicades i compromeses”. Sor. 
Lucia va nàixer a Tucumán 
(Argentina), té 46 anys i en 
fa 19 que viu a Manresa. És 
monja dominica contemplati-
va. Apassionada de la  huma-
nitat i enamorada de la perso-
na de Jesús de l’Evangeli.
Les seves opinions sempre 
han causat enrenou a l’Es-
glésia. Però les recents Apa-
ricions a diversos canals de 
televisió, les entrevistes que 
ha concedit als diaris de Bar-
celona, la participació en les 
xarxes socials i la publicació 
llibres, l’han fet molt popular, 
convertint-se en un fenomen 
mediàtic.
Ha creat una gran xarxa d’aju-
da als més necessitats, ba-
sant-se amb la bondat de la 
gent. Creu en la força de les 
persones per aconseguir can-
viar el sistema.

Jove Cambra 
organitza un dia 
d’activitats per 
practicar l’anglès

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte li toca el torn 
a la Jove Cambra d’Igualada 
(JCI) -com a entitat sòcia de 
l’Ateneu Igualadí- organitzar 
una activitat amb motiu dels 
150 anys de l’Ateneu. Per 
aquest motiu, els joves empre-
nedors igualadins han organit-
zat “The English Day!”, un dia 
ple d’activitats per a tots els 
membres de la família per a 
practicar l’anglès. 
De les 10 a les 11:30h JCI ofe-
rirà el taller per a nens i nenes 
“Getting ready for Cooking” i 
de 11:30 a 13:00 un altre taller 
infantil que porta per títol “Ma-
king cookies & Cake Pops”. 
Aquests tallers van adreçats a 
nens i nenes a partir de 2 anys 
i les places són limitades. A 
les 5 de la tarda, es projectarà 
en versió original el film “Char-
lie and the Chocolate Factory” 
i a les 7, els assistents es reu-
niran per a fer un “cup of tea”. 
Totes les activitats tindran lloc 
a la sala de socis de l’Ateneu.
La propera activitat organitza-
da serà el 22 de març amb el 
títol Auf Deutsch, una jorna-
da alemanya, on al matí es 
jugaran a jocs de taula típics 
alemanys i a la tarda es veurà 
una pel·lícula en versió origi-
nal i després es comentarà tot 
fent una cervesa alemanya.
La Jove Cambra Internacional 
és una associació no gover-
namental on joves de tot el 
món aprenen a assumir res-
ponsabilitats i a desenvolupar 
habilitats directives mitjançant 
el treball en projectes per la 
comunitat. Forma part de la 
Federació Mundial de Joves 
Líders i Emprenedors amb 
presència a més de 115 paï-
sos. Segons els seus mem-
bres, formar part de l’Ateneu 
suposa “tenir un espai propi 
dins d’una entitat 100% Igua-
ladina i acord amb els nostres 
valors. Un espai d’intercanvi 
amb altres associacions i un 
món ple de possibilitats i faci-
litats”.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 17 de març es farà 
l’assemblea ordinària de l’As-
sociació de la Gent Gran 
d’igualada, a les 5 de la tarda, 
al Casal del Passeig. L’ordre 
del dia inclou el lliurement dels 
carnets nous de soci, l’estat 
de comptes, informació de les 
activitats i precs i preguntes. 

El 17 de març, 
assemblea de 
l’Associació de la 
Gent Gran



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí continua sumant col·
laboracions per dinamitzar 
el Centre d’Innovació Anoia. 
L’Ajuntament de Castellolí ha 
signat recentment un conveni 
per col·laborar en l’execució 
de projectes i activitats pel fo·
ment de la dinamització eco·
nòmica del territori vehiculat 
a través del Centre. Aquest 
acord, rubricat per Joan Vich 
i Joan Serra, alcaldes de Vila·
nova del Camí i Castellolí, res·
pectivament,  se suma als que 
han signat altres municipis 
com Òdena, La Pobla i Carme 
i també per altres organismes 
com el Consell Comarcal de 
l’Anoia, la Cambra de Comerç, 
la Unió Empresarial de l’Ano·
ia o el Centre Tecnològic de 
Masquefa, entre altres.
El conveni explica les accions 
generals a desenvolupar al 
Centre d’Innovació que inclo·
uen la promoció i difusió dels 
polígons industrials de la Con·
ca, la promoció de serveis per 
a les empreses ubicades en 

aquests polígons o el foment 
de l’associacionisme empre·
sarial i industrial. També es 
contemplen altres accions de 
foment de la cultura emprene·
dora i també les activitats que 
tinguin a veure amb la innova·
ció i la creativitat. En aquest 
sentit, el conveni destaca la 
voluntat de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per execu·
tar un projecte dirigit al sector 
gràfic i paperer, consistent en 
la creació d’un clúster i d’al·

tres actuacions destinades a 
impulsar i promocionar aquest 
sector. 
L’ajuntament de Castello·
lí, amb la signatura d’aquest 
conveni es compromet a col·
laborar en l’impuls de la gestió 
de les accions i serveis pro·
moguts des del Centre d’In·
novació Anoia i, especialment 
es compromet a col·laborar en 
la creació d’aquest clúster del 
paper, les arts gràfiques i el 
packaging.

Vilanova suma la col·laboració de 
Castellolí per a la dinamització del 
Centre d’Innovació Anoia 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat dissabte l’Escola de 
Mares i Pares Marta Mata va 
organitzar amb èxit el Primer 
taller emocional familiar. Una 
vintena d’adults i uns 18 in·
fants van gaudir d’una tarda 
d’emocions. El taller que por·
tava per títol “Com comuni·
quem les nostres emocions?” 
els va permetre desmitificar 
creences, valorar les relacions 
i segons paraules textuals a 
jugar a donar color al seu in·
terior. Tot un repte que segons 
expliquen des del col·lectiu de 
pares, van viure amb gratitud 
i ganes de repetir. El taller va 
anar a càrrec de Jose Serrano 
i Xesca Vela, ambdós mem·
bres de l’escola de mares i pa·

res de l’escola.

Enriquidor “Sopar a ce-
gues” per a tots els sentits
D’altra banda, l’Escola de Ma·
res i Pares Marta Mata com·
parteix altres activitats i espais 
de trobada. Recentment, con·
cretament la nit de dissabte 
22 de febrer,  van realitzar el 
2n sopar a les fosques. Exqui·
sits plats es van passejar pels 
seus “nassos” mai millor dit ja 
que l’olfacte, el tacte, el gust i 
l’oïda eren els seus aliats. Van 
degustar el menú a les fos·
ques preparat a la Cassoleta. 
En conjunt una combinació de 
sabors, explosions de sensa·
cions i molt bon humor. 

Bona acollida del taller 
emocional familiar de l’Emp 
Marta Mata

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aprofitant els darrers dies de 
rebaixes, l’Associació del Co·
merç i la Indústria de Vilanova 
del Camí (ACI) ha preparat per 
aquest diumenge una jornada 
comercial al carrer per oferir 
als visitants els seus productes 
a preu de gangues. El Mercat 
de la ganga, omplirà la plaça 
de Mercat d’activitat comercial 
i festiva. Aquesta és la primera 
cita del calendari que l’ACI ha 
preparat aquest any i que pre·
veu algunes novetats per tal 
d’augmentar i millorar els re·
sultat de les seves accions de 
promoció.
De moment, la primera cita 
d’aquest cap de setmana pre·
senta un canvi important, ja que 
l’entitat ha decidit organitzar·la 
en diumenge, en comptes de 
fer·ho en un dissabte, com ve 
sent habitual. En part ho han 
decidit així per no solapar·se 
amb la celebració del carnes·
toltes d’Igualada i altres locali·
tats veïnes, que de ben segur 
comptaran amb la participació 
també de molts vilanovins. Però 
com explicava, aquest matí, Lí·
dia Martínez des de l’ACI, a La 
Carmanyola de Ràdio Nova, 

també serà una prova per saber 
si l’emplaçament del mercat en 
diumenge té més bona acollida 
i efecte, pel fet de coincidir amb 
una jornada festiva.
El fet que coincideixi amb el 
carnestoltes també ha fet deci·
dir a l’ACI a ambientar la festa 
amb motius carnavalescs. De 
fet conviden als veïns a anar·
hi disfressats. Aquesta idea de 

donar un motiu a la festa tam·
bé es veurà repetida al llarg 
de l’any amb altres propostes i 
mercats que s’ambientaran de 
manera monogràfica per donar·
los un valor afegit. Per exem·
ple, el Mercat V de preu que es 
farà el setembre estarà dedicat 
als barrets, i a finals d’octubre 
faran una mostra terrorífica em·
marcada en la celebració de 

Ambient de carnaval per al Mercat de la ganga de l’ACI

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centro Cultural Casa d’An·
dalusia de l’Anoia celebrarà 
amb diferents actes el Dia d’An·
dalusia, el proper cap de set·
mana. L’actuació a càrrec de 
Palomita de Pastora, dissabte 
a la nit, serà un dels actes més 
destacats. L’espectacle comen·
çarà a les 9 de la nit. L’entitat 
ha previst també sopar i ball per 
completar la vetllada. 
L’endemà diumenge el pro·
grama festiu començarà a les 
10 del matí amb un esmorzar 
de migas i sardines. A migdia, 
es celebrarà la missa rociera, 
acompanyada pel cor de l’enti·
tat Rocieros del camino i es farà 
la tradicional ofrena floral a la 
verge. El dinar de germanor, a 
les 2 de la tarda, a base de po·
taje serà una altra de les cites 
importants del cap de setmana 
per a la casa andalusa. I la fes·
ta acabarà amb l’actuació dels 
alumnes de l’entitat i un ball de 
final de festa.   

Halloween. 
Al Mercat de la ganga d’aquest 
diumenge es podrà trobar una 
mica de tot, des d’articles d’in·
formàtica, artesania, embotits, 
llaminadures, complements, 
perfums... Ara per ara una quin·
zena de parades han confirmat 
la participació.
A partir de dos quarts de 12 del 
migdia començaran les actua·
cions de la Unión Cultural Ex·
tremeña; flamenc i dansa del 
ventre, a càrrec de Sweet India 
i un taller de màscares de la mà 
d’Estímul. A la tarda, les activi·
tats continuaran amb un taller 
per pintar les cares, també a 
càrrec d’Estímul, una exhibició 
de bollywood de Sweet India i 
com a acte final el concert de 
Palomita de Pastora. 
L’entitat també ha preparat al·
guns sortejos per premiar a la 
clientela i també a les persones 
que vagin disfressades i facin 
ambient. El Mercat de la ganga 
començarà a 2/4 de 10 del matí 
i fins a les 7 de la tarda.

La Casa d’andalusia 
de l’Anoia celebra el 
seu dia
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt viu-
rà aquest cap de setmana la 
disbauxa del carnestoltes. El 
divendres 28 de febrer l’en-
titat Barrufet Roig organitza 
una festa i un concurs de dis-
fresses i per al dissabte 1 de 
març, la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament prepara una 
rua per diferents carrers del 
poble.
La festa del divendres co-
mençarà a les 12 de la nit a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
Hi haurà un concurs de dis-
fresses amb premis. El preu 
de l’entrada serà de 5 € amb 
consumició i es compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
La festa està oberta a joves a 
partir de 16 anys.
El dissabte a les 6 de la tar-
da sortirà des de la plaça dels 
Països Catalans la rua de car-
nestoltes amb l’animació del 
grup La Cremallera. Després 
de passar per diversos carrers 
del poble, la desfilada acabarà 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
En aquest local, com altres 
anys, tothom podrà passar 
una bona estona amb una plu-
ja de confeti i podrà ballar al 
ritme d’una discomòbil. A més, 
es repartirà berenar per a tots 
els nens i nenes que vagin dis-
fressats.
A l’escola Maria Borés i a la 
Llar d’Infants Sol Solet tam-

bé viuran el carnaval. El di-
lluns 24 de febrer va arribar 
al col·legi el Rei Carnestoltes 
que, durant tota la setmana, 
donarà diferents consignes 
als nens i nenes de com han 
d’anar vestits. Seran elements 
relacionats amb diferents pro-
jectes en què estan treballant 
els alumnes: educació infantil, 
la prehistòria; cicle inicial, els 
peixos; cicle mitjà, els mus-
sols (tercer) i les formigues 
(quart) i cicle superior, astro-
nomia (sisè) i circuits elèctrics 
(sisè). El divendres a la tarda 
els nens i les nenes hauran 
d’anar disfressats amb tots els 
elements que han portat du-
rant la setmana. Es farà una 
festa amenitzada per un grup 
d’animació i els alumnes po-
dran cantar i ballar.

Carnestoltes per a petits, joves i grans a 
la Pobla de Claramunt

A la Llar d’Infants Sol Solet, el 
27 de febrer, Dijous Llarder, la 
quitxalla menjarà pa amb to-
màquet amb botifarra i el dia 
següent, es disfressaran de 
sols. Des de dilluns, quan va 
arribar el Rei Carnestoltes, els 
més petits s’han hagut de ves-
tir amb els diferents elements 
que els ha anat dient.
A la Pobla de Claramunt la dis-
bauxa del carnestoltes finalit-
zarà el diumenge 16 de març 
amb una festa que organitzarà 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran. La gresca comen-
çarà a les 6 de la tarda i per 
a les persones que vagin dis-
fressades l’entrada serà gra-
tuïta. Aquesta activitat compta 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El director dels Serveis Territori-
als d’Ensenyament a la Catalu-
nya Central, Josep Ramírez, va 
visitar, el dimecres 19 de febrer, 
la Pobla de Claramunt. Ramí-
rez va estar a l’Ajuntament i 
després a l’escola Maria Borés.
L’alcalde, Santi Broch, i el re-
gidor d’Educació, Antoni Aloy, 
van rebre el director a la Casa 
Consistorial. En la trobada van 
parlar de diversos temes rela-
cionats amb l’educació al mu-
nicipi, com el funcionament de 
la llar d’infants i de l’escola. L’al-
calde i el regidor van obsequiar 
Josep Ramírez amb diverses 
publicacions sobre el poble.
A primera hora de la tarda, el 
director del Serveis Territorials 
d’Ensenyament va visitar el col·
legi Maria Borés i es va reunir 
amb l’equip directiu del centre. 
Josep Ramírez va fer una visita 
a les instal·lacions i es va inte-
ressar pels diferents projectes 
amb què està treballant l’esco-
la. Des de l’equip directiu li van 

fer una sèrie de peticions, com 
la recuperació de les ajudes 
econòmiques per tirar endavant 

el Llibre Verd o la dotació de 
mobiliari i d’equipaments infor-
màtics. 

Visita del director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalunya Central, a la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’alcalde de la Pobla de Cla-
ramunt, Santi Broch, i el presi-
dent de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, Enric 
Ticó, van signar ahir dilluns 24 
de febrer un conveni per po-
tenciar les visites al Castell de 
Claramunt. La signatura es va 
fer en presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
Santi Vila, a la seu de la con-
selleria.
Aquest acord té com a finali-
tat estudiar la possibilitat de 
posar en marxa un billet com-
binat que inclogui el viatge 
en tren i l’entrada al castell. 
Aquest conveni està inclòs 
dins de la iniciativa On anem?, 
una nova oferta de lleure per 

tal de promoure els punts 
d’interès turístic i cultural que 
poden visitar els clients que 
viatgen amb les línies de Fer-
rocarrils.
A més de la Pobla, aquest ma-
teix dia es van signar convenis 
per la creació de nous billets 
combinats per visitar els mu-
seus de la Pell i del Traginer 
d’Igualada, el recinte del Món 
Sant Benet a Sant Fruitós de 
Bages i el Museu de la Tèc-
nica de Manresa. Aquestes 
noves ofertes se sumen a les 
ja existents per visitar Catalu-
nya en Miniatura, el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, la Colònia Güell i 
el Museu Molí Paperer i l’Abric 
Romaní de Capellades.

Conveni entre l’Ajuntament de 
la Pobla i FGC per potenciar el 
Castell de Claramunt

Signatura del conveni entre l’ajuntament poblatà i FGC

Seleccionem per a:
INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.

 

Per afrontar els plans de relleu generacional en el procés 
de Tintura de l’empresa, volem incorporar un/a:

Tècnic/a expert/a en el 
procés de Tintura de 

Gèneres de Punt Ref. 3020
Cerquem: Una persona amb bona experiència i coneixements en la 
gestió complerta del procés de tintura de gèneres de punt que, 
després d’un raonable procés de transferència sigui capaç d’assumir 
amb èxit el lideratge del procés complert de tintura de fil i mitjons i els 
seus recursos tècnics i humans
Es requereix formació Tècnica Superior, Enginyeria Tèxtil,  Química 
o similars.

Oferim:  Condicions laborals i Pla de Carrera adaptables al perfil i 
competències aportats.

Garantim als candidats la confidencialitat absoluta.

Els candidats interessats que reuneixin les condicions hauran 
d’enviar el seu CV a montse.clemente@gcarles.com

GRUP CARLES – DEPT. RR.HH.
Sant Ferran, 45 – 08700 Igualada – www: gcarles.es –Tel: 93 801 72 37
rrhh@gcarles.eswww.escolagasparcamps.org
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ÒDENA / LA VEU

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, va visitar el 
passat divendres 21 la pobla-
ció d’Òdena i ho va fer amb 
dos motius: conèixer les no-
ves instal·lacions de l’empresa 
de missatgeria Ara Vinc i reu-
nir-se amb les autoritats del 
municipi per intercanviar infor-
macions sobre l’estat d’alguns 
dels projectes més rellevants 
pel que fa a competitivitat eco-
nòmica per al territori; l’aerò-
drom i el centre Outlet. 
El conseller Puig va estar 
acompanyat del delegat de 
la Generalitat a la Catalunya 
Central, Juli Gendrau, i de la 
directora dels serveis territo-
rials del Departament d’Em-
presa i Ocupació a la demar-
cació, Bàrbara Minoves, que 
van visitar les instal·lacions de 
la mà del conseller delegat de 
l’empresa Ara Vinc, Josep Ri-
bera, i del gerent, Xavier Riba. 
L’empresa de missatgeria, de 
destrucció de documents i ar-
xiu documental ha suposat per 
a Òdena la suma d’un agent 

econòmic més pel teixit pro-
ductiu de la població.
Després de conèixer els nous 
equipaments de l’empresa 
catalana, el conseller es va 
reunir a l’Ajuntament ode-
nenc amb l’alcalde d’Òdena, 
Pep Solé, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells i els regidors 
Ramona Vila, Maria Sayavera 
i Joan Gabarró per conèixer 
l’estat de les actuacions pre-
vistes i iniciades a l’aeròdrom i 

El conseller Felip Puig visita Òdena

el centre Outlet. Segons Solé, 
la conversa amb el conseller 
“ens va permetre posar-li en 
coneixement diferents iniciati-
ves empresarials  que podrien 
comportar la vinguda a Òde-
na de noves empreses i a la 
vegada es va demanar la col-
laboració del Departament en 
la cerca d’empreses estran-
geres que vulguin aprofitar la 
situació privilegiada d’Òdena 
i de l’ Anoia per instal·lar-se”.

ÒDENA / LA VEU

Tots els grups municipals re-
presentats al ple de la corpo-
ració odenenca van mostrar, 
en el ple extraordinari celebrat 
aquest dilluns 24 de febrer, 
el seu posicionament en con-
tra la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administra-
ció Local (LRSAL).
Així, per unanimitat del ple 
municipal format per CIU, 
ERC i PSC es va acordar 
iniciar els tràmits per portar 
la LRSAL davant el Tribunal 
Constitucional en defensa de 
l’autonomia local i en contra 
de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalitzaci-
ón i Sostenibilidad de l’Admi-
nistració Local.
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment d’Òdena se suma a la 
campanya  que pretén agluti-
nar el major nombre d’ajunta-
ments possibles de tot Espa-
nya, ja que  calen uns 1.200 
ajuntaments que representin 
uns 7,3 milions d’habitants de 

l’Estat, per presentar davant 
el Tribunal Constitucional un 
recurs contra la reforma local 
aprovada pel Govern del PP.
Tant l’alcalde, Pep Solé, com 
el cap de l’oposició, Francis-
co Guisado, van expressar 
la seva oposició rotunda a la 
LRSAL i a l’atac a la ciutada-
nia manllevant competències 
i serveis bàsics que ofereixen 
els ajuntaments. 
L’acord de ple denuncia que 
la LRSAL vulnera l’Estatut de 
Catalunya en matèria d’orga-
nització territorial i de règim 
local, i converteix als ajunta-
ments en un apèndix de l’estat, 
i en una instància merament 
administrativa i sota control 
en el seu funcionament, vul-
nerant així l’actual marc basat 
en el principi d’autonomia lo-
cal i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a cri-
teri de proximitat en l’atribució 
de competències i d’eficàcia 
en la redistribució.

El ple d’Òdena rebutja la Llei 
de Reforma de l’Administració 
Local 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha con-
tractat,  entre el 30 de desem-
bre i el 6 de febrer, 9 perso-
nes gràcies a l’obtenció de 3 
programes ocupacionals que 
contemplen, cada un d’ells, la 
contractació de 3 persones en 
situació d’atur.
Els plans d’ocupació són pro-
grames destinats a promoure 
la contractació laboral de per-
sones que es troben en situ-
ació atur per a la realització 
d’obres i serveis d’interès pú-
blic l i social. 
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
es mostra satisfet per l’obten-
ció d’aquests 9 plans que con-
tribueixen al treball d’una de 
les prioritats de l’equip de go-
vern com és la creació d’ocu-
pació. 

Treball als barris 2013, 3 
persones contractades
Per cinquè any consecutiu i en 
el marc del programa “Treball 
als barris 2013”, subvencionat 
pel Departament d’Empresa 
i Ocupació i el Fons Social 
Europeu, i promogut pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya,  
Òdena  gestionarà 30.454,86 
€ per a la contractació de 
2 peons i 1 oficial de 2a per 
actuacions de rehabilitació 

d’equipaments de titularitat 
municipal d’interès públic i pa-
trimonial. 
L’Ajuntament  treballarà en 
la supressió de barreres ar-
quitectòniques i rebaix de vo-
reres,  del mobiliari urbà i la 
conservació i manteniment 
d’edificis com el casal d’avis i 
el mateix ajuntament.

Programa mixt Treball i For-
mació, 3 persones contrac-
tades
Enguany, el Consell Comarcal 
de l’Anoia ha contractat 3 per-
sones en atur a través del pro-
grama Treball i Formació im-
pulsat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Aquest 
programa ofereix un contracte 
laboral per a la realització de 
treballs d’interès públic i de 
caràcter social beneficiant-se 
d’una formació de 80 a 120 
hores. 
En concret s’ha contractat 
dues persones que havien 

exhaurit la prestació d’atur i el 
subsidi per a realitzar tasques 
de conserge d’escola  i peó de 
manteniment urbà i equipa-
ments. Dins aquest programa, 
però adreçat a perceptors de 
la Renda Mínima d’Inserció,  
també s’ha contractat una tre-
balladora amb l’objectiu d’afa-
vorir la seva inserció laboral, 
millorar la seva ocupabilitat i 
prevenir situacions d’exclusió.

Suport a l’economia produc-
tiva local, 3 persones con-
tractades 
En el marc del programa com-
plementari de suport a l’eco-
nomia productiva local i cor-
responent a la línia de suport 
“finançament dels plans locals 
d’Ocupació” de la Diputació de 
Barcelona s’ha pogut contrac-
tar tres persones més. D’una 
banda, s’han incorporat un ofi-
cial de 1a i un oficial de 2a que 
realitzaran treballs en diversos 
carrers del municipi per facili-
tar l’accessibilitat i la mobilitat 
dels vianants, i de l’altra un 
agent d’orientació i desenvo-
lupament local per dur a terme 
un conjunt d’actuacions rela-
cionades amb el coneixement 
de la situació real actual i la 
promoció econòmica del mu-
nicipi. 

Òdena contracta 9 persones en atur a 
través de 3 programes ocupacionals 
subvencionats

ÒDENA / LA VEU

Ara fa 125 anys, concreta-
ment el 25 de febrer de 1889, 
que es va fundar l’Associació 
Cultural del Centre de l’Es-
pelt, quan Florentina Vallès 
que va rebre en herència 
l’edifici el va vendre als socis 
de l’associació perquè dispo-
sessin d’un espai de reunió o 
“casino” -com parlen les es-
criptures-.
Han estat un total de 125 
anys promovent activitats 
socials i culturals adreçades 
als socis i veïns de l’Espelt, 
molts anys dedicats a la cul-
tura i al municipi, participant 
en qualsevol activitat adreça-
da a enfortir els lligams entre 
els veïns i afavorir el desen-
volupament del teixit social o 
associatiu.
L’activitat del Centre ha 
evolucionat en tots aquests 
anys, actualment s’ofereix 
una programació molt varia-
da que compta amb accions 
com: projecció amb canó 
dels partits del Barça amb 
servei de bar, organització 
cada any de la castanyada 
amb concurs de panellets i 
sopar popular i cap al mes de 
març una calçotada popular. 
La primera setmana de maig 
s’organitzen les festes del 
Roser de l’Espelt, a l’estiu 

les nits de juliol i durant tres 
caps de setmana es celebren 
diferents actes: concert de 
guitarres, botifarrada popular 
i ball, cinema a la fresca,... Al 
llarg de l’any també s’orga-
nitzen sortides.
Amb motiu de l’aniversari, 
l’actual junta està treballant 
en una programació especial 
i un acte central per a cele-
brar 125 anys de l’associa-
ció Cultural del Centre. Tot 
plegat es festejarà el proper 
mes de juny, quan les condi-
cions climatològiques seran 
més favorables i no es sola-
parà la celebració amb altres 
actes.

El Centre de l’Espelt compleix 
125 anys

Pep Solé, alcalde d’Òdena amb el conseller Felip Puig
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DIABETES FELINA

La majoria dels gats afec-
tats tenen diabetis tipus 
2, caracteritzada per una 
combinació d’una secreció 
d’insulina inadequada i una 
insulinoresistència.
Aquestes tipus de diabetis 
2 respon a l’administració 
d’insulina.
Hi ha races predispodades 
però també factors de risc 
com l’edat avançada, el 
sexe (més freqüent en mas-
cles), estat reproductiu (més 
freqüent en esterilitzats), la 
inactivitat física, obesitat i 
l’administració de certs me-
dicaments com els glucocor-
ticoides i els progestàgens.
Els símptomes més fre-
qüents que apareixen són 
gats que tenen molta  gana, 
orinen molt, tenen molta 
sed i perden pes.
El diagnòstic es fa mitjan-
çant una analítica de sang 
on es miren els nivells de 
glucosa i una analítica d’ori-
na.
El tractament  consisteix en 
l’administració d’insulina 
via subcutània. En alguns 
gats pot funcionar els hipo-
glucemiants orals, però cal 
restringir el seu ús en gene-
ral. 
Cal realitzar un exercici  re-
gular i sempre d’igual inten-
sitat.
Quant a la dieta cal donar 
un aliment constant en 
composició i quantitat. Al 
mercat existeixen dietes 
comercials especifiques per 
animals diabètics.

Aquest simpàtic rosegador és originari 
dels Andes del Perú-Bolívia.
Els exemplars adults solen mesurar uns 
20 cm .
Són animals que no tenen cua i tenen 
un cap molt gran en comparació al 
seu volum corporal . Les orelles solen 
ser caigudes , encara que de joves les 
tenen alçades i molt irrigades . Com a 
curiositat cal destacar que darrere de 
les orelles tenen una petita zona sense 
pèl , per la qual cosa no cal preocupar-
se, ja que és una cosa normal. El color 
dels ulls pot variar entre negre i vermell 
, són rodons i molt vius . Tenen llavi 
leporí ( el llavi superior partit ) , i els 
seus incisius , que es troben corbats cap 
a dins , no deixen de créixer durant tota 
la vida de l’animal , pel que és impor-
tant un correcte desgast per evitar 
futurs problemes . Les seves extremitats 
són curtes , i els membres anteriors més 
curts que els posteriors . Tots dos aca-
ben en dits , proveïts d’ungles curtes en 
els anteriors i grans i gruixudes en les 
posteriors . 
El color del seu pèl és molt variable , 
igual que el tipus de pelatge , que va-
ria amb la raça, solen viure entre 6 i 8 
anys.

LES COBAIES Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

Quant al seu hàbitat cal sempre una 
gàbia bastant gran per tal que gau-
deixin d’un espai més gran per jugar i 
exercitar-se. La mida orientativa mínim 
d’una gàbia per a cobaia seria 65 cm de 
llarg , 40 cm d’ample i 35 cm d’alt . Per 
cada cobaia de més , caldria afegir 20cm 
quadrats . És recomanable que la gàbia 
disposi d’una safata de plàstic com a 
fons per tal que sigui fàcil de netejar. 
Són animals que han de tenir sempre 
menjar i fenc, i que de tant en tant se’ls 
pot donar verdura per l’alt contingut en 
vitamina C, no només per menjar-se’l 
sinó també com a llit i una caseta per-
què pugui refugiar i per descomptat han 
de tenir a la seva disposició aigua neta 
i freda, cal doncs canviar-la cada dia, ja 
que sinó poden reproduir càlculs.
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El passat divendres 14 de febrer 
els alumnes de 4t, 5è i 6è de l’es-
cola MDP d’Igualada vam posar 
rumb a Barcelona. La primera 
aturada va ser al Poble Espanyol 
per deixar-hi els nens i nenes de 
sisè. Allà van treballar per grups 
i van poder visitar tot el recinte 
amb l’acompanyament d’una 
guia. Els van explicar les princi-
pals característiques de tot el que 
hi ha exposat i, abans de dinar, 
encara hi va haver estona per fer 
una petita gimcana. 
La segona aturada va ser a l’Aquà-
rium, on els alumnes de quart, 
també acompanyats d’un guia 

van poder veure totes les espèci-
es que hi habiten. Després d’això 
van tenir l’oportunitat d’obrir un 
peix i veure’n, de primera mà, to-
tes les seves parts internes. 
Finalment l’autobús va deixar l’úl-
tim grup al Parc de la Ciutadella. 
Un cop allà van visitar tot el parc 
i van conèixer-ne la seva història 
i el significat  de tots els seus ele-
ments. Un cop vist, van fer una 
visita al Parlament. El que més els 
va agradar va ser l’hemicicle, on 
van ser a tocar dels escons i fins 
i tot hi van  veure algun polític 
d’actualitat. 

Rumb a Barcelona dels alumnes 
de MDP Igualada

El passat dimecres dia 5 de Fe-
brer de 2014, els nens i nenes de 
l’escola del CEIP “Les Passeres” 
de Castellolí, acompanyats de la 
seva Directora i de las seva Pro-
fessora, van visitar l’Ajuntament 
de Castellolí.
Els va rebre l’Alcalde, qui els va 
ensenyar tot l’edifici i alhora els 
va explicar qui hi treballava i qui-
na feina s’hi feia.    
Després a la Sala de Plens vam 
respondre totes les preguntes 
que duien preparades per l’oca-
sió.
Seguidament, l’Alcalde els va do-
nar com a record de la seva visita 
a l’Ajuntament de Castellolí;  un 
exemplar d’el Llibre “El Terme i 
el Castell de Castellolí a l’època 
moderna (segles XVI-XVIII)” per 

conèixer millor la història del Po-
ble,  un Buf de “Castellolí Ens Mo-
vem” edició 2014, per quan prac-
tiquin esport i un caramel per 

L’escola Les Passeres de Castellolí visita 
l’Ajuntament

acabar de gaudir del moment.
Va ser una visita molt especial per 
tots/es, tot un Plaer per  l’Ajunta-
ment de Castellolí!!!

Els pares i  els nens i nenes de P3 
de l’ Escola Joan Maragall de Vi-
lanova del Camí   han compartit 
una tarda de contes i històries 
amb la màgia del Narrador Albert 
Marqués, més  conegut per “ L’ Ós 
Mandrós”.
Els pares han après com fer atrac-
tius i entenedors els contes po-
tenciant així el gust per la lectura 
dels més petits. Agraim a l’Albert 
el seu entusiasme i la col.labora-
ció de l’ AMPA de l’ escola.

L’ós mandrós a l’escola Joan Maragall

L’Escola Escolàpies d’Igualada va 
fer una sortida el passat dia 14 de 
febrer  a l’Espluga de Francolí. 52 
alumnes de Cicle Superior i acom-
panyats pels seus professors, van 
visitar les Coves de L’Espluga, on 
van descobrir l’evolució humana 
des del Paleolític fins l’actualitat 
a través d’audiovisuals que recre-
en escenes de la prehistòria amb 

personatges reals.
L’Escola va seguir les activitats 
amb la visita al Museu de la Vida 
Rural on els alumnes van desco-
brir els treballs i les eines que uti-
litzaven els nostres avantpassats 
en la pagesia, incidint en els con-
reus mediterranis com el blat, la 
vinya i l’olivera.

Alumnes de l’Escola Escolàpies 
d’Igualada visiten l’Espluga de 
Francolí

Els nens i nenes de primer de ci-
cle inicial han realitzat una sorti-
da molt interessant a Barcelona. 
Han anat a visitar la Fundació Tà-
pies, per tal de conèixer i apren-
dre de quina manera treballava 
aquest artista tot observant les 
seves obres. També han pogut 
fer un taller pràctic utilitzant al-
gunes de les tècniques emprades 
per l’artista com ara el frottage, 
grattage i la captura d’emprem-

tes. 
Una vegada ja han conegut i 
observat d’a prop alguns aspec-
tes importants del artista com la 
seva vida, les seves idees i concre-
tament les seves creacions artísti-
ques, ara es hora d’experimentar. 
Per això en les properes sessions 
dins l’àrea de plàstica treballaran 
Tàpies a l’aula de l’escola.
Aprofitant aquesta sortida s’ha 
anat a veure algunes escultures 

Els Maristes visiten la Fundació Tàpies

que es troben a la ciutat com el 
monument a Colom, el gat del 
Botero, una obra de Miro que es 
troba a les Rambles i ens hem 
apropat fins el mercat de la Bo-
queria.
Ha resultat una sortida molt pro-
fitosa, han après moltes coses i 
també han disposat d’uns mo-
ments d’esbarjo compartint ex-
periències amb els companys de 
classe.

Els nens i nenes de l’escola Mare 
del Diví Pastor d’Igualada estem 
molt contents. Aquesta setmana 
hem remodelat i modernitzat el 
nostre hort!
Primer de tot els nens i nenes 
d’Infantil van collir els fruits de 
tot l’esforç del primer trimestre. 
Un cop l’hort va estar net vam 

llaurar una mica la terra per reno-
var-la i vam començar a dissenyar 
el nou projecte.
I entre tots vam construir un 
hort vertical que ha quedat molt 
maco!
Els alumnes de 1r, 2n i 3r són els 
encarregats de la gestió de l’hort 
aquest 2n trimestre. 

L’hort de l’MDP Igualada
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Els nens i nenes de 1r de C.Inicial 
estem treballant el Projecte de 
l’HORT. Sabem què és un hort, la 
diferència entre una hortalissa 
i una verdura, el nom i els fruits 
dels arbres fruiters, quines són les 
feines i eines d’un pagès.
Dins d’aquest projecte estem fent 
diferents activitats, una d’elles 

és fer de pagesos i pageses. Hem 
tret les males herbes de l’hort uti-
litzant algunes de les eines tre-
ballades. D’aquesta manera, hem 
après que les plantes s’han de cui-
dar perquè creixin amb més força 
i que els residus orgànics van el 
contenidor marró.

L’hort de l’escola Pompeu Fabra

Durant aquest mes de febrer, els 
nostres alumnes del segon curs 
del cicle formatiu de grau superi-
or de l’Acadèmia i, dins de l’assig-
natura MATERIALS I TÈCNIQUES 
PLÀSTIQUES,  varen desplaçar-se 
a Barcelona per realitzar una visi-
ta a la fundació ANTONI TÀPIES 
amb l’objectiu de poder conèi-
xer una mica  l’univers creatiu 
d’aquest reconegut artista català 
i sobretot per  aprendre totes les 
tècniques que utilitzava en les 
seves obres amb l’objectiu de po-
der emprar-les en els seus treballs 
artístics de l’assignatura anteri-
orment esmentada i també com 
a recursos tècnics per a poder re-
alitzar manualitats amb els més 
menuts.
La fundació Antoni Tàpies té en 
el seu fons d’art més de 400 obres 
reconegudes d’aquest artista ca-
talà, obres que es van exposant de 
manera molt organitzada amb la 
finalitat de poder anar mostrant-
les mica en mica als  visitants de 

la fundació. Els nostres alumnes 
després  de fer un breu recorregut 
comentat  varen realitzar un ta-
ller pràctic per  experimentar les 
tècniques que havien aprés du-
rant la visita  relacionades amb 
diferents materials com el pols 
de marbre,  va ser un taller diver-
tit i molt enriquidor. Finalment 
per acabar la nostra visita varem 
pujar fins pràcticament a la teu-

lada per contemplar una de les 
seves escultures més conegudes, 
EL MITJÓ, aquesta escultura ha-
via de ser una  gegantina, d’uns 
18 metres d’alçada, finalment 
una versió més petita de l’obra, 
de no més de 3 metres d’alçada 
ha quedat instal·lada de mane-
ra permanent a la terrassa de la 
Fundació.

Els alumnes de CFGS d’Infantil de l’Acadèmia 
visiten la Fundació Antoni Tàpies

A la manera de Piet Mondrian  
ha estat, sense pretendre-ho, un 
petit homenatge que els infants 
de P5 de l’ escola Dolors Martí 
d’ Igualada han volgut retre al 
genuí artista de qui ara que es 
compleixen els 70 anys de la seva 
mort.
Piet Mondrian i la seva obra ha 
estat l’ excusa i la inspiració per 
dur a terme tot un treball  creatiu 
protagonitzat per la línia vertical 
i  la horitzontal, els colors pri-
maris, les formes  i  l’ espai  en la 
composició.  Conceptes com art 
figuratiu o abstracte s’ han incor-
porat amb sorprenent naturalitat 
al llenguatge dels infants, si bé l’ 
objectiu no ha estat en cap cas 
copiar l’ artista sinó conèixer al-
gunes de les seves obres cabdals 
i recrear-les cadascú a la seva 
manera, investigant, corregint, 
afermant-se en l’ art i a la recerca 
d’ una estètica personal. Durant  
quatre setmanes, els nens i nenes 
han dedicat  les sessions de plàsti-
ca a expressar-se i gaudir de l’ art 
de la mà d’ un artista  innovador, 

intuïtiu i avançat al seu temps 
com ho va ser Piet Mondrian.  Les 
obres treballades han estat : “l’ar-
bre vermell”, “Composició amb 
vermell,groc,blau i negre”, “Bro-
adway boogie-boogie”, pintada 
a bon ritme tot escoltant música 
de jazz, i per acabar , el seu au-
toretrat; és sabut que Mondrian 
es va comprar un vestit fosc per 
lluir elegant i donar prestància a 
la seva imatge, els nostres petits, 
abillats amb bates de pintura van 

estar a l’ alçada del gran mestre 
produint  autèntics i meravellosos 
retrats.
Sorprenents i vives han estat les 
produccions dels infants i entu-
siasta el procés de la creació en 
les nombroses activitats dutes a 
terme: visualització de petits do-
cumentals de l’ obra de l’ artista, 
moments de debat en relació a les 
seves obres i les emocions que ens 
transmeten.

L’escola Dolors Martí Badia homenatja Piet 
Mondrian

A principi de curs, els alumnes de 
5è van iniciar el projecte d’em-
prenedoria. Aquest té com a ob-
jectius principals desenvolupar 
idees creatives, augmentar la 
confiança personal per creure en 
les possibilitats pròpies i potenci-
ar la col·laboració i el treball en 
equip. El treball consisteix en la 
constitució d’una cooperativa a 
cada classe en la que s’ha de no-
menar president, secretari i tre-
sorer i s’ha de iniciar l’elaboració 
d’un producte que posteriorment 
s’ha de vendre en una parada al 
carrer.
Així doncs, aquesta setmana 
passada, els equips directius de 
les cooperatives “Cinquelàpies” i 
“Copito” van anar a Ig-Nova Em-
presa per donar d’alta les seves 
cooperatives. Els van rebre els se-
nyors Josep M. Mestres, Jordi Al-
bareda i Joan Domingo, treballa-
dors de l’Ajuntament d’Igualada i 
amb molta experiència en el món 
de l’empresa.Les cooperatives ja 
tenen CIF i per tant, ja són oficial-
ment dues cooperatives inscrites 
en el nostre Ajuntament. 
El passat 30 de gener vam cele-
brar el DENIP (Dia Escolar de la 
No Violència i la Pau). Cada un 
de nosaltres vam col·laborar per 
omplir una farmaciola gegant 
d’elements que podien afavorir 
la pau al nostre voltant. A dintre 
de la nostra farmaciola vam po-
sar aspirines que ens poden fer 
feliços, benes que curen tristeses, 
radiografies per veure com estan 

els cors dels nostres companys, 
optotipus per mirar al nostre vol-
tant amb atenció, ambulàncies 
que van allà on més les necessi-
ten, prospectes per la pau… Per 
altra banda, els alumnes de 6è 
van aportar un element molt im-
portant: Ràdio-Pau, un programa 
de ràdio d’allò més interessant 
que ens va amenitzar durant tota 
l’estona que va durar l’esbarjo. 
Ara, cal fer que tot el que vam 
treballar no es quedi només en 
la celebració sinó que cal pensar 
que tenim moltes coses a fer, mol-
tes possibilitats de lluitar per un 
món més just, pacífic i solidari. A 
la nostra escola continuem enda-
vant!
Del 3 al 7 de febrer, els alumnes 
de 1r, 4t, 5è i 6è van realitzar 
diferents tallers del programa 
“Canvia el xip” organitzats per la 
Fundació Socio Cultural Atlas de 
la nostra ciutat i emmarcats dins 
el nostre projecte de convivència 
i mediació “Saber Viure, Saber 
Conviure”. Aquests tallers tenen 
com a objectiu conscienciar als 
nens i nenes que malgrat les di-
ferències existents a les aules, 
tant individuals com les que ens 
trobem entre cultures, podem ar-
ribar a l’entesa i a la convivència, 
la diferència no ha de ser un obs-
tacle sinó un enriquiment. Aques-
tes i altres vivències ajuden a 
formar persones riques en valors 
i habilitats tant importants en la 
societat d’avui en dia. 

Escolàpies: emprenedoria, denip 
i canvia el xip

Els alumnes de 2n de CFGS d’Edu-
cació infantil de l’escola van po-
der gaudir d’un taller d’allò més 
divertit. Aprofitant que a l’assig-
natura d’Habilitats socials s’ha 
treballat la “Resolució de Conflic-
tes” i com tractar els problemes 
a l’aula, hem rebut, de mans de 
la professional Anna Boix, una 
sessió intensiva de moviment del 
nostre cos a través de l’expres-
sivitat de situacions, conflictes 
de la vida quotidiana, treballant 

conceptes com, l’empatia, la co-
operació, cohesió de grup,entre 
d’altres.
Ha estat una experiència molt 
gratificant. Els alumnes han ex-
pressat emocions, pensaments, 
han après jocs, activitats, que de 
segur que utilitzaran en el seu fu-
tur professional.
Esperem tornar a rebre un taller 
tant divertit com aquest i tant en-
riquidor!

Resolució de conflictes a través 
del Teatre a l’Acadèmia Igualada
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Hi havia una vegada…. Així és 
com hem començat aquests dies 
les classes d’Expressió. Durant 
aquest segon trimestre hem 
après com explicar un conte, fent 
exercicis de modulació de veu, 
perdent la vergonya davant dels 
nostres companys i inclús rebent 
els bons consells d’una experta 
narradora de contes, la Mònica 
Torra. Ara però ha estat el torn 
dels alumnes, i durant aquests 
dies han estat ells els encarregats 
de preparar-se un conte i explicar-
lo als seus companys. A la classe 
hem situat el racó del conte  i allà 
els alumnes s’han enfrontat a un 
dels moments més agredolços 
de l’any: l’hora del conte. On han 
posat a prova tot el seu aprenen-
tatge.

I aprofitant que estem en una 
escola que té totes les etapes, les 
mestres de P3 ens han obert les 
portes de les seves classes perquè 
els alumnes puguin explicar els 
contes en un context més real, 
amb els nens d’infantil. Un espai 

en el qual els alumnes es sentiran 
més còmodes però en el que hau-
ran de captivar a un públic més 
exigent.
Esperem que sigui una gran expe-
riència per a tots!

L’hora del conte a CFGS Educació Infantil de 
l’Acadèmia Igualada

El passat dijous 13 de febrer, els 
alumnes de 4t d’ESO de l’Escola 
Anoia, que el proper curs faran 
Batxillerat, van fer una sortida 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La finalitat d’aquesta 
activitat era aprofundir el treball 
d’orientació professional que es 
realitza a l’escola: conèixer els 
estudis que es poden realitzar 
després del Batxillerat per així fa-
cilitar la tria de la modalitat i ma-

tèries que s’hauran de fer el pro-
per curs. Es va realitzar una visita 
guiada en la que es van explicar 
totes les propostes que ofereix 
aquesta universitat, també es 
van visitar algunes de les instal-
lacions del campus universitari i, 
finalment, dos alumnes d’engi-
nyeria ens van explicar la manera 
com s’ha d’accedir a la universitat 
i també el seu funcionament.

L’Escola Anoia visita al 
Universitat Autònoma

Donar sang és donar vida, allò 
més preuat que tenim. Cada dia 
a Catalunya calen moltes bosses 
de sang per accidentats o ope-
racions quirúrgiques. Així, quan 
van proposar als alumnes de 6è 
del col·legi Maristes Igualada 
d’organitzar una recapta de sang, 
no ho van dubtar.
Primer van rebre la formació ne-
cessària per poder fer aquesta ac-
tivitat. La van fer amb el senyor 
Khaled Khatib, membre del Banc 
de Sang i Teixits. Quanta sang 
ens cal? Com és el procés? Qui pot 
donar i qui no? 
En un segon pas, i treballant per 
parelles a la classe de plàstica, 

han elaborat un eslògan i un lo-
gotip de la campanya. De les vint-
i-quatre propostes s’han enviat 
vuit al Banc de Sang per escollir-
ne la que tingui més viabilitat per 
fer-ne la difusió. També ha estat 
necessari redactar una carta per 
la comunitat educativa i els veïns 
animant a donar sang, tasca de-
senvolupada a la classe de ciuta-
dania i en petits grups. 
I quan serà? Doncs el dia 28 de 
març, de 15’00 a 19’00 hores de 
la tarda, a l’escola dels Maristes. 
Els alumnes de 6è volen animar-
vos a venir, ja que...qui dóna sang, 
dóna alegria, dóna molta vida! 

Recapta de sang als Maristes

El proppassat divendres 21, el 
popular programa Els Matins de 
TV3 va desplaçar una unitat mò-
bil a Igualada, a l’escola Gabriel 
Castellà, per explicar en directe 
als teleespectadors l’experiència 
que s’hi està duent a terme sobre 
l’Escola del Bosc.
La coneguda periodista, Laura 
Solé va entrevistar a una repre-
sentant de l’equip impulsor, Bri-
gitte Escolar, i a la directora del 
centre, Carme Soler. Ambdues 
van explicar el projecte consis-
tent en transformar una part im-
portant de l’actual patí en diver-
ses zones de bosc i arbustos locals 
per familiaritzar-hi l’alumnat, 
fer-se’n responsables i, progressi-
vament, dur-hi a terme activitats 

docents. Aquesta innovadora 
iniciativa s’inspira en les “Forest 
Schools” angleses i diverses expe-
riències que es van fer a Catalu-
nya durant la Segona República. 
Igualment, les entrevistades van 
destacar la implicació entusiasta 
dels mestres i l’AMPA, així com la 
col·laboració de persones alie-
nes a l’escola i sponsors que han 
permès l’adquisició de la majoria 
d’arbres que s’han plantat.
La presència de TV3 va originar 
el lògic rebombori en el sí de 
l’escola i molta expectació en les 
mares i pares que en aquells mo-
ments recollien els més petits.  
El reportatge està disponible al 
blog de l’escola i a TV3 a la carta.

Els Matins de TV3 a l’Escola 
Gabriel Castellà

El passat 19 de febrer, els alum-
nes i les alumnes de 2n de pri-
mària de les escoles d’Igualada 
i de Vilanova del Camí: Ateneu 
Igualadí, Dolors Martí, Emili Va-
llès, Escola Pia, Gabriel Castellà, 
Garcia Fossas, Joan Maragall, Ma-
ristes, Marta Mata i Montclar, van 
participar a la posada en comú de 
la Unitat Didàctica Interdiscipli-
nària, que organitzen les escoles 
municipals de música i art d’Igua-
lada i que es fa a Can Papasseit 
(Vilanova del Camí).
De primer, els alumnes van assa-
jar sota la direcció d’Albert Gumí 
les cançons i danses que havien 
treballat a l’aula: Tutira Mai - Tra-
dicional Maori, Kokoleoko - Tradi-
cional de Ghana, Sarahka Viina 
- Tradicional Sami, Sakura - Tra-
dicional del Japó, Señora Doña 
María – Tradicional de Sud Amè-
rica, Dansa de l’ànec - Tradicional 
dels Indis Muskhogean i Guarda 
la luna – Tradicional del Piemont. 

Desprès van sortir a la plaça i van 
esmorzar un tall de coca i xocola-
ta, obsequi del gremi de flequers 
de l’Anoia, finalment, cap a mig 
mati, van entrar de nou ben abi-
llats amb indumentàries inspira-
des en les vestimentes de cada 
una de les zones d’on són tradi-
cionals les cançons cantades, in-
dumentàries i també instruments 
musicals i objectes sonors que els 
mateixos nens i nenes havien fet.
Cal reconèixer la feina dels me-
tres especialistes de música i de 

plàstica que prèviament havien 
seguit un curs de formació espe-
cífic sota la guia dels formadors 
Arian Morera (plàstica) i Albert 
Gumí (dansa) i també la del con-
junt musical format per alumnes, 
exalumnes i professors de l’esco-
la de música d’Igualada que va 
acompanyar les cançons.
En acabar, les escoles van rebre 
un llibret recordatori de l’activi-
tat: amb fotografies dels alumnes 
i les propostes pedagògiques del 
curs de formació.

Posada en comú de la UDI: “Sons i Colors del Món”

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

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

Joana Claramunt
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Com cada any, les alumnes de 2n 
de Batxillerat de l’escola Mont-
clar estan seguint un programa 
d’orientació universitària. El pro-
per 13 de març tindran la segona 
sessió amb Isabel Béjar, de la Uni-
versitat de Navarra, per comen-
tar els tests que algunes alumnes 
van fer el passat 20 de febrer 
durant la 1ª sessió. Seguint amb 
el programa d’orientació univer-
sitària, el passat 31 de gener les 
alumnes van anar a la Universi-
tat Internacional de Catalunya 
(UIC) i tres alumnes van fer unes 

proves per tal d’accedir a unes be-
ques per ADE (80% d’ajuda) per 
excel·lència acadèmica i les tres 
alumnes van poder aconseguir 
les beques. Tanmateix, el passat 
13 de febrer, van venir de la Uni-
versitat Ramón Llul per informar 
a les alumnes dels estudis que 
realitzen en aquest centre. Amb 
totes aquestes accions, Montclar 
ajuda a les seves alumnes de 2n 
de batxillerat en la seva elecció, 
tant dels estudis com de la uni-
versitat.

Programa d’Orientació 
Universitària a MontclarDurant la setmana del 3 al 7 de 

febrer tots els nens i nenes de 
l’Escola Mowgli, des de Tabalets 
(Llar 1) fins a Akeles (6è), van 
canviar els horaris habituals de 
classes per un munt d’activitats 
relacionades amb la cuina i l’ali-
mentació. Va ser una setmana 
especial: envoltats d’estris de cui-
na, davantals, aliments, receptes 
i plena de sorpreses que ens va 
permetre aprendre molt.
Durant una setmana van poder 
fer tallers de cuina, fer experi-
ments amb el menjar, treballar la 
mesura i la capacitat, el vocabu-
lari dels estris i dels procediments 
de la cuina, conèixer la piràmide 
dels aliments i confeccionar me-
nús saludables, saber menjars i 
aliments típics d’altres llocs, es-
coltar i inventar-se contes amb 
elements propis de la cuina...
D’altra banda també van visitar 
la cuina i els cuiners del “Somia-
truites” i de “Mas Vivencs”, van 
anar a “Cal Fum” i a la Pastisseria 
de “Cal Fidel Serra” i van rebre la 

visita dels cuiners de “Cal Roure” i 
de la propietària de la xarcuteria 
“”. Cal destacar la visita que ens 
va fer la reconeguda Ada Pare-
llada, que va fer un taller molt 
interessant amb els alumnes de 
cicle mitjà.
El dijous, tota l’Escola (excepte la 
Llar d’Infants) van anar d’excursió 
al Món Sant Benet i a la Fundació 
Alícia, on van poder fer alguns ta-
llers relacionats amb l’alimenta-

ció i la cuina. Aquestes activitats 
també es van combinar amb una 
gimcana esportiva. Va ser un dia 
de convivència molt entranyable.
Finalment la setmana es va aca-
bar amb la projecció d’una pel-
lícula i amb una xocolatada en 
la que els pares també hi van ser 
convidats.
Va ser una setmana molt intensa 
i profitosa que ens va deixar molt 
bon gust de boca.

L’Escola Mowgli viu la Setmana de la Cuina

Dijous dia 30 de gener vam cele-
brar el dia de la pau. Aquest any 
hem fet un homenatge al premi 
Nobel de la Pau de 1993, en Nel-
son Mandela.
Aquest mural el vam fer entre  

tots els nens i nenes de l’escola, 
des dels més petits als més grans.
A la tarda, vam sortir tots plegats 
a cantar  la cançó “Si tingués la 
màgia d’un mag”.

Al Torrescasana celebrem el dia 
de la pau

Els alumnes 1r  i 2n de Batxille-
rat de la modalitat artística de 
l´Escola Pia vam tenir la sort de 
rebre l’escenògraf Sebastià Brosa 
que, fent servir audiovisuals, ens 
anava explicant la feina d’un es-
cenògraf. 
Ens va ensenyar, apassionada-
ment, més d’una vintena d’es-
cenografies creades per ell, els 
dibuixos preparatoris, alguns plà-
nols tècnics i, fins i tot, una ma-
queta física del Teatre Romea on 
es representava “Roberto Zucco”. 
També va explicar la seva for-
mació com a dissenyador  d’in-
teriors  a l’Escola EINA i com a 
escenògraf  a l’Institut del Teatre 
de Barcelona. En acabar, ens  va 
respondre tot tipus de preguntes.
Sebastià Brosa ha dissenyat esce-
nografies per al Teatre Nacional 

de Catalunya, la Sala Beckett i el 
Teatre Romea. Dels seus últims 
treballs en destaquen les esceno-
grafies dels espectacles: Barcelo-
na, La Dona Vinguda del Futur, 
Roberto Zucco, Incendis, Una 
història catalana, Qui té por de 
Virgínia Woolf?, Garrick, El Jardí 

dels cinc arbres…Ha rebut el Pre-
mi Butaca´07 i ´12 per les millors 
escenografies .
Va ser molt entretingut i vam en-
dinsar-nos en aquest món, per a 
nosaltres força desconegut, com 
és  el món de l’escenografia.

L’escenògraf Sebastià Brosa explica la seva 
professió als alumnes de Batxillerat artístic de 
l’Escola Pia

El divendres 21 de febrer els nens 
i nenes de P4 de les Escolàpies, 
els Conills, vam fer una visita al 
“Cosmocaixa”. Qui es podia re-
sistir de fer de científics amb el 
munt de propostes i estímuls que 
pas a pas anàvem trobant? 
La primera visita per anar-nos 
ambientant va ser “el bosc inun-
dat” on vam descobrir  molts dels 
animals que hi viuen: peixos de 
totes les mides, aranyes molt 
grans, serps perilloses de bonics 
colors, formigues verinoses, tortu-

gues,…etc. Però també ens van 
cridar l’atenció els arbres tant 
alts que hi havia i les seves grans 
fulles! 
En acabar la visita al bosc inun-
dat vam dirigir-nos a l’espai del 
“Click”, allà calia vestir-nos com 
cal: vam posar-nos la bata de ci-
entífics i recordant el lema del 
“Click”, prohibit no tocar, teniem 
les eines de descoberta a punt 
per començar les nostres investi-
gacions. Els ulls, les mans, el nas, 
les orelles i també el nostre cer-

vell van començar a treballar!! 
La memòria estava a punt per 
poder-hi guardar totes les olors, 
sensacions i experiències.  Vam 
experimentar amb el vent, també 
amb l’aigua, després amb el so i 
els instruments, les ombres, les 
bombolles,…
Tots vam sortir de l’activitat molt 
encuriosits i emocionats pel munt 
de descobertes que haviem fet!!! 
……..i és que això de fer de cien-
tífics és genial!!!!!

Escolàpies al Cosmocaixa
Per tercer any consecutiu, els 
alumnes de 2n cicle de secundà-
ria han participat en el projecte 
de voluntariat  “CONTES PER 
TREBALLAR LES EMOCIONS” 
adreçat als alumnes més petits 
de l’escola. 
Aquest projecte ha consistit en 
preparar i adaptar uns contes 
que parlen de la tristesa, l’alegria 
i la ràbia i escenificar-los davant 
els alumnes d’infantil.
Per tirar endavant aquest projec-
te, els alumnes voluntaris de 3r 
d’ESO han dedicat unes hores del 
seu temps personal a preparar 
els diàlegs, la posada en escena, 
el vestuari i la reflexió que es fa-

ria després amb els alumnes més 
petits.
Els nens i nenes de peixets, ocells 
i tortugues han gaudit d’aquests 
contes i han tingut l’oportunitat 
d’interactuar amb els més grans 
de l’escola, tot afavorint la refle-
xió de com reaccionen ells davant 
de situacions que comporten 
aquestes emocions.
Pe tal que al llarg de tot el curs 
els alumnes d’infantil tinguin 
present com han de canalitzar 
aquestes emocions, els voluntaris 
els van obsequiar amb l’estrella 
de l’alegria, el cofre dels tresors i 
la cua de drac. 

Projecte de voluntariat als Maristes
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L’Institut Joan Mercader ha rebut 
amb gran alegria la notificació 
que se li concedeix el seu segon 
projecte Comenius d’enguany. 
Després d’uns anys en els quals 
no se li havien concedit aquests 
projectes, al·legant problemes 
pressupostaris del govern cen-
tral, enguany ha vist aprovats, en 
moments diferents,   els dos que 
va sol·licitar.
Ambdós projectes estan lligats a 
la problemàtica del medi ambi-
ent, una problemàtica que en els 
estudis del centre es tracta en di-
ferents matèries de l’àmbit de la 
ciència, la tecnologia i les ciènci-
es socials. El primer  estudiarà les 
espècies invasores que apareixen 
en el nostre entorn, ja siguin ani-
mals o vegetals,  un tema  que 
sovint trobem a la premsa com 
a objecte de preocupació ciuta-
dana ( el mosquit tigre, la vespa 
asiàtica, el musclo zebra, el cranc 
americà...). Se n’estudiaran les 
característiques, la procedèn-
cia i  l’impacte que causen en el 
medi, en la salut, en l’economia.... 
Aquest projecte es farà amb ins-
tituts de Polònia, Itàlia i Turquia 
i serà   coordinat per un centre 
d’Estònia. 
El segon projecte, concedit a 
principis de novembre,  es cen-
tra en la petjada ecològica, i in-

tentarà primer mesurar la nostra 
petjada ecològica (especialment 
en el nostre consum de paper, ai-
gua, electricitat.. ) no només com 
a estudiants i com a Institut,  sinó 
també com a ciutadans. Es volen  
veure les conseqüències que el 
nostre estil de vida té sobre el 
planeta i començar a detectar els 
elements més significatius que el 
fan insostenible . En una segona 
fase, els diferents grups d’estudi-
ants  faran  propostes concretes 
per tal de reduir aquesta petjada. 
Els socis per a aquest projecte són 
de França, Alemanya i Noruega i 
el coordinador holandès.
La realització d’aquests projectes 
afectarà a diferents cursos i ma-
tèries i serà molt enriquidor per 
als joves del Joan Mercader, que 
milloraran aspectes rellevants de 
la seva formació, no només en 
les matèries relacionades amb 
els continguts del treball. Com-
portarà de manera important la 
familiarització de l’alumnat amb 
l’ús de les llengües estrangeres, 
molt especialment l’anglès, per 
a la producció de treballs i la 
comunicació  acadèmica i per-
sonal. En segon lloc  requerirà el 
coneixement i la utilització de 
diferent programari informàtic 
per al treball en xarxa amb els 
altres instituts i la publicació i 

difusió dels resultats o les propos-
tes. Serà una forma amena i molt 
motivadora  d’aprofundir en  dos 
àmbits actualment tan essencials 
en l’aprenentatge dels nostres es-
tudiants.
Així mateix totes aquestes tas-
ques implicaran el contacte dels 
nostres alumnes amb altres joves 
d’edats similars i de països molt 
diferents, ja sigui a nivell perso-
nal, en les diferents reunions, o 
virtual a través de les comunica-
cions digitals. En qualsevol dels 
dos casos els ajudarà a ampliar 
els seus horitzons, conèixer i res-
pectar altres realitats i tenir ac-
tituds més obertes i tolerants, al 
mateix temps que els farà pren-
dre consciència d’aquesta realitat 
complexa, i a vegades llunyana, 
que en diem Europa.
Professors i alumnes del Joan 
Mercader ja han començat 
aquesta feina, i ho van fer a l’oc-
tubre d’una forma tan engresca-
dora com és un viatge a Estònia, 
per a assistir a la primera reunió 
del projecte sobre les espècies 
invasores. La reunió va tenir lloc 
a la ciutat de Pärnu,  seu de l’es-
cola coordinadora. L’expedició va 
estar formada per 3 professors i 4 
alumnes de primer de batxillerat 
que durant quatre dies de treball 
intensiu i múltiples visites i acti-

vitats van poder coordinar inicia-
tives i conèixer les espècies inva-
sores més problemàtiques per als 
estonians, al mateix temps que 
descobrien aquesta  república 
bàltica i compartien estones de 
treball i de lleure amb els joves 
i professors que els acollien i els 
dels altres països presents (Polò-
nia, Itàlia i Turquia). 
Només començat el 2014 una 
altra expedició formada per 2 
professors i 6  alumnes, aquest 
cop de 4t d’ESO, s’ha desplaçat a 
la ciutat de Kamenz, a Alemanya, 
per contactar, per primera vegada 
per nosaltres, amb els altres cen-
tres del projecte que treballa la 
petjada ecològica. En un entorn 
gèlid, a nivell climàtic, han dut 

Projectes europeus de l’INS Joan Mercader

a terme una càlida trobada amb 
holandesos, noruegs i francesos, 
amb una magnífica organització 
per part del centre acollidor. 
I ja s’està treballant en la prepa-
ració de la propera reunió, que es 
farà a finals de febrer a Gravina in 
Púglia, a Itàlia, novament sobre 
les espècies invasores. 
Reunions a diferents països eu-
ropeus, treballs interdisciplinars 
a diferents cursos, ús d’eines in-
formàtiques i de l’anglès en to-
tes aquestes activitats... tot un 
conjunt de novetats que ens fan 
sentir més motivats i més impli-
cats  en la tasca d’ensenyament-
aprenentatge del dia a dia, i que 
de ben segur reverteixen en l’edu-
cació dels nostres nois i noies.

El passat dia 24 de Gener, els 
alumnes de C.I i C.S de l’Escola 
Pompeu Fabra vam anar a veure 
una obra de teatre en anglès.
Els alumnes de C.I vam poder 
gaudir d’una historia tant cone-
guda com és l’aneguet lleig però 
amb un toc ben diferent “The 
fantastic ugly duckling”. Els ac-
tors ens van fer passar una molt 
bona estona escoltant aquesta 
història en la que hi havia gran 
varietat de personatges, materi-
als, cançons, disfresses i fins i tot 
algun ball!
Els alumnes de C.S vam veure 

una versió reduïda d’un dels clàs-
sics “Dracula”. Va ser una obra 
molt interessant, on els personat-
ges Dràcula, Mina, Lucien i Van 
Helsing ens feien viure tot tipus 
d’escenes: algunes de por, d’al-
tres còmiques i no hi podia faltar 
alguna escena d’amor entre els 
protagonistes.
Des de l’escola volem promoure 
aquest tipus d’activitat que ens 
apropen a aquesta llengua d’una 
manera lúdica i divertida, en un 
context agradable i fer així que 
es desperti l’interès per la llengua 
anglesa dels nens i nenes. 

Teatre en anglès a l’Escola 
Pompeu Fabra

Projecte de voluntariat als Maristes

El passat dia 5 de febrer els alum-
nes de l’escola Gabriel Castellà 
van anar a la granja escola les 
Obagues de Juneda, en aquestes 
estades hi van anar alumnes des 
de P-3 a 6è.
Al llarg de tres dies van gaudir 
d’una agradable convivència  en 
la que a través de diferents tallers 
realitzaven les tasques pròpies 
d’una granja. 
En van dividir en quatre grups se-
gons les diferents edats, els més 
grans es van convertir en apicul-
tors, vestits amb el casc i roba 
blanca van anar al rusc a treure 
mel. Cicle Mitjà va donar menjar 
als animals de la granja i munyir 
les vaques. Cicle Inicial va pre-
parar el pa que es van menjar a 
dinar i els més petits d’Educació 

Infantil van anar a l’hort a plan-
tar faves.
Van ser tres dies molt intensos 
però molt divertits, tots van arri-

El Gabriel Castellà, de colònies a Juneda

bar molt cansats però coincidien 
en valorar l’experiència com a 
molt positiva i tenien ganes de 
repetir. 

Professors i alumnes de 5è de 
primària fins a 4rt d’ESO de l’Aca-
dèmia Igualada vàrem pujar a 
un autocar en direcció a l’estació 
d’esquí de la Masella. Teníem un 
neguit dins el cos, una barreja 
d’emoció, por i ganes d’arribar, fet 
que no ens ha deixat dormir du-
rant tot el trajecte. Cap a quarts 
de nou ja ens estàvem calçant els 
esquis, disposats a realitzar les 

primeres baixades per la neu.
La dinàmica de cada dia era: dues 
hores de classe amb monitors ex-
perimentats, més una hora d’es-
quí amb vigilància. Dinar i dues 
hores més  d’esquí  amb vigilàn-
cia. A la tarda nit també vàrem 
realitzar activitats com ara curses 
d’orientació, festa de comiat i en-
trega de diplomes.

Tristos, però a l’hora contents 
d’haver gaudit d’aquesta gran 
esquiada arribàvem a Igualada 
dient-nos els uns als altres que 
l’any vinent repetiríem. Ha estat 
una esquiada on el temps ens 
ha acompanyat, on ens hem fet 
més amics, on hem practicat molt 
d’esport i sobretot, on hem après 
i millorat el nostre nivell d’esquí.

L’Acadèmia a Masella
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La Plaça del Rei, a l’actualitat, 
poca cosa té a veure amb l’obertu-
ra que, des de mitjan segle XVIII, 
hi havia fora de les antigues mu-
ralles d’Igualada, a l’entorn del 
Portal de Soldevila. Des d’aquí, el 
Camí reial comunicava Igualada 
amb Barcelona, a la vegada que 
travessava en línia recta la ciutat 
fins a arribar a l’altre portal, el de 
Capdevila (Plaça de La Creu), des 
d’on seguia el camí cap a Lleida. 
En aquella època, aquest espai va 
rebre el nom de Plaça de l’Àngel: 
un emplaçament molt més petit 
que, a més d’una sèrie de cases 
de planta baixa i un o dos pisos, 
estava ocupat per una Caserna 

La plaça del Rei 

Fotografies: © Carmel·la Planell

d’Infanteria. Però, el fet més re-
llevant d’aquest indret va ser la 
construcció, a l’any 1830, de la 
Font del Rei Neptú, una obra de 
l’artista Damià Campeny. 
Més endavant, a partir de l’en-
derroc de la Caserna la plaça va 
adoptar la forma actual i va incor-
porar el nom, al 1931, dels mili-
tars republicans: Galán i García 
Hernández. Després de la Guer-
ra Civil, amb la Dictadura, se li va 
imposar el nom de José Antonio 
Primo de Ribera; i d’aquest perí-
ode data l’edificació de l’Escola 
d’Adoberia. Finalment, el 1979, 
va passar a dir-se Plaça del Rei, 
la denominació popular atribuï-
da a l’estàtua del déu Neptú. I, a 
l’any 1987, després de treure la 
bàscula que hi havia davant de 
l’Escola, s’hi va fer una reforma 
d’enrajolat a fi de poder retrans-
metre la Cavalcada de Reis i la 
tradicional recepció dels Mags 
d’Orient, des de les escales de 
l’Escola d’Adoberia.
 
Dos elements singulars:  
L’Escola d’Adoberia. Inaugura-
da a l’any 1958, avui dia és un 
dels edificis més antics de la pla-
ça, situat entre el carrer de Sant 
Bartomeu i el de la Concepció, 
que  presenta la típica estructura 
de moltes construccions escolars 

de postguerra, amb quatre pisos 
i nombroses dependències que 
han estat destinades durant més 
de cinc dècades a l’estudi i al co-
neixement de l’adob de la pell. 
La font del Rei Neptú. És un 
monument de base quadrada, 
amb esglaons que porten a unes 
piques amb uns brolladors es-
culpits a la pedra en forma de 
màscares. Per sobre, una co-
lumna d’estil dòric dibuixa un fust 
d’estries a la part inferior, i unes 
figures dansant al capdamunt. 
Al peu hi ha una sèrie de relleus 
amb figures animals i humanes. 
L’estàtua, d’estètica grecoroma-
na, representa a Neptú coronat i 

amb la seva arma de tres puntes.

Per últim resulta curiós saber que, 
per darrere de l’Escola d’Adobe-
ria, al carrer de Sant Bartomeu, 
hi havia hagut el primer Hospital 
que va tenir la ciutat, justament 
al costat de l’antiga Església de 
Sant Bartomeu del segle XIII. 
Aquest hospital, però, aviat va re-
sultar insuficient per a les seves 
funcions i, al 1842, va ser traslla-
dat al Convent dels Caputxins del 
Passeig Verdaguer, on ha romàs 
fins fa poc. De retruc, el trasllat 
de l’hospital al passeig va perme-
tre que aquell edifici, des de l’any 
1845, es convertís en una presó.
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

Durant aquest dijous va ser 
a Montbui el Bisbe de Vic, 
Monsenyor Romà Casanova 
i Casanova. Es tracta de la 
tradicional visita pastoral, en 
la qual el Bisbe va visitar el 
municipi acompanyat del mos-
sèn montbuienc Josep Maria 
Pujol. Durant la seva estada 
a Montbui, Monsenyor Romà 
Casanova va participar en una 
classe amb els alumnes de 
religió de l’escola Garcia Lor-
ca. També va fer una visita a 
la Clínica Sant Josep –on va 
oficiar una Missa- i va realitzar 
una visita a diferents domicilis 
de feligressos montbuiencs 
amb problemes de salut. A 
dos quarts de sis de la tarda 
Monsenyor Romà Casanova 
va tenir una breu trobada amb 

l’Alcalde Teo Romero, durant 
la qual va signar en el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament. Va 
cloure la seva jornada pasto-
ral a Montbui als locals parro-
quials, on va saludar els nens 
i nenes del municipi que rea-
litzen enguany la confirmació i 
també va participar en una tro-
bada amb els col·laboradors 
de la parròquia de Sant Mau-
re.
Durant les properes dates el 
Bisbe Romà Casanova tor-
narà a Montbui per continuar 
realitzant diferents visites en 
aquest cas relacionades amb 
la parròquia de Santa Marga-
rida. Cal recordar que com a 
màxim cada cinc anys el Bisbe 
ha de recórrer completament 
totes les parròquies de la seva 
Diòcesi. 

El Bisbe de Vic, Monsenyor 
Romà Casanova, de visita 
pastoral a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Durant els darrers dies s’ha 
dut a terme a l’Ajuntament de 
Montbui la signatura de dife-
rents acords de col·laboració 
amb entitats del municipi. Di-
ferents entitats socials, cul-
turals i esportives han vist 
renovada la col·laboració insti-
tucional. Així, dilluns passat es 
formalitzava la col·laboració 
amb els responsables de dife-
rents entitats esportives (Fut-
bol Sala Montbui, Club Es-
portiu Montbui, Club Handbol 

Montbui i Club Tennis Taula 
Montbui), dimecres es feia el 
mateix amb la Coral Si Fa Sol, 
el Club Esportiu “Els Bous de 
Montbui”, l’Hoquei Club Mont-
bui i el Moto Club Montbui i 
ahir dijous es signava l’acord 
amb l’Ateneu Cultural i Recre-
atiu del Nucli Antic i el Grup 
Country Montbui. L’objectiu 
d’aquestes trobades, com ex-
plica l’alcalde Teo Romero “és 
conèixer el dia a dia de les 
associacions i entitats del mu-
nicipi i canalitzar les diferents 

vies de col·laboració”. El batlle 
recorda que “d’ara en enda-
vant volem premiar aquelles 
entitats que es comprometin 
a fer tasques en benefici dels 
veïns i veïnes de Montbui”. 
L’alcalde va recordar també 
que “volem formalitzar aques-
tes col·laboracions a través de 
convenis, amb els quals les 
entitats guanyen una major 
seguretat i a l’Ajuntament ens 
garanteix una major cobertura 
de les qüestions de caire so-
cial”. 

L’Ajuntament de Montbui renova la 
col·laboració amb diferents associacions

MONTBUI / LA VEU

Tal com va essent habitual, 
cada primer dissabte de mes 
la secció territorial de l’ANC de 
Santa Margarida de Montbui 
recollirà vots  favorables a la 
independència  dins del marc 
de la campanya desplegada 
a tot Catalunya  “Signa un vot 

per la independència” .
Totes aquelles persones ma-
jors de 16 anys que encara no 
hagin signat el seu vot per a la 
independència  ho podran fer 
entre les 10 i les 2 del migdia 
del proper dissabte dia 1 de 
març, al Bulevard. 

Demà dissabte, nova jornada de 
“Signa un vot per la independència”

MONTBUI / LA VEU

Entre els dies 4 i 27 de març 
es durà a terme l’onzena edi-
ció del programa educatiu 
“Fem Més Escola”. Enguany 
les activitats més destacades 
serà la xerrada que durà a 
terme el proper 24 de març la 
il·lustradora i dibuixant Roser 
Capdevila (creadora de “Les 
Tres Bessones”). En aques-
ta edició tampoc no hi falta-
ran el tradicional Sopar “Fem 
Més Escola”, el qual es farà 
el 27 de març a l’Escola Anto-
ni Gaudí, i que anirà adreçat 
als professionals del món de 
l’educació i als representants 
de les Associacions de Pares 
i Mares d’Alumnes (AMPA’s). 
La primera de les activitats 
del “Fem Més Escola” serà la 
jornada de portes obertes a 
l’escola Garcia Lorca, la qual 
tindrà lloc el proper dimarts dia 
4, entre les tres i les cinc de la 
tarda. També durant la setma-
na que ve, en concret el dijous 
6, es farà una jornada de por-
tes obertes a l’escola Antoni 
Gaudí entre les tres i les cinc 
de la tarda.
Cal recordar que la visita guia-
da a l’Institut Montbui es durà 
a terme el dimarts 11 de març, 
entre les 18.30 i les 20.30 ho-
res. Precisament l’11 de març 
serà el dia d’inici de les pre-
inscripcions d’educació infan-

til, primària i ESO. Es podran 
formalitzar fins el 21 de març.

La Biblioteca de Montbui, 
protagonista del “Fem Més 
Escola”
Durant aquesta edició del 
“Fem Més Escola”, la Bibliote-
ca montbuienca tornarà a te-
nir un destacat protagonisme. 
Així, els dies 11, 12, 19 i 20 de 
març s’hi organitzarà el Taller 
“Com explicar contes als nos-
tres fills”, el qual anirà a càrrec 
de la narradora Mònica Tor-
ra. Aquesta activitat, per a la 
qual cal inscripció prèvia, ani-
rà adreçada a pares, mares, 
avis/es, educadors/es, etc. La 

inscripció és gratuïta.
Tammateix la mateixa Mònica 
Torra serà l’encarregada de 
dur a terme l’activitat “L’Hora 
del Conte a les Llars”. Es re-
alitzarà concretament el dia 
12 de març a les 11 hores a la 
Llar d’Infants “L’Estel”. També 
el 21 de març a les 10 hores a 
la Llar d’Infants “Montxic” i el 
21 de març a les 11 hores a 
la Llar d’Infants “Santa Anna”. 
Una de les darreres activitats 
del “Fem Més Escola” serà 
una sessió de “L’Hora del 
Conte” que tindrà lloc a la Bi-
blioteca el dijous 27 de març, 
a partir de les sis de la tarda, 
també amb Mònica Torra.

L’educació pública i de qualitat, 
una prioritat a Montbui 

MONTBUI / LA VEU

Aquest dijous al matí ha tingut 
lloc a La Tossa un acte espe-
cial de celebració del “Dijous 
Llarder”. Hi han pres part una 
vuitantena de montbuiencs, 
membres dels grups de Gim-
nàstica de Manteniment i tam-
bé del grup que realitza les 
tradicionals “Caminades Salu-
dables”. Durant la trobada, els 
assistents han pogut fer una 
animada classe de gimnàstica 
al pla del Castell sota la direc-
ció dels tècnics Lluís Atienza i 
Francisco Cano. 

L’objectiu d’aquesta activitat 
com explica la regidora de 
Benestar Social Aurora Fer-
nández “és conscienciar els 
ciutadans de Montbui de la 
importància de l’exercici físic. 
Avui, en un dia com el Dijous 
Llarder hem volgut realitzar 
una activitat especial en un 
espai emblemàtic del nostre 
municipi com és La Tossa. 
Aquesta pràctica de l’esport 
de lleure té molts avantatges 
per a la salut i la volem conti-
nuar fomentant”.

Dijous Llarder amb una classe de 
gimnàstica de manteniment a La Tossa

Acords amb l’Ateneu Cultural i Recreatiu i amb l’Hoquei Club Montbui
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Aquesta és la segona vegada 
que a Carme es celebrarà un 
sopar organitzat per l’Associa-
ció Catalana d’Amics de Poble 
Sahrauí a l’Anoia, per mostrar 
la solidaritat amb el poble sah-
rauí, molta gent del qual des 
de fa 35 anys viuen fora del 
seu país en campaments de 
refugiats al desert d’Algèria. 
Des de llavors no han vist la 
seva terra ni el mar.
Durant el sopar es passaran 

diversos documentals on es 
visualitzarà la situació dels 
campaments de refugiats dels 
campaments de Tinduff, la 
vinguda d’infants a l’estiu amb 
famílies catalanes acollidores, 
etc.
En acabar el sopar hi hau-
rà música i ball. El preu per 
adults és de 10 € i per infants 
de 6 €. Cal  apuntar-se prèvi-
ament a l’Ajuntament 
Serà dissabte 1 de març a les 
9 del vespre al Casal de Car-
me.

Dissabte, sopar solidari amb el 
poble sahrauí a Carme

CARME / LA VEU

A dia 18 de febrer, ja s’han 
obert les inscripcions de la 
4ª edició de la Caminada Po-
pular de la Penya Blaugrana 
de Carme, que es celebra-
rà el proper dia  6 d’abril. La 
Penya Blaugrana de Carme 
juntament amb l’Ajuntament 
de Carme, organitzen una ca-
minada popular pels paisatges 
de l’entorn de Carme (Anoia), 
amb la col·laboració del F.C 
Barcelona.
La Caminada Popular tindrà 
15 Km, i no hi haurà classifica-
cions. La 1ª, 2ª i 3ª edició và-
rem tenir un gran èxit de parti-
cipants  i l’il·lusió  es confirmar 
la caminada com una cita anu-
al per a Carme i per l’Anoia. 
A l’arribada es farà el lliura-
ment a tots als participants de 
provisions, camiseta tècnica 
d’alta qualitat i bossa de obse-
quis. Sorteigs i altres sorpre-
ses, com una samarreta oficial 
del Barça, pilotes del Barça 
signades pels jugadors, vals 
de dinars en els nostres res-
taurants col·laboradors, entra-
des pel museu del F.C. Barce-
lona i més sorpreses. Tindrem 
la presència de l’Avi del Barça.
El preu de la caminada es 
de 13 €. Les inscripcions es 
formalitzaran de la forma se-
güent: fent un ingrès banca-
ri al número 2013 0829 65 
0200191043, indicant el vos-

tre nom i cognoms. (Nom del 
participant). També s’ha de 
complimentar el formulari d’in-
cripció a:
h t t p : / / c a r m e . c a t /
penyabg/?page_id=1919
Inscripcions: http://carme.cat/
penyabg/?page_id=1919
Tot i que no està previst, l’or-
ganització es reserva el dret 
d’acceptar inscripcions el ma-
teix dia de la cursa amb un 
cost de 18 €, si ho considera 
necessari.
Aquest any hi ha una novetat. 
A causa de la demanda de 
pares i nens que volen inici-
ar-se a caminar, hi haurà un 
recorregut curt de 5 km com a 
caminada d’iniciació. Pels par-

Obertes les inscripcions de la 4a caminada 
popular de Penyes del Barça a Carme

CARME / LA VEU

El passat diumenge 23 de fe-
brer per la tarda, es va conti-
nuar amb el cicle de xerrades 
i tallers sobre la salut pública 
iniciat a principis de l’any 2013 
i adreçades a tota a població. 
Aquesta vegada la infermera - 
logopeda  Dolors Galarza con-
duí el taller de “Propiocepció i 
relaxació”. 

Què es la propiocepció?
La propiocepció és el sentit 
que informa al nostre organis-
me de la posició dels músculs 
del nostre cos, és la capacitat 
de sentir.

Què és la relaxació?
La relaxació és el nostre estat 
natural, ens proporciona un 
descans profund, regula el  rit-
me cardíac i la respiració i ens 
allibera de tensions.
L’objectiu del taller era pren-
dre consciència del nostre cos 
i utilitzar la relaxació com l’ei-
na per fer front a la vida diària 
on les presses i l’estrès fan  

que l’esser humà perdi el seu 
estat natural. La conductora 
del taller va posar a la pràctica 
els dos conceptes amb exer-
cicis pràctics d’iniciació a  fer 
sentir el cos i assolir l’estat 
natural de relaxació. Els exer-
cicis estaven orientats perquè 
desprès  es poguessin aplicar 
a la vida diària on les presses i 
l’estrès fan que  sovint perdem 
el nostre estat natural.

Tots els participants van acon-
seguir sentir el seu cos i si 
més no l’estona que va durar 
el taller també varen  aconse-
guir la relaxació. Una tarda de 
diumenge ben aprofitada.
El taller s’integra dins del cicle 
de xerrades sobre  la salut, 
subvencionades per de la Di-
putació de Barcelona i gestio-
nades per la Fundació per al 
Foment de la Salut (FUFOSA). 

Taller “propiocepció i relaxació” a Carme

ticipants en aquesta caminada 
variarà l’horari de la sortida, 
que serà a  les 9:00. 

HORARIS
Diumenge  dia 6 d’abril
08.00 Entrega de dorsals
08:30 Inici de la 4ª Caminada 
popular de Penyes del Barça
Es donarà un temps màxim de 
5 hores per fer el recorregut
13:30 Començarà el sorteig 
de tots els regals per als ca-
minadors
Podeu trobar el reglament i 
més informació sobre aquest 
esdeveniment a la pagina web 
oficial de la caminada www.
carme.cat/penya/bg

LA LLACUNA / LLUÍS CAPELLADES

El passat dia 23 de febrer la 
Junta del Casal va preparar 
un dinar per celebrar amb 
els socis el Dijous Llarder, la 
convocatòria va tindre molt 
d’èxit doncs ens varem aple-
gar aproximadament 90 socis. 
També hi va assistir el Sr. Jo-
sep Parera, Alcalde del poble, 
així com varis membres del 
consistori.
El restaurant local Cal Tiquets 
ens va delectar amb una bon i 
típic àpat: xatonada, botifarra 
amb seques i bones postres.
Desprès de l’ àpat i abans de 
la xerinola, el Sr. Josep Parera 
i la regidora de Benestar soci-
al Sra Santas de Blas, ens va 
dirigir unes paraules per donar 
el seu recolzament com sem-

pre a tots els actes organitzats 
per la Junta del Casal, i ani-
mar-nos a continuar la festa.
Acte seguit van organitzar 
una desfilada de disfresses 
per celebrar el carnestoltes. 
Al compàs de les melodies 
que interpretava el músic local 
Pere varen fer una escenifica-
ció de cantants molt coneguts, 
passant tos els assistents una 
estona molt distreta i divertida. 
Tots els socis que van  voler 
van continuar ballant i gaudint 
de la festa.
Animem a la Junta a continuar 
preparant actes de tot tipus. 
Els socis hi participem amb 
molt d’interès i  els hi agraïm 
doncs ens ho fan passar molt 
bé.

Dijous Llarder al Casal de la 
Gent Gran de La Llacuna

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola, amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha senyalitzat un 
conjunt de quatre circuits a 
l’entorn del municipi pensats, 
especialment, per fer a peu i 
gaudir del territori.
La selecció de circuits s’ha fet 
partint del tram del GR-172 
que passa pels Hostalets de 
Pierola i com a eix vertebra-
dor dels altres tres circuits. 
D’aquesta manera es genera 
un gran nombre de possibili-
tats d’itineraris i graus de difi-
cultat.
Els circuits són quatre:
- Camí de la Boïga (Recorre-
gut de 3.081m i una durada 
d’uns 30 minuts).
- Camí del Bosc de Can Valls 
(Recorregut de 3.533m en uns 
50 minuts).

- Camí de la Costa de Can 
Peret (Recorregut de 6.220m 
sobre 65 minuts).
- GR-172 tram Hostalets de Pi-
erola (Recorregut de 1.741m 
en uns 18 minuts).
Aquests itineraris s’han uti-
litzat tota la vida i els nostres 
avis ja els recorrien en el seu 
dia a dia per anar al camp, a 
la vinya o allà on s’hagués de 
treballar.
L’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola us convida a 
recórrer aquests circuits i a 
gaudir del territori fent salut i 
història. Un camí és una part 
de la identitat del poble que 
s’ha anat forjant a través dels 
segles. És per això que és 
important i necessari el seu 
manteniment i treballar per no 
deixar-los caure en l’oblit.

Oberts els circuits a peu pels 
Hostalets de Pierola
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Com va sent habitual a la bibli-
oteca pierenca a l’hora de ce-
lebrar amb els més petits les 
festes populars i tradicionals 
catalanes, enguany per la po-
pular festivitat de Carnestoltes 
ha programat un taller per als 
nens i les nenes. Sota el títol 
Carnestoltes moltes voltes... 
el proper divendres 28 de fe-
brer a partir de les 18.30h es 
presenta un taller de manua-
litats que té per objectiu la re-
alització de carotes per a que 
puguin posar-se a la pell d’és-
sers fantàstics i imaginar mil i 
una aventures. El taller és gra-
tuït i està adreçat a infants a 
partir de 2 anys. Per a la seva 
realització cal portar tisores, 
colors i enganxador.
Lloguers i llogaters. Què ens 

cal saber?
Sota aquest títol, el proper 
divendres 28 de febrer a les 
19h a la Biblioteca de Piera, 
l’assessora Anna Llansana del 
Centre de gestió de Montbui 
explicarà que ens cal saber 
quan lloguem un pis tan si en 
som propietaris com llogaters.

Carnestoltes i conferència a la Biblioteca

PIERA / LA VEU

El passat 13 de febrer es po-
sava en marxa l’obra de cons-
trucció del nou Centre d’Aten-
ció Primària de Piera, amb 
una inversió de més de tres 
milions d’euros, la més im-
portant de tota la comarca de 
l’Anoia. L’edifici, d’una super-
fície de 2.650 m2 –dels quals 
1.759 m2 són útils–, tindrà 
una forma trapezoïdal i s’ubi-
carà en una zona qualificada 

d’Equipaments Públics al polí-
gon industrial en contacte amb 
la rotonda.
El promotor d’aquest Projecte 
és el Servei Català de la Sa-
lut, gestionat mitjançant Gisa. 
La redacció, a càrrec de l’ar-
quitecte Esteve Puigdengolas, 
contempla la següent distri-
bució dels espais: un porxo 
d’accés als serveis de recep-
ció  i atenció continuada de la 
planta baixa (1.255 m2) i els 

Comencen les obres del nou CAP de Piera
serveis sanitaris més restrin-
gits ubicats a la primera planta 
(466m2). El nou CAP tindrà 
vint-i-sis consultes d’aten-
ció mèdica i infermeria, àrea 
d’atenció continuada, àrea 
d’educació sanitària i àrea de 
personal.
Anys enrere, exactament al 
2011, el llavors alcalde Jordi 
Madrid va inaugurar el pont 
que comunica el barri Mont-
serrat amb el terreny destinat 
a fer-hi el CAP. Es tracta d’una 
passera d’estructura metàl-
lica, de 40 metres de llarg, 
que ofereix una alternativa 
per evitar el pas pel pont de la 
carretera o haver de creuar la 
riera; i l’amplada, de 4 metres, 
dóna una sensació d’amplitud 
als vianants. Aquesta obra, 
emplaçada al costat del parc 
Montmar, permetrà un accés 
còmode i segur fins a les no-
ves instal·lacions del Centre 
d’Atenció Primària, unes obres 
que és previst que finalitzin en 
15 mesos, cap a mitjans de 
maig de l’any 2015.

PIERA / LA VEU

L’Assemblea de l’AMPA de 
l’Institut Guinovarda es va re-
unir el passat 7 de febrer amb 
noves expectatives i nous 
projectes. En el transcurs de 
la trobada es va aprovar la 
nova junta directiva, compos-
ta per Pere Tuset (president), 
Gemma Segués (secretària), 
Mercè Jasanada (tresorera) i 
Montse García (vocal).
La Junta va presentar algunes 
dades del Pla Educatiu d’En-
torn a Piera (PEEP) referents 
a l’escassa participació de les 
famílies en la vida de l’Institut, 
molt per sota de la mitjana de 
Catalunya. Aquestes dades 
constaten que la bona impli-
cació de les famílies a l’AMPA 
durant la primària cau en picat 
a secundària, sobretot els dar-
rers anys. Aquesta poca parti-
cipació no ajuda en absolut la 
bona formació dels fills. L’edu-
cació dels adolescents reque-
reix una actuació conjunta i 
coordinada entre institut, pro-
fessorat i pares i mares.

En aquest clima va començar 
un animat debat sobre com 
trobar la forma de donar a co-
nèixer la nova AMPA i animar 
el màxim de famílies a impli-
car-se en aquest projecte. Hi 
va haver moltes aportacions 
encaminades a facilitar les tro-
bades entre pares i apropar-
los gradualment a la vida de 
l’institut. També es va parlar 
de nous projectes per engegar 
el curs vinent: la compra de 
llibres, la millora de les instal-
lacions, la promoció d’activi-
tats extraescolars o les activi-
tats de repàs.
En definitiva, un bon comen-
çament amb ànims i forces 
renovats. Totes les famílies 
són convidades a participar-
hi i l’AMPA disposa d’un bloc 
per informar o per poder-hi 
fer aportacions: http://ampa-
guinovarda.blogspot.com.es. 
També hi podeu contactar 
mitjançant la bústia de l’AMPA 
que hi ha al vestíbul de l’Insti-
tut o enviant un correu a am-
paguinovarda@gmail.com.

Nova AMPA a l’Institut 
Guinovarda

PIERA / LA VEU

El dijous dia 6 de març el di-
putat i portaveu republicà al 
Congrés Alfred Bosch serà 
Piera, a on realitzarà una xer-
rada en format sopar a Piera, 
a les 20.30h al restaurant La 
Cantina. El preu del sopar és 
de 10€ i les reserves es po-
den fer a través del correu 
electrònic piera@esquerra.
org o bé als telèfons de con-
tacte 66998244 – 606023030. 
Aquest acte s’emmarca en la 
campanya informativa sobre 
el dret a decidir que la forma-
ció republicana està realitzant 
a la comarca, amb actes i 
taules informatives defensant 
l’aprofundiment democràtic 
que representa la consulta del 

9 de novembre sobre el futur 
polític pel nostre poble. Alfred 
Bosch explicarà també el seu 
dia a dia al Congrés, a on da-
vant de la cambra espanyola 
defensa el dret a votar dels 
catalans. 

El diputat Alfred Bosch serà el 
proper dijous a Piera

Quins drets hi tenim? Quines 
lleis ens emparen? Què s’ha 
de tenir en compte en els àm-
bits fiscals i tributari? Quines 
despeses s’han d’assumir? I 
què en sabem dels contrac-
tes? Totes aquestes i altres 
preguntes s’intentaran resol-
dre en aquesta conferència.

PIERA / LA VEU

El proper dijous 6 de març a 
2/4 de 7 de la tarda la Bibliote-
ca de Piera acollirà la presen-
tació del llibre Destruir España 
(Antes de que Ella nos des-
truya a todos), de Javier Rios.
El propi Javier Ríos oferirà 
una xerrada sobre aquest pro-
vocatiu llibre on dóna la visió 
d’un espanyol que se sent traït 

pel seu propi país.
Un llibre divertit fins a la ria-
llada i emotiu fins a les llàgri-
mes, escrit amb una prosa tan 
volcànica com els sentiments 
que l’inspiren i on s’analitza 
amb gran acidesa la societat 
i la política actuals al nostre 
país.
L’acte és organitzat per as-
semblea.cat de Piera.

Dijous, a la Biblioteca es 
presenta el llibre “Destruir 
España”
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge, 2 de marc, 
es celebrarà a Capellades una 
nova edició del Carnestoltes 
infantil, organitzat per l’Ajun-
tament de Capellades i Xarxa 
Capellades.
La festa començarà a les sis 
de la tarda, al Poliesportiu, 
amb l’arribada del Rei Carnes-
toltes. Seguidament comen-
çarà la desfilada de disfresses 
davant el Rei i es repartirà del 
berenar, a base de pa amb xo-
colata.
La tarda estarà amenitzada 

amb la Companyia El dit al 
Nas, que presentarà el seu 
espectacle “Cançons de Plaça 
i Cantonada”.
El preu de l’entrada és de dos 
euros per persona, a partir 
dels 3 anys. Es poden com-
prar les entrades anticipades 
a La Lliga el divendres de 
17:30 a 19 i el dissabte de 12 
a 14 hores. El mateix diumen-
ge, al Poliesportiu, també es 
vendran d’11 a 13 hores.
Col·laboren en l’organització 
el Grup Teatral de Capellades 
i el Bar del Poliesportiu.

Tot a punt per celebrar aquest 
diumenge Carnestoltes

CAPELLADES / LA VEU

La Biblioteca El Safareig de 
Capellades organitza aquest 
divendres 28 de febrer la seva 
primera Hora del Conte. Així, 
els nens i nenes de més de 3 

Hora del conte a la Biblioteca
anys podran escoltar durant 
una hora un seguit de contes 
que els faran passar una bona 
estona.
L’activitat començarà a les sis 
de la tarda.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte 22 de febrer, 
ha tingut lloc a la sala d’actes 
de la nova Biblioteca “El Sa-
freig” la primera assemblea 
de la comissió capelladina pel 
Tricentenari.
En aquesta trobada hi han 
assistit una quinzena de per-
sones de la vila disposades a 
treballar  per organitzar diver-
sos actes commemoratius que 
recordin els fets històrics que 
succeïren al Principat de Ca-
talunya durant el 1714, i més 
concretament el que va pas-
sar a la comarca de l’Anoia. 
Una de la motivació principal 
de la comissió serà la de cen-
trar els esforços en la comme-
moració d’una data històrica 
concreta que succeí a Cape-
llades el 29 d’agost de 1714. 
En aquesta data senyalada es 

reuní a la vila l’últim Consell 
de Guerra abans del conegut 
setge de Barcelona.
Durant els mesos vinents la 
comissió se seguirà reunint 
per concretar les activitats que 

Es constitueix la Comissió capelladina 
pel Tricentenari

es volen organitzar a la vila, 
amb la voluntat d’aglutinar a 
diverses entitats que vulguin 
participar-hi. La propera troba-
da serà el dissabte 15 de març 
a les 12h. (lloc a concretar).

ORPÍ / LA VEU

S’han donat per finalitzats 
els treballs corresponents a 
la Fase 1: Recuperació del 
camí de la riera de Carme 
al llarg del terme municipal 
d’Orpí. L’Ajuntament d’Or-
pí, vol promoure un conjunt 
d’actuacions d’arranjament i 
millores orientades a fomen-
tar el turisme i la millora de 
l’entorn natural del municipi. 
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, va obrir 
una convocatòria d’ajuts per 
al finançament d’actuacions 
en els espais natural protegits 
de Catalunya. El cost del pro-
jecte d’aquesta primera fase 
ha estat de 15.533,30 euros 
subvencionats, i han consistit 

en la recuperació i senyalitza-
ció del camí del punt de creua-
ment al riu ( UTM:X381712.3 
–Y45908010.5) fins al nucli de 
Santa Càndia, i del tram de 
Santa Càndia fins als Gorgs 

de Santa Càndia. Les accions 
que s’han realitzat han estat 
de condicionament del sen-
der, esbrossada i eliminació 
d’obstacles, abalisament i se-
nyalització d’àrees sensibles, 
instal·lació de plafons informa-
tius,  recomanacions i divul-
gatius, i instaŀlació de fileres 
d’estaques unides amb corda. 
Aquesta primera fase s’en-
globa en un projecte general 
, l’objectiu del qual és el de 
recuperar i senyalitzar el camí 
que segueix la riera de Carme 
des del límits amb el terme 
municipal de Santa Maria de 
Miralles,  recuperar la resclosa 
i les canalitzacions de reg que 
havien estat en funcionament 
i actualment estan en desús, 
i dinamitzar la zona de Can 
d’en Pont.

Orpí recupera el camí de la Riera

CAPELLADES / LA VEU

L’Equip d’Atenció Primària 
(EAP) de Capellades va gua-
nyar el Tercer Premi pel pòs-
ter “Capellades opina: calés 
o salut? En parlem des del 
PAPSF”, presentat a la Pri-
mera Jornada de Prevenció 
i Control del Tabaquisme de 
la Catalunya Central. Les si-
gles PAPSF corresponen al 
Programa atenció primària 
sense fum, que va promoure 
la realització d’una enquesta 
als usuaris del CAP en què 
se’ls demanava l’opinió sobre 
la possibilitat de modificar la 
llei antitabac per motius eco-
nòmics. La qüestió estava 

motivada pel debat sobre Eu-
rovegas i per les exigències 
de l’empresa per relaxar la 
prohibició de fumar als espais 
públics. 
Dels resultats, se’n desprèn 
una opinió majoritàriament 
negativa sobre modificar la llei 
antitabac. Així, bona part dels 
enquestats posa la salut per 
davant dels interessos econò-
mics. El col·lectiu d’exfuma-
dors ha estat el més sensibilit-
zat en aquest aspecte. 
L’enquesta va fer-se a finals de 
maig de 2013, coincidint amb 
la Setmana Sense Fum, i va 
comptar amb la col·laboració 
de tots els professionals del 
centre. 

Premiat un pòster de l’EAP de 
Capellades 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 
DE FEBRER
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Més d’un centenar de perso-
nes va participar aquest dis-
sabte del dinar que donava el 
tret de sortida als actes del 40è 
aniversari de l’Agrupament 
Escolta i Guia Josep Masclans 
de Vallbona d’Anoia.
La festa de dissabte es va ini-
ciar amb una cercavila pels 
carrers del municipi que va es-
tar presidida per la ‘’Cuca’’ del 
Cau i animada amb el so d’un 
grup de tabals. Posteriorment, 
a la Plaça de l’Església  van te-
nir lloc els parlaments que van 
obrir oficialment la celebració. 
Els caps d’agrupament, Mont-
se Puiggrós i Josep Martí, van 
agraïr en primer lloc la tasca 
de les persones, entitats i ins-
titucions -com l’Ajuntament 
del municipi-, que estan col-
laborant a fer possible els ac-
tes del 40è aniversari. També 
van destacar el paper i la tasca 
duta a terme per l’Agrupament 
‘’que després de 40 anys, ja 
és un patrimoni del poble’’. En 
aquest sentit van remarcar la 
necessitat de seguir treballant 
per tal que pugui seguir amb 
la seva tasca molts més anys.
L’Administradora de la demar-
cació de la Catalunya Central 
de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya, Queralt Guer-
rero, va qualificar de ‘’molt 
lloable’’ la tasca duta a terme 
pel Cau de Vallbona al llarg 
d’aquests anys: ‘’es tracta 
d’un cau molt modest perquè 
és el d’un municipi amb pocs 
habitants, però això no ha tret 

que sempre hi hagi hagut per-
sones de Vallbona que s’hagin 
implicat moltíssim en el funci-
onament del Moviment a nivell 
general’’.
L’alcalde de Vallbona d’Anoia, 
Romà Casanovas, va desta-
car el paper pedagògic dels 
caus i recordant el seu pas pel 
moviment escolta, va afirmar 
que el cau havia estat ‘’una 
molt bona escola per als polí-
tics de l’actualitat’’.
Durant els parlaments també 
hi van assistir la responsable 
pedagògica de la demarca-
ció, Núria Casals, i l’animador 
de l’espiritualitat, Josep Lluís 
Boix.
Una bona climatologia, que 
fins i tot va permetre deixar 
de banda els abrics, va acom-

panyar el dinar de germanor 
que va acabar amb una can-
tada de cançons que al llarg 
d’aquests anys han estat re-
presentatives pel Cau de Va-
llbona: ‘Arrels’, ‘Fent Camí’, 
‘Que tinguem Sort’, i ‘Cada dia 
és un nou pas’.

Un cicle de xerrades, i una 
exposició sobre els 40 anys, 
altres activitats destacades
El dinar de germanor ha estat 
el primer dels actes d’una pro-
gramació que es durà a terme 
al llarg de l’any. Així es realit-
zarà un cicle de xerrades sota 
el títol ‘El Cau al Món’’ a través 
del qual es compartiran con-
verses amb diferents persona-
litats destacades de la cultura 
del país relacionant el paper 

de l’escoltisme amb aspectes 
clau de la societat actual; tam-
bé s’està preparant una expo-
sició fotogràfica dels 40 anys 
del Cau, a través de la qual es 
podrà repassar la història de 
l’entitat a través d’una selec-
ció d’imatges representatives 
d’aquestes quatre dècades;  i 
el punt i final als actes de la 
celebració del 40è aniversari  
el posarà un sopar de cloen-
da que comptarà amb moltes 
sorpreses.

Continua la campanya de 
micromecenatge
Des de fa unes setmanes està 
en marxa al municipi la cam-
panya de micromecenatge 
que pretén recollir fons per 
finançar la celebració del 40è 

Més d’un centenar de persones al dinar d’inici de la festa 
dels 40 anys del Cau de Vallbona

aniversari. Tothom qui ho de-
sitgi pot fer aportacions eco-
nòmiques a les bústies que 
s’han instal·lat en dos establi-
ments del poble, a la Farmàcia 
i a la Carnisseria Corral.  
Les aportacions econòmiques 
tindran un retorn en forma 
d’obsequi exclusiu segons la 
quantitat aportada. Si s’adqui-
reix el Pack Fura (aportació de 
3 a 15 € ), s’obtindrà un CD 
amb les fotos dels 40 anys. El 
Pack Rànger (aportació de 16 
a 40 €), s’obtindrà un CD i una 
samarreta commemorativa 
del 40è aniversari. Finalment, 
amb el Pack Pioner (aportació 
de més de 40 €), s’obtindrà un 
CD, una samarreta i el fulard 
dels 40 anys.
Al costat de les bústies hi hau-
rà uns formularis, que caldrà 
emplenar amb les dades de la 
persona que faci l’aportació, i 
uns sobres on posar els diners 
i el formulari. Les dades servi-
ran a l’organització per poder 
lliurar els obsequis el dia de la 
cloenda de l’aniversari.

Un agrupament que ara fa 
40 anys
L’Agrupament Escolta Josep 
Masclans va començar a ca-
minar ara fa 40 anys, quan 
una colla de joves de Vallbona 
van impulsar-ne la seva crea-
ció amb l’ajuda de Mossèn Isi-
dre Gras. La seva intenció era 
oferir una alternativa de lleure 
educatiu als infants i joves del 
poble.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Alumnes de l’Institut Guino-
varda de Piera i de l’Escola 
Anoia d’Igualada han assis-
tit a la sessió inaugural dels 
Matinals del CRIP (Centre de 
Restauració i Interpretació de 
Paleontologia), dedicada al 
món dels óssos. 
Aprofitant la celebració del Dia 
Internacional de la Protecció 
dels Óssos i a partir de la loca-
lització de les restes més anti-
gues del món d’ós panda als 
Hostalets de Pierola, el CRIP 
ha organitzat aquesta prime-
ra sessió. Durant la jornada, 
els joves anoiencs han seguit 
amb interès les tres conferèn-
cies sobre la biologia dels ós-
sos, el descobriment del pan-
da més antic als Hostalets de 
Pierola i la situació de l’ós als 
Pirineus catalans. 
Els estudiants han estat atents 

a les explicacions dels especi-
alistes, agafant apunts i gra-
vant les conferències. En fi-
nalitzar la matinal han omplert 
un qüestionari per valorar la 
jornada amb l’objectiu que el 
CRIP pugui conèixer quin és 
el grau de satisfacció dels par-
ticipants a l’activitat. 
L’equip tècnic del CRIP i 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola valoren molt posi-
tivament la jornada, ja que és 
una mostra més de l’interès 
que desperta la paleontologia i 
les descobertes obtingudes al 
municipi. En aquest moment, 
el CRIP ja està preparant nous 
esdeveniments destinats tam-
bé al públic infantil i familiar. 

Què són les Matinals del 
CRIP? 
Es tracta d’un espai didàctic 
que s’obre periòdicament i 

que està destinat tant a alum-
nes d’ESO i batxillerat com a 
totes les persones interessa-
des en la biodiversitat actual i 
del passat. 
Els Matinals del CRIP oferei-

xen un conjunt de xerrades 
didàctiques amb suports digi-
tals, exposicions o toca-toca, 
on es tracta una espècie ani-
mal que està estretament re-
lacionat amb el nostre territori. 

120 joves de Piera i Igualada obren els Matinals del CRIP
L’objectiu d’aquestes sessions 
és donar a conèixer l’excep-
cional patrimoni paleontolò-
gic dels Hostalets de Pierola, 
transmetre la importància de 
la conservació de la biodiver-
sitat actual i la seva connecti-
vitat amb la biodiversitat fòssil 
i, finalment, aprofundir en el 
coneixement d’algunes espè-
cies animals. 
Els Matinals consten de tres 
jornades a través de les quals 
es podrà aprofundir en el co-
neixement de les espècies pa-
leontològiques i actuals més 
representatives dels jaciments 
paleontològics dels Hostalets 
de Pierola. Les següents jor-
nades previstes seran el 23 de 
maig i 4 d’octubre amb El món 
de les tortugues i El món dels 
primats respectivament. 
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ELS PRATS DE REI / LA VEU

El Grup de Joves dels Prats 
de Rei ja té a punt una nova 
edició del Carnaval del muni-
cipi, que se celebrarà aquest 
dissabte 1 de març. La fes-
ta començarà a ¼ de 8 de la 
tarda amb l’inici de la rua de 
disfresses, acompanyada com 
sempre amb la batucada Es-
garriats. En el transcurs de la 
rua el rei Carnestoltes llegirà 
el seu divertit pregó, i també hi 
haurà la desfilada de disfres-
ses i el corresponent concurs. 
A 2/4 de 10 tindrà lloc el so-
par a Prats Jardí, i finalment la 
festa continuarà a la Flor de la 
Segarra amb els DJ’s locals Dj 
Dello i Dj IFont. Tots els actes, 
excepte el sopar, són gratuïts. 
Pel que fa a l’escola i la llar 
d’infants dels Prats de Rei, 
els seus alumnes i mestres 

celebraran el Carnestoltes ja 
el divendres 28 de febrer, a 
partir d’1/4 de 4 de la tarda. 
En aquest cas també hi haurà 
pregó, rua de disfresses amb 
la batucada de l’escola i festa 
al pati en acabar.

Els Prats de Rei celebra el 
Carnestoltes

Montmaneu celebra aquest cap de 
setmana la Festa de la Caldera

MONTMANEU / LA VEU

Demà dissabte i el diumen-
ge, Montmaneu celebra, com 
és tradició la seva festa més 
emblemàtica: la Festa de la 
Caldera, una tradició que ve 
de temps antics.
Per Carnestoltes un dels 
costums més antics eren els 
àpats col.lectius, oferts es-
pecialment als més pobres i 
Montmaneu, terra de pas de 
viatgers també té aquesta tra-
dició. Unes gran calderes co-
mencen a fumejar el matí del 
diumenge amb els ingredients, 
aportats per tota la població, 
per cuinar-hi un exceŀlent brou 
que després es repartirà entre 
tots els assistents que en vul-
guin. Tradicionalment es rea-
litzava el dimarts de carnaval, 
malgrat en l’actualitat té lloc 
el diumenge de Carnestoltes. 
Prèviament a la distribució del 
menjar entre els veïns i visi-
tants el capellà beneeix les 
calderes d’escudella. És tam-
bé tradicional concursar en 
un típic joc de bitlles mentre 

les calderes amb la botifarra, 
trossos de cansalada, arròs, 
fideus i d’altres condiments 
s’acaben de coure.
Els actes festius començaran 
el dissabte a la tarda amb la 
tradicional desfilada de dis-
fresses amb animació infantil 
i l’actuació del grup Can Can-
tem. Es repartirà xocolata i 
melindros a tothom.
I el diumenge començarà amb 
un esmorzar de Carnestoltes 
servir pel Cafè del Poble men-
tre a la plaça ja s’encén el foc 
de les calderes i es comença 
a elaborar l’escudella a càrrec 
del mestre calderer Sr. Josep 
Parera i els calderers de Mont-
maneu.
Durant tot el matí els carrers 
del municipi acolliran un Mer-
cat de pagès i a la sala de ball  
hi haurà un punt de recollida 
d’aliments per ajudar les per-
sones més desfavorides. Tam-
bé els més menuts podran 
gaudir de manera gratuïta de 
la  Caranava dels Ruquets al 
Racó Infantil.

El pilot Jordi Viladoms serà nomenat Calderer d'Honor

Els actes que es duran a ter-
me seran els següents:
- a les 12 del migdia
Missa solemne a l’església 
de Santa Maria. L’eucaristia 
serà presidida pel bisbe de 
Vic, Mns. Romà Casanova i 
en sortir, es beneiran les cal-
deres.
- A 2/4 d’1 del migdia
Espectacle Mephisto Cirkus. 
Equilibri dalt d’un trapezi amb 
números de barra i teles.
- A 2/4 de 2 del migdia a la pla-
ça Major
Nomenament del Calderer 
d’Honor de Montmaneu: Jordi 
Viladoms, pilot català de mo-
tociclisme.
Tothom qui vulgui es podrà fo-
tografiar amb la moto amb què 
Jordi Viladoms va participar 
en el Dakar 2014.
- a les 2 del migdia, a la plaça 
Major
Repartiment de l’escudella 
entre el públic (es recomana 
portar algun estri on posar 
l’escudella).

CALAF / LA VEU

El consistori de Calaf ha portat 
a terme durant aquest mes de 
febrer la reparació del rellotge 
de la cara sud-est del campa-
nar, que es trobava en força 
mal estat. Així doncs, s’han 
canviat els vidres que prote-
geixen l’esfera i s’ha repintat 
tot el seu marc. A banda d’ar-
ranjar la carcassa del rellotge, 
també s’ha digitalitzat el seu 
mecanisme per evitar avaries i 
desfasaments horaris. Aques-
ta era una petició que havien 
fet en diverses ocasions els 
nens i nenes del Consell Mu-
nicipal d’Infants.

L’Ajuntament de Calaf repara el 
rellotge de la cara sud-est del 
campanar

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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Alta Anoia 

ALTA ANOIA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc una nova 
caminada per les terres de 
l’Alta Anoia. En aquesta oca-
sió la proposta és “Terra de 
carbó” i és una caminada que 
ens portarà des de Calaf fins 
a Calonge de Segarra, en un 
recorregut de 14 quilòmetres 
de nivell de dificultat fàcil, que 
començarà a 2/4 de 9 del matí 
des de la plaça dels Arbres de 
Calaf.
Us proposem la quarta cami-
nada de l’ALTA ANOIA SOR-
PRENENT Caminades Popu-
lars amb Històries.
Aquesta caminada està dedi-
cada, com a reconeixement,  
al duríssim treball del miner a 
les mines de lignit que cente-
nars i milers de persones, van 
realitzar durant uns 200 anys a 
les terres de l’altiplà de Calaf. 
Són els miners que cada dia 
es jugaven la vida per treure 
el carbó del subsòl dels turons 
i carenes que seran el nostre 
escenari per aquesta camina-
da amb història.
El coneixement de la presèn-
cia de carbó mineral en aques-
tes terres està documentat ja 
a finals del segle XVIII però no 
va ser fins a la segona meitat 
del segle XIX quan diferents i 
enèrgiques iniciatives van pro-
piciar l’inici de les explotaci-
ons, tot coincidint i motivat per 

l’arribada del ferrocarril.
Resseguirem amb molt de 
detall la història d’aquestes 
mines. Visitarem les boques 
d’antigues galeries i  identifi-
carem els rastres de les que 
van funcionar a última hora, a 
finals del segle passat.
Veurem com cremen en direc-
te els lignits d’aquestes mines 
i sentirem l’olor característi-
ca a sofre que desprenen en 
combustionar-se, també po-
drem admirar la il·luminació 
amb llums de carbur de tot 
un tram de mina, tal i com es 
feia ara fa 100 anys, gràcies 
a la col·laboració de l’Espeleo 
Grup Anoia (EGAN).
Una petita mostra d’eines de 
miner, exposades en l’entrada 
d’una antiga mina, ens apro-
parà a aquell dur i perillós tre-
ball. Cal homenatjar a aquells 
homes i a les seves famílies.
I en tornar passarem pels ter-
ritoris, on l’octubre de 1890, 
s’hi van fer unes maniobres 
militars amb la participació de 
8.000 soldats i 1.500 cavalls. 
Una història molt desconegu-
da.
Una caminada plena d’històri-
es i de descobertes.
Per més informació i inscripci-
ons: Tel. 938690366 (diumen-
ge a divendres/matins; dijous/
tarda). E-mail: montsef@alta-
anoia.info

Diumenge, nova caminada popular 
amb història per l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Carme 
Forcadell, visitarà la zona de 
l’Alta Segarra el proper dis-
sabte 1 de març. Ho farà con-
vidada per les ANC de Calaf i 
dels Prats de Rei, i hi parlarà 
sobre el moment històric que 
està vivint el nostre país. L’ac-
te, que és obert a tothom i que 
començarà a les 6 de la tarda 
al Casal de Calaf, comptarà 
també amb la col·laboració de 
diverses formacions corals de 

Carme Forcadell parlarà a Calaf demà dissabte
la zona: Coral Ressons, Fami-
ly Gospel, Coral Mare de Déu 
del Portal, Coral de Veciana, 
Coral de Sant Martí Sesgueio-
les i Jaume Fonoll. Després de 
la xerrada de Carme Forcadell 
i del concert, tothom qui ho 
vulgui podrà signar un vot per 
a independència —en el marc 
de la campanya “Signa un vot” 
impulsada per l’Assemblea. 
Des de l’ANC de Calaf i dels 
Prats de Rei es convida tot-
hom a assistir-hi!

ARGENÇOLA / LA VEU

El Trill, Associació cultural del 
terme d’Argençola organitza el 
proper diumenge 2 de març, la 
Matinal d’intercanvi de llavors 
que ja arriba a la seva tercera 
edició. Aquest any per neces-
sitats d’espai les activitats es 
faran a Argençola.
La matinal vol ser un lloc de 
trobada per aquelles persones 
que encara es fan el seu plan-
ter i que conserven i cultiven 
varietats locals o antigues, 
que per desgràcia es van per-
dent amb la comercialització 
de les llavors.
La conservació d’aquestes lla-
vors és molt important perquè 
afavoreixen la diversitat i vari-
etat dels cultius, a més d’es-
tar completament adaptades 
a les condicions del lloc on 
creixen. La millor manera de 
conservar i mantenir aquest 
patrimoni genètic és procurant 
que es difongui, es cultivi i es 
consumeixi. 
Amb caràcter previ, el dissabte 
dia 1 de març, a les 6 de la tar-
da, a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament d’Argençola, és farà el 
passi del documental “La veu 
del vent – Llavors en transició” 
de Jean-Luc Danneyrolles i 
Carlos Pons. Un viatge de la 
Provença a Granada per co-
nèixer un munt de projectes i 
persones que volen canviar el 
món i les seves maneres de 
viure i de relacionar-se amb 

els altres i amb la terra.
Després del passi i haurà un 
col·loqui i un berenar sopar. 
L’acte és farà amb el sistema 
de taquilla inversa.
Les activitats de diumenge dia 
2 de març començaran a les 
10 del matí amb un esmorzar 
de pa amb tomàquet i can-
salada o bé entrepà vegetal, 
regats amb vi ecològic, per 4 
euros.
De les 10 a les 2 del migdia 
s’obrirà el mercat d’intercanvi i 
compravenda. Si tens llavors, 
porta-les i podràs intercanviar-
les per d’altres i plantar nous 
productes.
A ¾ d’ 11 del matí es farà una 
Taula Rodona amb entitats lo-
cals i projectes vinculats a “va-
rietats locals”, amb la partici-

pació de les següents entitats 
i persones: Les Refardes (que 
formen part de la Xarxa Ca-
talana de Graners), Ecoplan-
ter, L’Hortet de la Salut, Mes-
clum.coop, Agrobotiga/Centre 
d’Interpretació de la Segarra 
SIKARRA NOSTRA, Josep 
Mestre, Salvador Biosca (Cal 
Prim), Angel Rey, Xavier An-
tonin i La Quadrilla de l’Hort. 
També hi col·laborarà aportant 
els seus coneixements en Jo-
sep Govern de Cal Magre.
A les 12 del migdia es farà una 
Xerrada a càrrec de Marc Es-
tévez Casabosch amb el títol 
“Les hortícoles i el seu cultiu, 
així com la importància de les 
llavors”. En Marc és pagès, 
expert en boscos i bolets i au-
tor de llibres divulgatius d’èxit 
com “El secret més ben guar-
dat”, “Un hort per ser feliç” o el 
més recent “Deliciosa natura”.
La matinal es tancarà a les 
3 del migdia amb un dinar a 
base de paella de verdures de 
temporada, amanida i postres 
per a un màxim de 100 perso-
nes. El preu serà de 10 euros 
per persona i cal inscripció 
prèvia al mail associacioel-
trill@gmail.com.
El Trill us vol convidar a tots a 
descobrir el món de les llavors 
i el seu intercanvi.

Diumenge, 3a Matinal d’Intercanvi de Llavors 
de la Catalunya Interior a Argençola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEU CONCERTAR 
 DIA I HORA 

al telèfon: 93 801 01 82 
tant en  horari lectiu  

com extraescolar 



El Monbus IHC jugarà la “final four” de la Copa 
CERS, que podria organitzar Igualada
HOQUEI / DAVID VIA

Tothom sabia que l’IHC i el 
Vic es disputaven el partit de 
les seves vides, el partit deci-
siu que donaria lloc a un dels 
4 classificats per jugar la fa-
mosa “Final Four” de la Copa 
CERS. Darrere d’ells, un partit 
d’anada que va acabar amb un 
2-2 que donava possibilitats a 
ambdós equips, però tot sigui 
dit: l’IHC jugava a casa, on po-
drien comptar amb el suport de 
l’afició que, en aquesta ocasió, 
va ser de més de 800 perso-
nes. 
El partit va començar amb mol-
ta tensió, la més mínima errada 
podia decantar la balança. Els 
dos equips buscaven el gol, 
però ningú aconseguia marcar. 
Un segur Elagi a la porteria feia 
impossible tot intent de gol per 
part del Vic. 
I el partit seguia 0-0 fins que 
Ton Baliu va enviar un míssil 
a la porteria del Vic que, im-
possible d’aturar, va entrar a la 
porteria rival, movent el marca-
dor a favor del conjunt local, a 
falta de 7 minuts per el final de 
la primera part. Després d’això, 
el partit era dominat per l’IHC, 
que no deixava entrar cap bola 

Ton Baliu, després de marcar un dels gols davant el Vic. Foto: Joan Guasch.
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Quarts de Final, tornada 
Alimac Forte Dei Marmi (ITA) - HC Turquel   14-3
CE Noia Freixenet - Geo&Tex Bassano’54      15 març
Lanaro Breganze (ITA) - Geneve RHC (SUI)   5-5
Monbus Igualada HC - Club Patí Vic   4-2
Semifinals (6 d’abril)
Breganze (Ita)-Monbus Igualada
Forte dei Marmi (Ita)-Noia o Bassano

Copa CERS

IHC júnior - CP VIC    5-1
IHC minis A - MONTBUI   3-0
IHC infantil B - CP MANLLEU  4-2
IHC aleví A - GEIEG    1-7
IHC prebenjamí C - SANT JUST  3-0
IHC benjamí A - CP CUBELLES  5-5
IHC aleví B - CP SITGES   12-5
IHC infantil A - BELL LLOC  9-2
VILASSAR - IHC júnior B   5-2
MONJOS - IHC prebenjamí A  2-1
RIBES - IHC prebenjamí B  3-2
VOLTREGA - IHC benjamí C  5-3
CALDES - IHC iniciació    2-2
VOLTREGA - IHC benjamí B  4-1
MANLLEU - IHC juvenil   6-3

IHC, equips base

ESQUÍ / REDACCIÓ

L’esquiadora de fons iguala-
dina Laura Orgue va ser, diu-
menge a la nit, l’abanderada 
d’Espanya en la cerimònia de 
clausura dels Jocs Olímpics 
de Sotxi, a Rússia. Orgué ha 
realitzat uns magnífics jocs en 
la seva especialitat.
Dissabte assolia una fantàsti-
ca 10a posició, el seu millor re-
sultat olímpic, fet que li permet 
tornar a casa superant amb 
escreix l’objectiu inicial d’estar 
entre les 20 primeres.
L’esquiadora de fons va assolir 
en la prova de 30 quilòmetres 
estil lliure amb sortida en mas-
sa una exceŀlent 10a. posició 
amb un temps de 1:12:37.3.
La fondista igualadina va co-
mençar des de la posició ini-
cial 37 de manera que la re-
muntada que va realitzar va 
ser destacable. A poc a poc va 
anar avançant a diferents es-
quiadores i a mesura que ana-
va creuant els punts clau del 
circuit va veure com s’acosta-
va la possibilitat d’aconseguir 

Laura Orgué, abanderada d’Espanya a la cerimònia 
de clausura de Sotxi, firma els seus millors Jocs

el seu objectiu, estar entre les 
20 primeres. Al quilòmetre 5 
anava en 27a posició , en el 10 
ja era 19a , al quilòmetre 20 va 
ocupar la posició 14a. i quan 
tan sols faltaven 5 quilòmetres 

es va situar 9a . Finalment, 
quan va creuar la línia de meta 
va ocupar el 10è lloc final.
“Tot ha anat perfecte, física-
ment m’he trobat molt bé”, ha 
explicat un cop ha finalitzat 

la prova . Per a Laura Orgué 
la clau d’haver aconseguit 
aquest resultat ha estat que ha 
fet una carrera molt conscient 
tàcticament: “Estic contenta 
perquè en cada moment he 

estat conscient de la situació. 
A poc a poc he anat mirant el 
nivell del grup en què estava, 
per veure si jo podia anar més 
ràpid. A mesura que anaven 
passant els quilòmetres algu-
nes esquiadores han perdut 
aquest grup de cap” . El ma-
terial també ha tingut un paper 
molt important en la carrera de 
Orgué: “El material ha funcio-
nat molt bé. Al quilòmetre 20 
tenia la possibilitat de canviar 
d’esquís però gairebé cap cor-
redora els ha canviat i en el 
moment hem improvisat i hem 
decidit no canviar-los perquè 
des de l’inici m’han anat molt 
bé, ha estat una bona decisió” 
.
En una cursa d’esquí de fons 
influeixen moltes variants, com 
pot ser la sortida, l’estat físic de 
l’esportista, el material i Laura 
Orgué ha definit aquesta cur-
sa dels Jocs Olímpics de Sotxi 
així: “El dia que totes aquestes 
variables en joc surten bé tot 
és perfecte”. 

Laura Orgué, portant la bandera espanyola a la cerimònia de clausura de Sotxi 2014, diumenge passat.

perillosa, la qual cosa va fer 
que, 3 minuts abans del final 
de la primera part, es pogués 
marcar un segon gol que posa-
va el 2-0, un resultat que dei-
xava, de moment, a l’IHC a la 
Final Four.  
Ja amb el resultat anteriorment 
esmentat, els dos conjunts tor-
naven als vestidors per prepa-
rar la segona part, 25 minuts 
que decidirien qui continuaria 
aquest somni europeu, i qui no. 
La segona part va començar 
tal i com va acabar la primera 
però, òbviament, el Vic es cen-
trà en el atac per poder igualar 

el partit i poder, al menys, ob-
tindre els minuts de pròrroga. 
Aquestes ganes de gol eren 
molt òbvies i no van tardar en 
fer-se realitat: el Vic retallava 
distàncies 7 minuts després 
del inici de la segona part, dei-
xant l’electrònic en un tens 2-1. 
L’autor del gol va ser l’exjuga-
dor del IHC, Rocasalbas. Una 
alegria per al conjunt visitant 
que no va durar molt ja que, 
en una falta directa per acumu-
lació de faltes per part del Vic 
va significar el 3-1, marcat de 
nou per Ton Baliu, signant un 
hat-trick. 

Desesperats per manca de 
gols, el Vic atacava com si els 
hi anés la vida, però sempre 
que tiraven, un crescut Elagi 
Deitg ho aturava tot, ja fos amb 
el peu, la mà o qualsevol altra 
part del cos. Només va poder 
retallar el Vic a falta d’una mica 
més d’un minut per al final, de 
falta directa, i de nou Rocasal-
bas, el qual feia moure de nou 
l’electrònic, aquest cop, en un 
tens 3-2. Quedava només un 
minut de joc, i un gol era el que 
necessitava el Vic per obtenir 
la desitjada pròrroga. Els visi-
tants varen substituir el porter 
per un jugador, una jugada 
arriscada que podia sortir bé, 
o malament. Per sort per al 
Monbús els va sortir malament 
ja que Ton Baliu, en una juga-
da individual, va marcar sense 
porter a falta de pocs minuts 
per al final. El definitiu gol que 
firmava el 4-2. El Monbús Igua-
lada torna a una “Final Four”, 
que l’Ajuntament d’Igualada 
demanarà organitzar.
El seu pròxim oponent en Copa 
Cers serà el Breganze italià. 
Recordar també que l’IHC no 
jugarà fins el 8 de març ja que 
ara es juga la Copa del Rei. 
El pròxim partit serà contra el 

primer de l’OK Lliga, el Barce-
lona. 

MONBUS IHC 4 (2/2): Equip Inici-
al: Elagi Deitg, Ton Baliu (4), Jau-
me Molas, Sergi Pla i Oriol Vives 
Equip Suplent: Jassel Oller, Joan 
Muntané, David Carles, Josep Vi-
laseca. Alex Ferrer.
CP VIC 2 (0/2): Equip Inicial: Car-
les Grau, Josep Maria Roca, Jordi 
Bartrés, Roger Rocasalbas (2) i 
Christian Rodríguez Equip Suplent: 
Jacint Molera i Jordi Burgaya.
GOLS: 1-0 Ton Baliu (Minut 18), 
2-0 Ton Baliu (Minut 22). SEGONA 
PART 2-1 Rocasalbas (Minut  7), 
3-1 Ton Baliu (Minut 8), 3-2 Roca-
salbas (Minut 24), 4-2 Ton (Minut 
24.39)
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Marc Sánchez i Ariadna Ramos.

Participació anoienca en el Campionat 
d’Espanya absolut d’atletisme
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles de Mediona (Alt Pe-
nedès) Eduard Viles, va pro-
clamar-se brillantment Campió 
d’Espanya Absolut indoor en 
els 60 m. llisos amb 6”74, en 
el decurs dels 50.ens. Campi-
onats d’Espanya Absoluts en 
Pista Coberta,  que es van dur 
a terme el passat cap de set-
mana a Sabadell.
A més, Marc Sànchez era 4t. 
en el salt d’alçada amb 2,10 
m., Ariadna Ramos 5a. en el 
triple salt amb 12,78 m., i Jor-
di Yoshinori Matsuoka, 8è. en 
llargada amb 7,06 m., en una 
sensacional actuació dels ano-
iencs, que assoliren quatre 
posicions de finalistes. El CAI 
va ser el 13è. club general al 
medaller, i 3r. club català dar-
rere del F.C. Barcelona i l’A.A. 
Catalunya.
Hi participaren sis atletes del 
CAI Petromiralles, la represen-
tació més nombrosa als esta-
tals absoluts indoor del seu 
historial.
Eduard Viles es va proclamar 
Campió d’Espanya Absolut en 
la prova dels 60 m.  llisos, igua-
lant amb 6”74 el seu Rècord 
d’Igualada absolut indoor d’en-
guany, després de guanyar la 
s/f. corresponent amb 6”80, i 
marcar 6”86 en la seva sèrie 
classificatòria.
La medalla d’argent va ser per 
a Rubén Pros (F.C. Barcelona) 
amb 6”77, i el bronze per a Ma-
rio López (Almaraz Extremadu-

El CN  Igualada va celebrar 
la Diada del Soci

ra) amb 6”84.
El Junior Marc Sànchez, asso-
lia una brillant 4a. posició abso-
luta en el salt d’alçada, primer 
atleta català classificat, amb 
un millor intent de 2,10 m., Rè-
cord d’Igualada Absolut indoor, 
i marca personal de l’anoienc, 
que va superar a diversos atle-
tes de l’elit estatal de la prova, 
i que va intentar els 2,14 m. 
que no va superar per poc, en 
el seu debut als estatals abso-
luts. Es va proclamar Campió 
estatal David Bolado (Univers. 
Pais Basc) amb 2,21 m.
Ariadna Ramos, atleta de ca-
teg. Promesa, assolia una bri-
llant 5a. posició absoluta en el 
triple salt , amb un millor intent  
de 12,78 m., en una gran actu-
ació de la vilanovina, repetint la 
seva 5a. plaça del 2013, i es-
sent la 1a. catalana classifica-
da. Ana Peleteiro (F.C. Barce-

lona) es va imposar amb 13,91 
m., nova plusmarca estatal Ju-
nior i Promesa.
El Junior Jordi Yoshinori Mat-
suoka era 8è. en el salt de 
llargada, amb un millor intent 
de 7,06 m., la seva millor mar-
ca personal indoor, igualment 
en una magnífica actuació de 
l’igualadí.  El campió estatal va 
ser el blaugrana Jean Marie 
Okutu, amb 7,81 m.
La Juvenil pierenca Sheila 
García, tenia també una gran 
actuació en els 60 m.llisos, 
entrant 6a. de la 2a. semi-final 
amb 7”89, que no li donaren 
l’accés a la final de la prova. 
Anteriorment era 3a. en la sè-
rie classif. amb 7”78. L’atleta 
del Valencia Terra i Mar Fatima 
Diame va ser la campiona es-
tatal amb 7”44.
Cal ressaltar igualment l’actu-
ació de la Juvenil Anna Asen-
si, 3a. de la 4a. sèrie classifi-
catòria dels 200 m.ll. assolint 
amb un registre de 25”39, un 
nou Rècord d’Igualada abso-
lut indoor de la prova, millorant 
els 25”70 de la mateixa atleta 
d’aquest mes de febrer, que no 
li permeteren l’accés a s/f., en 
el seu debut als estatals abso-
luts. Es va imposar a la final 
Estela García (València Terra i 
Mar) amb  24”16. 

ENTITATS / FRANCINA TRAVESSET

El passat 9 de febrer es va ce-
lebrar la 77a Diada del Soci del 
CNI, al Complex Esportiu Infi-
nit. No va haver-hi cap repre-
sentació municipal. La presen-
tació va ser a càrrec de Toni 
Gassol Llopis.
Els reconeixements socials 
van ser per a: 
- Soci número 1, amb una anti-
guitat desde 1935: Enric Clara-
munt Soler.
- Socis de 50 anys, amb una 
antiguitat desde 1962: Ramón 
Viladot Bisbal i Antoni Gassol 
Llopis.
- Socis de 25 anys, amb una 
antiguitat desde 1987: Jau-
me Basas Riba, Miquel Bisbal 
Puiggrós, M. Glòria Fustero 
Vidal, Elena Grau Llucià, Albert 
Mas Garriga, Montserrat Mon-
tagut Sala i Joan Miquel Mont-
ferrer Escrig.
A continuació és va fer una 
menció especial a Llorenç 
Bertran Cortadellas, soci des-
de l’any 1970, President des 
del 2001 al 2004, present en 
el 75è aniversari del Club i 
que va morír el passat 20 de 
setembre. Es va convidar a la 
seva esposa Teresa Romeu 
i a les seves filles M. Dolors i 
Carlota fent-los entrega d’un 
present de comiat i agraïment; 
la seva filla Mª Dolors va dirigir 
unes paraules emotives recor-
dant el tarannà del seu pare i la 
vinculació amb el club que ell 
portava amb orgull i admiració.
Els esportistes, guardonats 
pels seus mèrits i qualitats a 
destacar, per secció van ser: 
NATACIÓ: Aina Fitó Parera, 
per la seva dedicació i trajectò-
ria esportiva. Alex Varea Parra, 
per aconseguir al Campionat 
d’Espanya: medalla d’Or en 
400mts estils, medalla de Plata 
en 100mts papallona i 200mts 
estils i medalla de Bronze en 
200mts papallona. Al Campi-
onat de Catalunya: medalla 
d’Or en 400mts estils i 200mts 

esquena, medalla de Plata en 
1500mts lliures i medalla de 
Bronze en 200mts lliures.
WATERPOLO: Eloi Noguera 
Rosich, pel seu compromís i 
per ser màxim golejador.
NATACIÓ MÀSTER: Ernest 
Parcerisas Salas, per acon-
seguir al Campionat d’Espa-
nya: medalla d’Or en 100mts 
i 200mts braça. Al Campionat 
de Catalunya: medalla d’Or en 
50mts, 100mts, 200mts braça i 
200mts estils.
PILOTA: Joan Oliva Segura, 
per la seva dedicació.
PÀDEL: Xavi Morera Mateu, 
pel seu esforç i dedicació.
EXCURSIONISME: Albert 
Torres Carles, pel seu afany, 
esforç i compromís en aquest 
esport.
En aquesta temporada, l’equip 
tècnic i entrenadors de totes 
les seccions són:
Natació: Noelia Martínez i Cris-
tian Vara (natació). Albert Tor-
ras, David Ramis i Eloi Nogue-
ra (waterpolo), Gerard Gual 
(màster), i John López i Ariel 
Fernández (pàdel). 
El president del club Toni Lle-
nas Llobet, va indicar que 
“tots sabem que per aquest 
llarg camí han passat moltes 
anècdotes, molts èxits, molts 
entrebancs, moltes situacions 
feixugues, i no tan feixugues, 
que ens ha fet arribar fins aquí 
i que ens encoratja a seguir 
més i més, sumant anys, su-
mant esforços; moltes hores 
de disciplina en els entrena-
ments, moltes hores de treball 
per aconseguir la feina ben 
feta, moltes hores de gestió 
des de l’Oficina del club i mol-
tes hores de reunions i tràfecs 
que queden sobre la taula per 
resoldre, però som positius i te-
nim empenta per seguir enda-
vant més i més. Volem animar-
vos a seguir amb nosaltres i a 
fer aquest Club cada cop més 
gran”.   

Jornada del VdC Bàsquet Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Segona victòria consecutiva de 
l’equip sènior femení davant el 
Pratenc per 44-50.
Partit amb moltes alternatives 
al marcador, on cada parcial 
queia del costat d’un equip di-
ferent. 
Així les vilanovines es van so-
breposar a un parcial inicial de 
17-11 al primer quart, amb un 
6-19 al segon. De nou van per-
dre el tercer 11-3, però un bon 
últim quart 10-17, va acabar de 
decidir el partit, tot i que les ju-
gadores locals van tirar de tot 
tipus de joc dur i provocacions 

en les que no van caure les 
nostres jugadores demostrant 
una bona fortalesa mental.
Parcials 17-11, 6-19, 11-3 i 10-
17.
Van jugar Carme Vidal (2), 
Clàudia Oller (6), Cèlia Co-
nill (14), Alexandra Vives (4), 
Susanna Sánchez,  Montse 
Bertran (6), Alba Bautista (11), 
Anna Solà (7) i Itzel Lorente.
Entrenador Sergi Alamillo.
Altres resultats:
Vdc cadet-Pedagog (22-27)
Van jugar Sergi Gálvez (2), Pa-
vel Iulian, Javier Sánchez (4), 
Leo Rodríguez, Aleix García 

(12), Marc Lumbreras (4) i Vic-
tor Larrache. Entrenador Albert 
Moreno.
Vdc inf. fem.-Monalco (11-47)
Van jugar Lucía Moreno, Irene 
Leno (7), María Vega (2), An-
drea García, Maria Figueredo 
(2) i Carla Bocache. Entrena-
dor Oscar Borrega.
Berga-Vdc sots25 (96-25)
Van jugar Fernando Leno (3), 
Albert Moreno, Camilo Rodrí-
guez, Oscar Borrega (6), Héc-
tor Castillo, Adrià Lloret (6), 
Stalin Rodríguez (5), Albert Vi-
lalta (5) i Adrià Díaz. Entrena-
dor Pep Ferrer.  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora 
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 
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DIVENDRES
28 de febrer de 2014Esports

Jornada 22
Martinenc - Igualada   1-0
Torredembarra - Tecnofútbol  1-0
Amposta - El Catllar    2-2
Torreforta - Alpicat    1-2
Vilanova - Almacelles   1-2
Balaguer - Jesús i Maria   1-1
Andorra - Viladecans    3-1
Vista Alegre - Marianao   1-1
Tàrrega - Horta     1-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  47  22  15  2  5  43  21  22
2  Torreforta  40  22  12  4  6  43  27  16
3  Tàrrega  40  22  12  4  6  27  20  7
4  Viladecans  39  22  12  3  7  32  23  9
5  Torredembarra  39  22  11  6  5  33  26  7
6  Horta  34  22  10  4  8  35  26  9
7  Vilanova  31  22  8  7  7  28  20  8
8  Almacelles  31  22  8  7  7  31  29  2
9  Igualada  31  22  9  4  9  30  30  0
10  Tecnofútbol  28  22  6  10  6  25  28  -3
11  El Catllar  28  22  7  7  8  24  25  -1
12  Amposta  27  22  6  9  7  32  33  -1
13  Andorra  26  22  6  8  8  33  39  -6
14  Balaguer  25  22  7  4  11  24  39  -15
15  Marianao  24  22  6  6  10  24  26  -2
16  Jesús i Maria  20  22  5  5  12  30  45  -15
17  Alpicat  18  22  4  6  12  20  40  -20
18  Vista Alegre  14  22  2  8  12  24  41  -17

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Un lluitador Igualada perd 
davant el Martinenc (1-0)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada no va poder 
esgarrapar cap punt en la seva 
visita al camp del primer clas-
sificat, el Martinenc. Els blaus 
van fer un partit bastant seriós, 
però els va mancar capacitat 
ofensiva. L’Igualada és vuitè a 
la classificació.
El conjunt de Joan Prat era 
conscient que si volia puntu-
ar al municipal del Guinardó 
hauria de fer un gran desgast 
físic per contrarestar el joc de 
combinació de l’equip local. 
Els blaus van sortir a esperar 
el rival a tres quarts de camp 
intentant tancar els passadis-
sos interiors que poguessin 
generar els jugadors locals 
entre línies. Gerard i Palet 
van tancar al centre i Fran va 
retrocedir la seva posició de 
mitja punta per ajudar a Enric 
i Dalmau a la zona ample. Les 
coses estaven anant força bé 
pels interessos igualadins per-
què el Martinenc únicament 
havia creat cert perill en una 
jugada de Cortezón que Bac-
hana, molt atent, va poder re-
soldre amb una entrada força 
arriscada. L’Igualada també 
aconseguia trenar alguna juga-
da, i Yeray va avisar amb dos 

Llovera i Haro lluitaran pel grup N de l’estatal de ral.lis de terra.

Jornada 23 (9 de març)
Almacelles - Martinenc
Igualada - Torredembarra
Tecnofútbol - Amposta
El Catllar - Torreforta
Marianao - Vilanova
Horta - Balaguer
Jesús i Maria - Andorra
Viladecans - Vista Alegre
Alpicat - Tàrrega 

Jornada 22
Súria - Cardedeu    0-2
Sabadellenca - St. Quirze  2-0
Taradell - San Mauro   5-1
St. Feliu Cod. - Lliçà d’Avall  0-4
Sabadell Nord - Gironella  1-2
Roda de Ter - San Lorenzo  2-0
OAR Vic - Manresa    0-8
Palau SP - Castellar    2-2
Lliçà d’Amunt - Tona     2-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  57  22  18  3  1  63  11  52
2  Gironella  48  22  15  3  4  44  23  21
3  St. Quirze  47  22  14  5  3  48  23  25
4  Lliçà d’Avall  43  22  13  4  5  40  24  16
5  Tona  41  22  11  8  3  40  22  18
6  Cardedeu  35  22  10  5  7  40  31  9
7  Sabadell Nord  33  22  10  3  9  40  32  8
8  Castellar  31  22  8  7  7  39  33  6
9  Taradell  31  22  9  4  9  29  29  0
10  San Lorenzo  31  22  10  1  11  30  31  -1
11  Sabadellenca  27  22  7  6  9  28  29  -1
12  San Mauro  24  22  5  9  8  32  38  -6
13  Súria  23  22  7  2  13  31  44  -13
14  OAR Vic  21  22  6  3  13  23  44  -21
15  Palau SP  19  22  4  7  11  28  51  -23
16  Roda de Ter  18  22  5  3  14  21  36  -15
17  Lliçà d’Amunt  12  22  2  6  14  19  56  -37
18  St. Feliu Cod.  12  22  3  3  16  17  55  -38 
Jornada 23 (9 de març)
Gironella - Súria
Cardedeu - Sabadellenca
St. Quirze - Taradell
San Mauro - St. Feliu Cod.
Castellar - Sabadell Nord
Tona - Roda de Ter
San Lorenzo - OAR Vic
Manresa - Palau SP
Lliçà d’Avall - Lliçà d’Amunt 

Jornada 22
G. Manresa - Can Trias   1-2
Navàs - Castellbell i V    8-0
Viladecavalls - Marganell  4-1
Joanenc - P. Claramunt   2-0
Gironella B - Olvan    0-2
Castellnou - Pirinaica    1-1
Santpedor - Cardona    2-0
Llorença - Sallent    0-3
Puigreig - Balconada    3-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  54  21  17  3  1  70  17  53
2  Can Trias  50  21  15  5  1  61  21  40
3  Viladecavalls  46  22  15  1  6  56  24  32
4  Puigreig  45  21  14  3  4  48  25  23
5  Joanenc  44  22  14  2  6  52  29  23
6  Navàs  32  22  10  2  10  51  43  8
7  Olvan  30  20  8  6  6  31  34  -3
8  Marganell  28  20  9  1  10  41  40  1
9  Castellnou  26  21  6  8  7  30  34  -4
10  G. Manresa  25  22  6  7  9  34  37  -3
11  Balconada  24  22  7  3  12  42  59  -17
12  Castellbell i V  23  22  7  2  13  44  70  -26
13  Santpedor  22  21  7  1  13  30  44  -14
14  Cardona  22  22  6  4  12  35  50  -15
15  P. Claramunt  22  21  6  4  11  31  56  -25
16  Gironella B  20  22  5  5  12  16  49  -33
17  Llorença  17  22  4  5  13  31  50  -19
18  Pirinaica  16  22  4  4  14  28  49  -21 

futbol 3A CATALANA G7

Jornada 23 (9 de març)
Olvan - G. Manresa
Can Trias - Navàs
Castellbell i V - Viladecavalls
Marganell - Joanenc
Sallent - Gironella B
Balconada - Castellnou
Pirinaica - Santpedor
Cardona - Llorença
P. Claramunt - Puigreig 

Jornada 22
St. Cugat S. - Base Espirall  0-2
St. Pere Mol. - Base Vilanova  7-1
St. Sadurní - FE Vilafranca  3-2
Suburense - Les Roquetes  3-0
M. Igualada - Carme    0-1
Riudebitlles - La Granada  0-2
Odena - Olivella    2-2
Quintinenc - Ribes    2-1
Pª Jove Roq. - Capellades   1-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  52  22  16  4  2  64  22  42
2  St. Pere Mol.  49  22  16  1  5  63  23  40
3  Olivella  49  22  15  4  3  59  24  35
4  Odena  43  22  12  7  3  51  32  19
5  Les Roquetes  39  22  11  6  5  58  31  27
6  FE Vilafranca  35  22  10  5  7  40  29  11
7  Base Espirall  34  22  10  4  8  40  32  8
8  Ribes  33  22  10  3  9  34  28  6
9  La Granada  30  22  8  6  8  34  35  -1
10  Base Vilanova  29  22  8  5  9  33  43  -10
11  M. Igualada  25  22  7  4  11  37  52  -15
12  Carme  25  22  7  4  11  32  44  -12
13  Pª Jove Roq.  23  22  5  8  9  35  37  -2
14  St. Cugat S.  23  22  7  2  13  27  41  -14
15  St. Sadurní  18  22  3  9  10  25  46  -21
16  Riudebitlles  17  22  4  5  13  24  41  -17
17  Capellades  14  22  3  5  14  20  81  -61
18  Quintinenc  12  22  2  6  14  31  66  -35 

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 23 (9 de març)
Carme - St. Cugat S.
Base Espirall - St. Pere Mol.
Base Vilanova - St. Sadurní
FE Vilafranca - Suburense
Ribes - M. Igualada
Capellades - Riudebitlles
La Granada - Odena
Olivella - Quintinenc
Les Roquetes - Pª Jove Roq. 

Jornada 20
Calaf-Vilanova Camí    2-2
Tous-Garcia Montbui    4-3
Anoia-Rebrot    3-0
Torre Claramunt-Masquefa  1-1
Piràmides-La Paz    1-3
Vista Alegre-Jorba    1-0
Ateneu-PM Tossa    0-2
Descansa Fàtima

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia    50  19  16  2  1  66  11   
2  Calaf  47  19  15  2  2  93  25   
3  Vilanova C.   40  17  12  4  1  47  20 
4  Jorba   36  19  11  3  5  58  29   
5  PM Tossa   33  18  10  3  5  48  27  
6  Fatima  28  17  9  1  7  43  37  
7  Vista Alegre   27  18  9  0  9  33  34   
8  Masquefa   26  19  8  2  9  39  34  
9  Tous  24  18  7  3  8  37  41   
10  Ateneu Ig.   20  18  6  2  10  28  38   
11  Garcia Montbui   19  18  6  1  11  37  54  
12  La Paz   13  19  4  1  14  19  73  
13  Rebrot   12  18  3  3  12  31  60   
14  Torre Clar.   11  19  2  5  12  18  58  
15  Piramides   8  18  2  2  14  25  81

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 21 (9 de març)
PM Tossa-Calaf
Vilanova Camí-Tous
Garcia Montbui-Anoia
Rebrot-Torre Claramunt
Masquefa-Piràmides
La Paz-Vista Alegre
Fàtima-Ateneu Ig.
Descansa Jorba

Jornada 20
Fontrubí-St. Pau Ordal   1-3
La Llacuna-Les Cabanyes  1-3
Martinenca-Cabrera d’Anoia  4-0
Piera-Puigdàlber    15-1
Sesrovires Atl.-Mediona   0-3
Hostalets Pierola-St. Sadurní  1-1
Gelida-Hortonenc    1-4
Can Cartró-Sesrovires B   5-0

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   48  20  15  3  2  82  25   
2  Martinenca   45  20  13  6  1  46  15   
3  Sant Pau Ordal   44  20  13  5  2  57  29   
4  Can Cartró   39  20  12  3  5  57  32   
5  Hortonenc   37  20  11  4  5  59  33   
6  Les Cabanyes   37  20  11  4  5  63  39   
7  Hostalets P.   33  20  9  6  5  42  26   
8  Sesrovires B  29  20  9  2  9  43  52   
9  Sant Sadurní   26  20  8  2  10  43  40   
10  Mediona   25  20  7  4  9  40  43   
11  Sesrovires Atl.   25  20  8  1  11  40  48   
12  La Llacuna   23  20  7  2  11  36  42  
13  Cabrera Anoia   17  20  5  2  13  30  58 
14  Puigdalber   16  20  5  1  14  34  80  
15  Gelida   10  20  3  1  16  27  70  
16  Fontrubí   3  20  1  0  19  18  85

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 21 (9 de març)
Sesrovires B-Fontrubí
St. Pau Ordal-La Llacuna
Les Cabanyes-Martinenca
Cabrera d’Anoia-Piera
Puigdàlber-Sesrovires Atl.
Mediona-Hostalets
St. Sadurní-Gelida
Hortonenc-Can Cartró

xuts abans d’arribar a l’equa-
dor del primer temps. Els blaus 
però van cometre un error de-
fensiu ja que Bachana i Ton no 
es van entendre i Estévez ho 
va aprofitar per guanyar-los la 
posició i marcar l’1-0 amb un 
potent xut ras creuat. L’Iguala-
da no va defallir i en els últims 
minuts del primer període va 
estirar una mica les seves líni-
es però ni Yeray amb un bon 
cop de cap ni un embolic dins 
l’àrea local van servir als blaus 
per empatar el partit.
A la represa el guió va canviar 
una mica perquè el Martinenc 
va preferir no arriscar tant en 
la sortida de pilota i això li va 
provocar que no tingués tant el 
domini. L’Igualada es va man-
tenir ferm sobre el terreny de 
joc, però li va mancar capacitat 
ofensiva davant la ben plan-
tada defensa local. Al minut 
65 una acció hagués pogut 
canviar el signe de l’encontre. 
Enric, a la sortida d’una falta 
lateral,  va rematar de cap i just 
després d’impactar la pilota el 
porter local se’l va endur lite-
ralment per davant perquè no 
va calcular bé la seva sortida. 
L’àrbitre va creure que l’acció 
no era punible. Els úlitms 10 

minuts l’Igualada va passar a 
jugar amb defensa de 3 i va 
persistir fins a l’últim moment 
aconseguir el gol de l’empat, 
però malauradament mai no 
va arribar. El municipal del Gui-
nardó és un camp maleït pels 
interessos igualadins ja que en 
les 3 últimes campanyes han 
rebut 7 gols i no n’han aconse-
guit marcar cap.
L’Igualada intentarà tornar al 
camí de la victòria, encade-
na 3 jornades sense guanyar, 
davant el Torredembarra, 5è 
classificat. El partit es jugarà 
el diumenge 8 de març ja que 
aquest cap de setmana no hi 
ha futbol territorial degut a la 
celebració del Carnestoltes.

FC Martinenc: Carulla, Cas-
tañeda, Hinojosa (Casassa, 
81’), Alburquerque, Domin-
go, Céspedes, Plazuelo (Fu-
esté, 62’), Acosta, Vinuesa 
(Martínez, 75’), Cortezón 
(García, 86’) i Estévez.
CF Igualada: Felipe, Marí, Pa-
lau (Magdaleno, 81’), Bacha-
na, Ton (Torras, 74’), Dalmau 
(Castellano, 62’), Enric, Fran, 
Palet, Yeray i Gerard.
Gols: 1-0, Estévez (21’).

Albert Llovera i Àlex Haro, al 
campionat d’Espanya de ral·lis de terra

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Ben aviat començarà el cam-
pionat estatal de raŀlis de ter-
ra en què una temporada més 
hi participarà l’odenenc Àlex 
Haro de Moto Club Igualada 
copilotant al pilot andorrà Al-
bert Llovera amb un Abarth 
Grande Punto S2000.
Enguany el campionat consta 
de sis raŀlis; Lorca, Concello de 
Curtis (A Corunya), Andalusia, 
Bierzo, Cervera i Càceres. Els 
tècnics de PCR Sport seran els 
preparadors del cotxe així com 
els encarregats de l’assistèn-
cia a cada raŀli.
L’objectiu de Llovera i Haro 
per aquest temporada serà 
el tornar a guanyar el títol de 
campions estatals de grup N i 
comentaven: “Seguirem amb 
el S2000 revisat fins el més 
mínim detall. També ens agra-
daria seguir millorant en alguns 
aspectes dels comandaments. 
No tenim cap dubte que si po-
dem introduir alguns dels can-
vis que tenim en ment serem 
més competitius i podrem estar 
entre els més ràpids del campi-
onat de manera més regular”.

Dens, doncs, el calendari de 
l’anoienc Àlex Haro que en-
guany ja va disputar el raŀli 
Suècia, la setmana vinent en el 
de Mèxic a més també dels raŀ-
lis del campionat estatal amb 
Xevi Pons. 
El passat diumenge va partici-

par al raŀli Esprint de Sant Julià 
copilotant a Xavier Domenech 
amb un BMW M3 E30 acon-
seguint la segona posició del 
grup 2. Els guanyadors abso-
luts foren Joan Vinyes i Jordi 
Mercader amb Seat Cordoba 
WRC.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL



46
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de febrer de 2014 Esports

Gimnastes de l’Aula i CE Montbui.

Comença la temporada individual 
de gimnàstica rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dia 23 de febrer es 
va començar la temporada in-
dividual de gimnàstica rítmica 
Copa Catalana a Vilanova del 
Camí.
Del club San Roque hi va parti-
cipar Marta Villar a la categoria 
júnior i amb aparell pilota, fent 
un exercici molt ben executat, i 
aconseguint la primera posició 
del podi d’un total de vint-i-set  
gimnastes d’aqueta categoria. 
Molt satisfetes del resultat  les 
entrenadores Sara Jiménez, 
Sonia Gutiérrez i Monica Es-
teve. 
Van arribar a competir la quan-
titat de cent vint gimnastes de 
diferents categories i de dife-
rents parts de Catalunya i An-
dorra,  i amb un total de públic 
de tres- cents cinquanta perso-
nes a les grades.
Abans de donar començament 
a l’esdeveniment es va fer un 
minut de silenci en memòria 
d’Ana Pacheco Quintana que 
ens va deixar el passat 17 de 
febrer, component de la U.D. 
San Roque i que sempre tin-
drem present.
El pròxim cap de setmana par-
ticiparan a la 1a. fase de Copa 
Catalana nivell VI, a Santa Co-
loma de Farners, Berta Pons i 
Carlota Miramunt a la catego-
ria infantil i amb aparell maces. 
També a Pinto (Madrid) es 
celebra la 3 Fase de la Copa 
d’Espanya de gimnàstica es-
tètica de grup. I hi participen 
el conjunt junior i sènior, i les 

L’Handbol IGD resol un compte 
pendent amb el Vic (31-27)

components son Gemma Cas-
tillo, Gisela Muñoz, Georgina 
Llanes, Anna Ainsua, Elsa i 
Sira Montes, Raquel Munuera, 
Berta Jorba, Sonia Gutiérrez, 
Judit Sanz, Nerea Caceres, 
Maria Berrocal i Mar Casals.
Pel que fa al CE Montbui,  els 
nervis van passar factura a les 
sis gimnastes, algunes d’elles 
debutants en aquesta catego-
ria i nivell. Malgrat tot, les en-
trenadores estan satisfetes per 
l’actitud i el treball que s’està 
veient dia a dia i competició 
rere competició. 
En Categoria aleví, amb pilota, 
la gimnasta Nerea Cid va de-
butar fent un exercici correcte 
i va obtenir l’11a posició. Les 
infantils Marta Canales i Mireia 
Jiménez, amb corda, van obte-
nir la 9a i 12a plaça a menys 
d’1 punt de les primeres pla-

ces; mentre que Nadine Garcia 
amb un exercici impropi d’ella, 
no va poder repetir el podi ob-
tingut durant el passat Trofeu 
de les Roses.
En Categoría Júnior, amb pilo-
ta, a la també debutant Nerea 
Marin li van passar factura els 
nervis amb els que un fóra pis-
ta va evitar que es fés amb el 
seu segon podi amb pilota ob-
tingut també a Sant Feliu.
I finalment la veterana Marta 
Cristóbal va obtenir una brillant 
12a posició d’entre més de 30 
participants en la seva catego-
ria. 
Pel que fa al Club Gimnàstic 
Aula, hi van participar quatre 
gimnastes. La més petita Dana 
Pijoan va assolir una gran 5a 
plaça en la seva primera com-
petició d’aquest nivell. 
En categoria infantil corda, 
Anna Ais no va tenir el seu mi-
llor dia, però amb tot i això ani-
mar-la de cara la segona fase 
ja que és una gimnasta amb 
molt bona projecció.
En categoria júnior, dues van 
ser les representants, Rut Rey-
mundi amb pilota i una meritò-
ria 8a plaça la qual ara per ara 
la situa a la final, faltarà veure 
la segona fase, però segur que 
aquesta gimnasta tan treba-
lladora ho aconseguirà. L’altra 
representant júnior ha estat 
la Diana Stösslein, la qual va 
aconseguir la 18a plaça però 
només a un punt i poc de la 
10a.  

Gimnastes del San Roque.

HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la divuite-
na jornada de lliga disputat al 
pavelló de Les Comes a dos 
quarts de 8 de la tarda que en-
frontava el Club Handbol Igua-
lada i Club Handbol Vic.
Oportunitat pels igualadins 
de venjar-se de la dura derro-
ta – per 11 gols de diferència 
-patida en terres osonenques 
en el partit que enfrontava als 
dos equips en la primera volta. 
A part d’això, també era impor-
tant ja que el Vic és un rival di-
recte en la lluita per aconseguir 
una plaça per l’ascens directe. 
La primera part va començar 
amb un ritme força alt per part 
dels dos equips, tots dos co-
neixien la importància que te-
nia emportar-se els dos punts 
cap al sarró. Es preveia un 
partit amb pocs gols veient la 
dinàmica que s’hi havia esta-
blert; bones defenses en els 
dos cantons i atacs ben trenats 
però que no sempre acabaven 
amb la recompensa del gol tot i 
disposar d’ocasions clares. En 
el primer quart d’hora el mar-
cador era d’empat a 5. Al cap 
de pocs minuts l’Igualada es 
va desinflar una mica i l’entre-
nador local va demanar temps 
mort, que va servir per desper-
tar als igualadins i aconseguir 
jugar uns molts bons minuts 
que els permetien agafar fins a 
5 gols d’avantatge. Malaurada-
ment no es va saber gestionar 
bé aquesta renda i els vigatans 
van aconseguir retallar distàn-
cies fins arribar a l’empat a 15 
gols amb el qual es va acabar 
la primera meitat. 
Amb l’empat el marcador, el 
partit tornava a començar i 
l’Igualada havia de fer alguna 
cosa per aconseguir la victòria. 
Els primers 15 minuts d’aques-
ta segona part van ser claus. 
Els igualadins van sortir a la 
pista més concentrats que a la 
primera part, aquesta concen-
tració transformada al camp 
donava els seus fruits – bones 
defenses, aturades i gols fàcils 
-  i els locals van aconseguir un 
parcial de 9 a 3 que deixava 
el marcador molt a favor. A la 
meitat de la segona part sem-
blava que tornaria a passar el 
mateix que a la primera part, 
ja que l’Igualada va perdre una 
mica els nervis – amb l’expul-
sió d’un dels jugadors – fruit 
suposadament de la importàn-
cia del partit. El Vic va acon-
seguir retallar distàncies però 
no va ser suficient ja que als 
minuts finals els igualadins van 
saber tornar a portar el ritme 
del partit. El marcador llavors 
reflectia un 31 a 27.
Bon partit dels igualadins tot 
i tenir moments crítics com ja 
és habitual. Cinquena victòria 

aconseguida en els últims sis 
partits. L’Igualada es manté en 
la zona mitja-alta de la taula, 
sisè classificat amb 22 punts 
i a quatre de la tercera plaça, 
que permet l’ascens directe.
Ara l’Igualada es desplaçarà 
fins a Sant Andreu de la Barca, 
últim classificat de la lliga, per 
obtenir dos punts teòricament 
fàcils.
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas ( 2 a.) 
i Jordi Bermejo (6 a.), com a 
porters. Esteban Lezama (5), 
Eduard Jounou (1), David Cubí 
(4), Jordi M. Zambrano (1), 
José Luís Álvarez (3), Rubén 
Álvarez (2), Èric Elvira, Adrián 
Suero (7) i Miquel Albareda (8).  
Col·labora: Gràfiques Cubí.

Estrena amb derrota 
del sènior femení
Club Handbol Igualada 18 - 
Handbol Sant Joan Despí 24
Diumenge passat el primer 
equip femení del C.H. Igualada 
va disputar el primer partit de 
la segona fase, corresponent 
a la primera catalana sènior 
femenina.
En la primera part les jugado-
res de l’equip visitant obrien 
el marcador amb un parcial 
de 0-3, aprofitant uns primers 
minuts de desajust de l’equip 
igualadí, després d’alguns 
ajustaments, les jugadores lo-
cals responien amb el mateix 
parcial, igualant el marcador. 
Però amb el pas dels minuts 
el Sant Joan Despí, anava 
aconseguint distanciar-se en el 
marcador fins al 8-13 del des-
cans.
A la segona meitat, l’equip visi-
tant seguia ampliant l’avantat-
ge, que va arribar a ser de deu 
gols quan el marcador reflectia 
el minut 13:30 de la segona 
part, llavors el C.H. Igualada 
va reaccionar, recorrent una 
vegada més als seus ràpids 
contraatacs i una seriosa i con-
tundent defensa, van aconse-
guir escurçar la diferència a sis 
gols arribant a la botzina final 
amb 18-24 al lluminós.
Per Club Handbol Igualada 
van jugar: Laura Baraldés, 
Jordina Marsal, Jana Sendra, 
Raquel Arnau, Laura Ferrera, 
Alicia Nieto, Elena Mínguez, 
Ainoa Rizo, Marta Muñoz, Mar 
Samper. Portera: Júlia Estany. 
Entrenador: Jordi Riba.

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

Jordi
Llacuna
Balada

d’Igualada

www.caminsdevent.com

Felicitats!!!Felicitats!!!



El femení va perdre a la pista de l’Alt Camp. Foto arxiu Joan Ribera.
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Important victòria del Physic Igualada 
a la pista del Castellar (61-65)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

El Physic Igualada va aconse-
guir una important victòria a la 
pista del Castellar en un partit 
molt ajustat que es va decidir 
en els instants finals. El matx 
es va iniciar amb un joc molt 
lent, amb els dos equips molt 
intensos en defensa, dificultant 
els atacs del rival. La igualtat 
es va mantenir en el primer 
quart, en el que cap dels dos 
equips va saber imposar el 
seu joc (11-11). La dinàmica 
es va mantenir en el segon 
període,amb predomini del joc 
estàtic i poc fluid degut a les 
constants interrupcions per 
culpa de les faltes.
Els igualadins aconseguien 
agafar petits avantatges grà-
cies a la superioritat dels seus 
homes interiors, i van arribar al 
descans per davant (21-25). A 
la represa, els dos equips es 
van anar animant poc a poc, i 
van començar a trobar la cis-
tella amb més facilitat. Però va 
ser en els darrers deu minuts 
de partit quan es va veure una 
versió completament diferent 
del que havia sigut el matx 
fins aleshores. El Castellar es 
va entregar al seu encert en 
el triple (sis triples anotats en 
el darrer quart), però els ano-
iencs van aconseguir aguantar, 
en contrarestar l’encert exteri-
or local amb punts a prop de 
l’anella. Els dos equips van 
arribar empatats (61-61) a falta 
de només un minut, i va arri-
bar el moment clau del partit: 
l’Igualada va recuperar una 
pilota i va anotar al contraatac 
per situar-se per davant en el 
marcador i assegurar així una 
victòria de molt valor, sobretot 
tenint en compte l’encert local 
des del triple.

Derrota injusta de l’HC Montbui 
a la pista del Barberà (5-4)

CBI: Q.Padrós, M.Padrós, Fer-
nández, Huertas, Torres, Fons, 
Gual, Roca, Fratila, Tejero, La-
guarta i Martínez.
Parcials:11-11, 21-25, 37-42, 
61-65.

El femení comença la 
segona fase perdent a Valls
En la primera jornada d’aques-
ta segona fase que de ben se-
gur que serà d’allò més emoci-
onant i amb moltes sorpreses, 
el Depimés CB Igualada no 
va aconseguir la victòria en la 
complicada pista del Valls.
Les vallenques van sortir molt 
posades en el partit, i aturant 
completament el joc ofensiu 
d’un CBI molt permissiu en 
defensa, van aconseguir un 
primer parcial de 13 a 0. Les 
igualadines que no van anotar 
fins el minut 6 de joc, es van 
veure clarament superades 
amb un parcial 23-5 al finalitzar 
el quart.
En el segon període les coses 
van canviar per les igualadi-
nes. Van saber trobar forats en 
la defensa local a partir d’una 

millor defensa que en el primer 
quart, i a darrere van aconse-
guir frenar l’encert ofensiu va-
llenc. Tot i així la diferència a 
la mitja part era clara, 35 a 22.
En el tercer quart, per si enca-
ra quedaven esperances d’una 
reacció visitant, les locals ja 
se’n van encarregar que no fos 
així, i amb un parcial de 17 a 
9 van deixar el partit vist per 
sentència. El CBI va superar el 
tràmit de l’últim quart guanyant 
el parcial per 13 a 14 i arribant 
així al final del matx amb una 
victòria clara del Valls: 65 a 45.
El següent partit del Depimés 
CB Igualada A serà a la pista 
barcelonina del SESE, dissab-
te 1 de març a les 4 de la tarda. 
Una victòria Igualadina perme-
tria trencar aquesta mala ratxa 
de resultats i així començar a 
escalar posicions.
Parcials: 23-5, 12-17 (35-22), 
17-9 (52-31), 13-14 (45-65).
CBI: C. Carner (10), A.C. Mar-
tínez, N. Minguet (12), L.  Icart 
(8), P. Català (4) -cinc inicial-, 
G. Rigol, V. Júlvez (4), C. Mas, 
A. Acevedo (2), X. Freixas (5).

Desplaçament a Eivissa amb 
dues victòries del CPP Igualada
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Dos partits a Eivissa, resolts 
amb dues magnifiques victòri-
es que ens apropen a la possi-
bilitat de disputar la fase d’as-
cens a l’equip de 1a estatal.
CTT PORTMANY 2-CPPI 4
Antonio Caballero – Joan Ma-
sip  0-3; Erik Fernandez Va-
quero – Jordi Satorras 3-1; 
Vicent Prats – Daniel Luco 0-3
Erik Fernandez Vaquero – 
Joan Masip 3-2; Vicent Prats 
– Jordi Satorras 0-3
SANTA EULARIA 2-CPPI 4
Jose Ramirez – Jordi Satorras  
2-3; Inho Juan Kingma – Joan 
Masip  1-3; Josep Martinez – 
Daniel Luco  3-2; Jose Rami-
rez – Daniel Luco  3-2; Josep 

Activitat dels equips de 
pàdel de les Moreres-Calfont
PÀDEL / REDACCIÓ

Dissabte 15 de febrer l’equip 
de Pàdel +45 de les Moreres 
va jugar a la Llacuna guanyant 
per 3-0. Jordi de Belza-J.J. Pa-
nadés van guanyar per  2-6/7-9 
davant de Miquel Grau-Flavio 
Francini. Felix Miramunt-Toni 
Esteve van guanyar per  1-6/6-
7 a Baumell-Redondo. Jordi 
Muntane-Jaume Bascompte 
van derrotar per 3-6/6-7 a Car-
les-Beni. 
El Pàdelcat junior també va 
aconseguir les 3 victòries da-
vant l’Indoor Gavà. Arnau Iñi-
guez-Iker Iñiguez van derrotar 
per 6-1/6-0 a Àlvaro Carrillo-
Sael Martínez. Eduard Palmés-
Adrià Vàzquez va guanyar a 
Nacho Pérez-Marc Dalmau 
per 6-0/6-0. Santi Canals-Quim 
Marsal va guanyar per 6-2/6-0 
a David Penón-Àlex Garcia. 
El Pàdelcat Masculí A va gua-

Martinez – Jordi Satorras  2-3; 
Inho Juan Kingma – Daniel 
Luco  1-3.
CPP IGUALADA CTAI 2A  3 – 
CTT BORGES 4
Derrota inesperada a casa, 
que trenca la bona ratxa de re-
sultats de la temporada.
Roger Domingo – D. Pérez  1-3
Lluis Graells – J. Llano 3-0; 
Albert K. Matsuoka – J. Fran-
cesch 1-3; Roger Domingo – J. 
Llano 3-2; Albert K. Matsuoka 
– D. Pérez 3-2; Lluis Graells – 
J. Francesch 2-3; Graells/Mat-
suoka – Pérez Francesch  2-3.
CPP IGUALADA CTAI 3A 5 – 
CTT IMPULS 1
Victòria clau per allunyar-se 
dels llocs de descens.

Francesc Masip – V.Vilalta 0-3
Ricard Alert – J. Macià 3-1; 
Joan Moriana – J. Barberà 3-0
Francesc Masip – J. Macià 3-2
Joan Moriana – V.Vilalta 3-2; 
Ricard Alert – J. Barberà 3-0.
A la propera jornada, descans 
en la competició per equips. 
Els jugadors Joan Masip, Fran-
cesc Masip i Albert K. Matsuo-
ka es desplacen a Valladolid a 
disputar el Torneig Estatal.

nyar per 2-1 davant de Life 
X Padel. Pau Palmés-Manel 
Vàzquez van perdre per 1-6/5-
7 contra Rafa Velasco-Josep 
Maria Albiac. Biaggio Gazzi-
neo-Toni Soriano van obtenir la 
victòria davant Ruben Moreno-
Jose Luis Martin per 6-3/2-6/6-
4. David Llorens-Toni Burgos 
van guanyar per 8-6/5-7/6-4 
contra Luis Moreiras-Víctor Lò-
pez. 
Diumenge 16 de febrer va 
jugar el Femení B de les Mo-
reres contra Junior Negre 
emportant-se la victòria per 
2-1. Antonia Arrabal-Clara Vi-
ves va guanyar per 6-1/6-2 a 
Marta Serra-Eva Duigmartí. 
Glòria Santamaria-Sara Vidal 
van derrotar per 3-6/6-2/6-2 a 
Laura Serragordia-Marta Grau. 
Montse Marsal- Elsa Ribera 
van perdre 7-5/4-6/4-6 contra 
Sara Grau-Sílvia Sole. 

HOQUEI / REDACCIÓ

Partit molt emocionant el viscut 
a Barberà del Vallès i derrota 
molt dolorosa pels montbui-
encs
El partit va a iniciar-se amb 
domini dels locals i amb pos-
sessions molt llargues. La 
UEH Barberà s’avançava en 
el marcador amb un potent 
llançament que suposava el 
primer gol del partit. El marca-
dor va seguir així durant força 
estona, amb un HC Montbui 
ben replegat en defensa i amb 
els barberencs intentant trobar 
forats, fins que una acció dels 
visitants va comportar l’expul-
sió d’un jugador amb blava di-
recta i una falta directa que els 
locals no van desaprofitar. Es 
va arribar al descans del partit 
amb 2-0.
La segona part va començar 
amb un gol ràpid dels visitants 
que donava esperances. Però 
quan tot semblava que podia 
anar a millor pels montbuiencs, 
els locals van aconseguir fer 
dos gols, fins a situar el mar-
cador en el 4 a 1. Semblava 
que el partit ja estava sen-
tenciat, però quan faltaven 7 
minuts pel final, va canviar la 
sort i l’HC Montbui aconse-
guia marcar tres gols en pocs 
minuts i igualava el marcador 
4 a 4. El partit estava obert a 
tots dos equips, i les ocasions 
s’anaven alternant. En l’últim 
minut de partit, algunes decisi-
ons arbitrals, van perjudicar els 
montbuiencs, permetent que 
els locals marquessin el gol de 
la victòria. Tot i que l’HC Mont-
bui va acabar amb 3 jugadors 
(a causa de les protestes) en-

cara va disposar d’una ocasió 
per igualar el marcador, però la 
sort no va estar del seu costat. 
Resultat final de 5 a 4, i derrota 
amb molt d’orgull pels montbui-
encs.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Edu Cassadó(1), Eric 
Vives(1), Daniel Gual i Albert 
Vidal(1), -inicial- Pol Bosc, Ber-
nat Perelló(1), Ivan Rica, Isaac 
Gual i Roger Madrid (porter) 
Pròxim Partit: UEH Barberà–
HC Montbui (Dissabte, 22 de 
febrer a les 19.45h.)
Equips base
Mini Prebenjamí A
IGUALADA HC, 3-HCM, 0
Mini Prebenjamí B
HCM, 3-CP RIBES, 1
Prebenjamí 
CP TORDERA, 3-HCM, 1
Benjamí  
HCM, 10-CP MONJOS, 0
Aleví  
HCM, 14-CP VILANOVA, 1
Infantil
CH CLARET, 8-HCM, 12 
Juvenil 
HCM, 8-CT BARCINO, 0
Veterans
HCM, 2-CUATRO VIENTOS, 2

Equip de 1a estatal.
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El primer equip del CFS Òdena.

Derrota del Futbol Sala 
Òdena a casa davant el líder

CICLISME / REDACCIÓ

El diumenge dia 23 de febrer 
va iniciar-se a Jaén la quar-
ta edició de l’Andalucía Bike 
Race, la competició per eta-
pes en Mountain Bike amb 
major projecció internacional. 
El recorregut consta de 400 
quilòmetres i 10.000 metres de 
desnivell acumulat dividits en 
6 etapes que es disputen per 
equips de dues persones.
Entre els més de 700 partici-
pants de 24 països que formen 
part d’aquesta edició, trobem 
quatre anoiencs, Bonaventura 
Claramunt, Iván Cordón, Lau-
ra Queraltó i Jordi Llaverola, 
que afronten aquest repte amb 
molta il·lusió i ganes de viure 
una gran aventura al costat de 
destacats ciclistes del pano-
rama internacional, espanyol 
i català com Robert Mennen, 
Kristian Hynek, Jochen Käss, 
Markus Kaufmann, Milena 

Quatre anoiencs participen a 
l’Andalucía Bike Race

Landtwing, Juan Pedro Trujillo, 
Pablo Rodríguez, Pau Zamora, 
Israel Núñez i Anna Villar entre 
altres. 
També hi són esportistes d’al-
tres disciplines com Maverik 
Viñales, Edurne Pasabán o el 
mediàtic Josef Ajram.
A banda de l’important repte 
personal i esportiu que repre-
senta la cursa per a cada un 
d’ells, també tenen com a ob-
jectiu donar a conèixer l’As-
sociació Espanyola Síndrome 
Wolf-Hirschhorn (AESWH), 
que lluita per promoure la in-
vestigació d’aquest síndrome, 
catalogat com a malaltia rara, 
i aconseguir la col·laboració 
de professionals i d’instituci-
ons per millorar la qualitat de 
vida dels nens que el pateixen. 
(més informació a www.aes-
wolf-hirschhorn.es)
L’Andalucía Bike Race acaba 
avui a Còrdova.

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Partit disputat diumenge 23 de 
febrer, a les 17h de la tarda al 
pavelló Mestre Vila Vell d’Òde-
na, entre el CFS Òdena Sènior 
i el Futsal Athletic Vilatorrada, 
líder destacat e invicte de la 
categoria amb 17 de 17 victò-
ries.
El partit se’ls va posar molt 
difícil als d’Òdena ja que als 
minuts inicials, ja perdien 0-1 
amb un gol encaixat de jugada 
de córner mal defensada. La 
primera part va continuar amb 
clar domini visitant que es va 
traduir amb 2 gols més abans 
d’arribar al descans, fruit de 2 
xuts molt forts dels jugadors de 
Vilatorrada. A la segona part, 
els jugadors locals van decidir 
intentar capgirar el marcador, 
fent una pressió més forta als 
visitants, però sense èxit, ja 
que en una de les poques ar-

ribades visitants, feien el 0-4 i 
mataven així el partit. El gol lo-
cal es va produir a l’últim minut 
de partit, jugant de 5, i fruit d’un 
penal que va transformar Javi, 
que marca així gol al quart par-
tit consecutiu.
Per part local van jugar: Pau(P), 
Jordi, Marc, Michael, David V., 

Paco(P), Cristian, Javi (1),Án-
gel, Jaume i Carles P.
El pròxim Diumenge, l’equip 
juvenil i l’equip sènior de l’Òde-
na, viatgen junts a Puigcerdà 
per jugar un partit avançat i 
endarrerit de les seves respec-
tives lligues.

La Llacuna va acollir la Botifarunner, 
amb un bon paper de la UECAnoia
CURSES / DAVID NÚÑEZ

Diumenge passat, 23 de fe-
brer, amb una meteorologia 
magnífica per a la pràctica de 
l’esport, es va celebrar la 6a 
edició de la cursa Botifarun-
ner a la població anoienca de 
La Llacuna. Aquesta cursa, de 
22,7 km de recorregut i amb 
més de 1000 metres de des-
nivell positiu, és ja tot un refe-
rent en el món de les curses 
de muntanya de casa nostra, i 
diumenge va mostrar una im-
pecable organització que millo-
ra any rere any. A diferència de 
les anteriors edicions, enguany 
el recorregut es va invertir de 
sentit, tot donant-li una imatge 
completament nova als partici-
pants.
En aquesta ocasió, nou cor-
redors del Club Excta UECA-
NOIA – Base Pedraforca van 
prendre part a la matinal, amb 
molt bons resultats. En les 
classificacions finals la prova 
va ser dominada, en categoria 

masculina per en Gerard Gil 
(UECANOIA – Base Pedrafor-
ca) amb un temps d’1h 56’ 33” 
entrant en 1a posició absoluta, 
amb rècord inclòs de la prova 
i, en categoria femenina, per la 
Núria Quiroga (Esportiu Pene-
dès) amb un temps de 2h 16’ 
36”.
Pel que fa a la resta de cor-
redors del club, els resultats 
absoluts amb els seus temps 
per completar la prova van ser 

els següents: en José A. Gon-
zález (5è) que va finalitzar en 
1:59:53, en Xavier Sánchez 
(16è i 1r veterà masculí) en 
2:07:21, en David Patiño (28è) 
en 2:11:12, en David Núñez 
(61è) en 2:20:52, l’Eduard 
Fornaguera (82è) en 2:25:20, 
en Josep Piqué (124è) en 
2:34:50, la Rosa Ma Nieto 
(147a) en 2:39:08 i en Toni Fi-
gueras (186è) en 2:46:17, d’un 
total de prop de 300 corredors.

Membres de la Secció de Curses de Muntanya de la UECANOIA – Base Pedraforca: 
Diana Carrasco, Eduard Fornaguera, David Núñez, José A. González, Xavier Sánchez, 
David Patiño, Rosa Ma Nieto, Gerard Gil i Toni Figueras. 

La pedrera del CFS Capellades, imparable
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Resultats del CFS Capellades 
de la passada jornada:
Infantil
Daina Isard-Capellades (1-4)
Gols: Gerard Latorre 2, Xavi 
Farrera 1 i Ricardo Cerviño 1. 
Cadet 
Cape Yuyu-Martorell (3-0)
Van jugar: Izan Blanco, David 
Lozano, Marc Juan, Marc Fer-
nández, Victor López. També 
Àlex Juan, Sergi Sánchez (2), 

Joel Honrubia (1), Gerard Ma-
teu, Andreu Margarit. 
Cape Angela-Gelida (4-1)
Van jugar: Marcel Colet, Marc 
Vela (1), Pau Soteras, Oriol 
Guinart i Oriol Perez (1). Tam-
bé  Nil Sabater (1), Sergi Soler, 
Marc Juan (1) i Victor Lòpez.
Juvenil
Cape Yuyu-St. Boi (4-2)
Van jugar: Marcos Sánchez, 
Jordi Bernadet, David Salgue-
ro (1), Ivan Quintero, Albert 

Solé (1), Alex Fernandez, Xavi-
er Val (1), Francisco Perez (1), 
David Lopez, Marc Bernadet, 
Francesc Roca. 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.
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p Montiel Ruiz            d’Igualada

diumenge 16 de març de  2014
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NATACIÓ / REDACCIÓ

El nedador igualadí veterà del 
Club Nagi, Enric Ferrer Solà, 
ha participat recentment en els 
Campionats d’Espanya de Na-
tació a Palma de Mallorca. Fer-
rer va assolir tres medalles d’or 
i dos rècords d’Espanya en els 
50, 100 i 200 metres esquena. 
Just quan acaba d’estrenar els 
seus 80 anys d’edat.

Enric Ferrer, tres medalles d’or 
amb 80 anys d’edat

DUATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge es va do-
nar el tret de sortida a la VIII 
Duatló Ciutat d’Igualada de 
carretera, que en aquesta oca-
sió acollia el Campionat Naci-
onal de Catalunya per grups 
d’edat. A diferència de l’any 
anterior la temperatura i l’am-
bient assolellat va acompanyar 
la jornada i va permetre que 
els duatletes poguessin gaudir 
de la prova, que enguany es-
trenava un nou circuit de cursa 
a peu, el recorregut destacava 
per la seva rapidesa i unes vis-
tes espectaculars que perme-
tia al públic assistent seguir el 
desenvolupament de la cursa.
Cal destacar la bona actuació 
dels duatletes del CAI Triatló 
Petromiralles, que aconse-
guien pujar al podi. En grups 
d’edat de 20 a 24 anys la se-
gona classificada va ser Aïda 
Solà i tercera Neus Lladó en 
grups d’edat 35 a 39 anys Ele-
na Barlabé assolia la primera 
posició i Susanna Llopart la 
segona. En categoria mascu-
lina Albert Felip aconseguia el 

tercer lloc en grups d’edat de 
45 a 49 anys.
L’equip femení aconseguia 
classificar-se en 4t lloc i l’equip 
masculí assolia el 4t lloc d’un 
total de 43 equips participants.
En la classificació general vic-
tòria de Joan Ruvireta (CN 
Vic-Etb) amb un temps de 0h 
56:15 i de Dolça Ollé (Fasttriat-
lon) amb 1h 06:14
A nivell individual els resultats 
del CAI Triatló en la classifica-
ció general van ser:
8è Daniel Baraldés 0h 57:25
23è Marc Moreno 0h 59:21

37è Dani Segura 0h :59:55
43è Jordi Vidal 1h 00:20
55è Joan Riera 1h 00:47
100è Sergi Pujabet 1h 03:20
112è Albert Felip 1h 03:48
158è Josep Cantero 1h 06:40
168è Pere Porta 1h 07:12
187è José Roque Ríos 1h08:12
228è Jordi Costa 1h 10:18
281a Aïda Solà 1h 13:19
294a Elena Baralbé 1h 14:19
301a  Eva Ribalta 1h 14:33
309a Neus Lladó 1h 15:14
327é Enric Guix 1h 17:14
344a Susanna Llopart 1h 18:11
418a Clara Ruiz 1h 34:48

Bona actuació del CAI a la Duatló d’Igualada

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge es va dis-
putar a Girona l’última prova de 
l’Open BMW de BTT. L’orga-
nització va preparar un circuit 
bastant dur, tècnic i exigent, 
amb pujades fortes i molts 
trams de corriols i trialeres. 
L’equip Òdena-Tomàs Bellés 
s’hi va desplaçar amb 4 corre-
dors i els resultats van ser els 
següents: en Màster-30 Javier 
Jurado “Jaju” va fer una brillant 
cursa  fent un duel constant 

Meritxell Obradors i Jaju 
guanyen l’Open BMW a Girona

amb el seu rival Albert Planas. 
A falta de 4 km per la meta,  
Jaju ja es posicionava capda-
vanter i aconseguia la 1a posi-
ció M-30. David Pallarès entra-
va en 7a posició. En elit, Marc 
Grau entrava 12è. També pu-
java al podi Meritxell Obradors, 
que aconseguia la 1a posició 
en fèmines elit. 
La propera cursa on participarà 
l’equip serà aquest diumenge a 
la 1a prova de l’Open BTT Bar-
celona. 

BIKETRIAL / REDACCIÓ

La segona prova de la Copa 
Osona de Trial s’ha disputat 
aquest diumenge a les Masies 
de Roda- Roda de Ter- a l’en-
torn de l’ermita de Sant Salva-
dor, aquest paratge envoltat de 
bosc i de terreny pedregós amb 
graons i parets, que combinat 
amb terra, han fet les delícies 
dels participants i espectadors.
Rafa Tibau (núm. 8 del ran-
quing UCI), l’odenenc Bernat 

Podis dels germans Seuba

Seuba de l’ ECO, Esport Ci-
cliste Òdena, (Campió del Món 
Junior UCI 2013) i Pol Tarrés 
(núm. 1 del ranking FCC), han 
ocupat, per aquest ordre, el 
podi elit masculi amb les se-
güents puntuacions, Tibau i 
Seuba amb 13,4 i Tarrés amb 
15. En la categoria cadet en 
Marc Seuba tambè de l’ ECO 
ha pujat al podium en la sego-
na posició desprès de realitzar 
una excel.lent segona volta.

Participants del CAI a la duatló igualadina.

PETANCA / REDACCIÓ

Després de una gran tempora-
da assolint el subcampionat de 
lliga el Club petanca Odenen-
se no aconsegueix l’ascens 
a la quarta divisió al perdre la 
promoció jugada contra el Club 
petanca Amics de Gaudi. En 
el partit d’anada els Amics de 
Gaudi van guanyar el partit per 
12 a 4 en el qual als odenencs 
no va acompanyar gens la sort, 
perdent fins a 5 partides per la 
mínima. A la tornada van gua-
nyar els odenencs per 11 a 5, i 
hauran de mantenir-se a la ma-
teixa categoria. 
Sobretot felicitar el bon ambi-
ent viscut en el dos partits de 
promoció amb els que ara són 
un club amic.
Després de l’ascens directe 
la temporada anterior aquest 
any amb un equip molt similar 

El Club Petanca Odenense 
perd la promoció d’ascens

el objectiu era gaudir d’aquest 
esport i intentar acabar la lliga 
el més amunt possible. Objec-
tiu assolit l’any que ve intenta-
rem lluitar per ser campions de 
lliga. 

Jugadors: Toni, Alfonso, Fer-
nando, Frank, Alonso, Nimi, 
Perico, Jose Salgado, Raúl, 
Jose Sancho, Raúl jr, Bartolo, 
Vicente, Felix, Charly, Aguileta, 
Bonilla i Dany. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

Les atletes cadet del C.A. Igua-
lada Petromiralles Paula Blas-
co i Èlia Ibarra, es van procla-
mar Sotscampiones d’Espa-
nya de Cros CSD per Selecci-
ons amb Catalunya, en la seva 
participació al Campionat d’Es-
panya de Cros Cadet-Juvenil, 
Adaptat i Universitari disputat 
el passat diumenge a la pobla-

Paula Blasco i Èlia Ibarra (CAI), sotscampiones 
d’Espanya de cros amb la selecció catalana

ció madrilenya de Móstoles.
Paula Blasco va assolir una 
brillant 2a. posició general, i 
primera atleta catalana, amb 
12 m. 21 seg., entrant a no-
més tres segons de la guanya-
dora, l’atleta de Castella-Lleó 
Marta Pescador, en la cursa 
sobre 3.700 m. de recorregut. 
La seva companya Èlia Ibarra, 
era 13a. amb 13 m. 17 seg., 

entrant 4a. catalana, conjun-
tament amb Ia Vidal, 11a. amb 
13 m. 15 seg., mateix temps 
que Èlia Saura, 12a. classifi-
cada, el que els donava la me-
dalla d’Argent amb un total de 
38 punts, darrera de la selecció 
de Castella-Lleó, guanyadores 
amb 19 punts, entre un total de 
18 seleccions autonòmiques 
classificades. 
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Farré i Calsina, dos jugadors de l’AVI.

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Aquest dissabte els equips de 
les escoles de la comarca van 
poder gaudir d’una jornada de 
Jocs Escolars de l’Anoia molt 
tranquil·la. Durant el matí tam-
bé es va disputar una nova jor-
nada del Campionat Comarcal 
de Tennis Taula. Un total de 23 
participants repartits entre les 
categories de prebenjamins a 
cadet van disputar la 2ª jorna-
da de ping-pong. La competició 
Verd Play organitzada pel CE 
Baix Llobregat, on hi participen 
alguns equips de la comarca 
de l’Anoia va celebrar la jor-
nada lúdica. Els equips partici-
pants van gaudir d’una jornada 
distesa de jocs amb els altres 
equips de la classificació.
Diumenge es va celebrar, al 
Bruc, la XXVIa. Edició de la 
Cursa de l’Anoia, prova del 
Campionat Comarcal Escolar 
de Curses d’Orientació. Un to-
tal de 11 participants repartits 

Campionats escolars 
comarcals de tennis taula i 
curses d’orientació

en les categories de preben-
jamí, benjamí i aleví tenien un 
objectiu comú, localitzar les 
fites amb el millor temps possi-
ble. Podeu consultar els resul-
tats i totes les fotografies fetes 
per Anna Nadeu i Pere Bossa 
a http://cursadelanoia.clubcoc.
cat/.
Per encetar el mes de març 
ens espera un cap de setmana 
amb Jocs Escolars el dissabte 
i el diumenge la 1a. edició del 
Cros Escolar de la Pobla de 
Claramunt.

ESQUAIX / REDACCIÓ

L’anoienc Bernat Jaume va 
quedar subcampió d’Espanya 
sub-19 el passat cap de set-
mana a La Pineda de Vilaseca.
Tot i el gran resultat, el jove 
igualadí, va jugar un esquaix 
bastant per sota de les seves 
possibilitats reals.
En el seu partit de semis, que 
no comptabilitzava en l’estatal, 
davant el portuguès Claudio 
Pinto, va quallar un partit irre-
gular perdent per 3-1.
Si bé és cert que sortia d’un 
grip que el va tenir 15 dies fora 
de combat, l’anoienc, que tenia 
un quadre molt favorable, va 
desaprofitar una bona ocasió 
per colar-se a la seva última 
final estatal com a jugador jú-
nior. El partit pel segon lloc 
estatal, que no del campionat, 
no va poder disputar-se per la 
lesió de l’altre semifinalista, el 
també català Edmon Lopez.
A part del Bernat, també hi van 
ser presents, les germanes 
Aguirre, Mar i Berta. Ambdues 
van perdre a 1a ronda i en la 
fase per llocs van assolir el 11 i 
12è. lloc final.
 
Lliga catalana de 2a.: Derrota 
a Tarragona davant el Royal
L’equip de 2a. categoria va en-
sopegar 3-1 a Tarragona amb 
el Royal Tàrraco d’aquesta ca-
pital catalana. Rafa Sánchez 
va caure amb Sergio Perdigón 
per 3-11, 5-11, 11-8, 4-11
Lluís Fernàndez  va cedir en 
tres sets amb  Edgar Valls per 
7-11, 3-11, 7-11. Joan Llorach 

Bernat Jaume, sotscampió 
d’Espanya júnior d’esquaix

va sumar el punt igualadí gua-
nyant  Julen Leache  per 11-9, 
12-10, 12-10 i finalment Ton 
Colom va caure 3-1 amb Toni 
Jiménez  per 4-11, 5-11, 11-6, 
7-11.

Lliga catalana de 3a: Victòria 
a casa i derrota a fora
Important victòria en el partit ju-
gat a casa davant el St. Vicenç 
de Castellet. Ton Colom va do-
nar el primer punt igualadí gua-
nyant A. Mendoza per  14-12, 
11-3, 11-7. Cèsar Corraleza va 
empatar a un desprès de gua-
nyar al nostre jove Nacho Fa-
jardo en un igualadíssim partit 
de 3-1 amb parcials de 10-12, 
11-5, 11-13, 7-11. Sergio Rive-
ro va posar de nou en avan-
tatge als igualadins després 
de guanyar 11-6, 11-8, 11-7 a 
Ivan Molera i finalment Carles 
Sánchez va donar el punt de 
la victòria guanyant 5-11, 11-8, 
11-8, 11-5 a J.M. Serrano.
En el partit a Bellaterra, les 
coses no van anar tant be ca-
ient 4-0. Carles Sánchez va 
perdre amb Josep Manzano 
8-11, 1-11, 5-11,  Sergio Rivero 
també va cedir en quatre 9-11, 
5-11, 11-9, 3-11, Ton Colom es 
qui va tenir més opcions des-
près de tenir el partit molt en-
carrilat va acabar perdent per 
11-6, 10-12, 11-9, 14-12, 11-6 
davant Jordi Corpas.
Finalment, el debutant i júnior 
Eloi López va també caure en 
tres sets 2-11, 4-11, 10-12 da-
vant Carlos Martínez.

Derbi dels equips de pàdel de l’Esquaix Igualada
PÀDEL / REDACCIÓ

Primera jornada de lliga catala-
na, fase obertura de 1a i primer 
derbi entre el Subaru A i B.
Tot i que aquests partits sem-
pre generen dubtes de qui pot 
guanyar, aquest cop es va im-
posar la lògica i el A va dominar 
amb claredat al B.
Carlos Jiménez/Josep Llorach 
van obrir foc dominant 6-3, 6-1 
Toni Valldaura/Lluís Fernàn-
dez, Isidre Marimon/Bernat 
Solé també van sumar el punt 
de l’A en un del partits teòri-
cament més incerts guanyant 
5-7, 6-4, 6-4 a Pere Farré/Ro-
ger Rosich. 
Finalment, el tercer punt tam-
bé va tenir a Quim Aribau/Marc 
Corcelles de clars dominadors 
guanyant Joan Albareda/Pep 

Basols per 6-0, 6-2.
El Subaru femení també va 
tenir un bon debut desprès de 
guanyar al Pàdel Indoor Bages 
de Sallent per 0-3.
Mireia Homs/Francina Olaria 
van sumar el primer punt ano-
ienc fora de casa, guanyant 
1-6, 2-6 a Rosa Castillo/Olga 

Díaz. 
Pili Pineda/ també van domi-
nar amb claredat Roser Marin/
Olga Castañe per 1-6, 0-6 i fi-
nalment Georgina Carrer/Kha-
ola Arab  també van resoldre 
fàcilment 1-6, 2-6 davant Mar 
Llonc/M. Pincovai.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Fou un partit molt igualat en 
quan a ocasions, però l’encert 
en el remat decantà la balança 
de la sort cap els locals. Sevi-
lla, als 12 minuts, centrà des 
del lateral i quan Txema inten-
tà el remat el meta local s’anti-
cipà. Poc després, Padró tallà 
un atac i passà llarg darrera la 
defensa, on Sevilla recollí, sor-
tejà el marcador i avançà cap a 
porta, mes el meta tapà al camí 
i es perdé una bona oportuni-
tat. Canals s’anticipa tallant un 
atac perillós i Padró, de cap, 
desvià un segon perill. Al minut 
30, anotàrem la millor jugada, 
Robert, envoltat de varis con-
traris, se’n sortí amb dos tocs 
de tècnica, jugà cap a Ureña 
que passà a Farré i aquest ha-
bilità a Sevilla que xutà arran 
de pal. Encara Domènech, al 
40, parà un remat enverinat i 
seguidament acabà el primer 
temps.
El segon període començà 

trepidant, al minut 2, centrada 
des del costat dret, per alt, del 
martinenc i el davanter de cap, 
marcà (1-0). Quatre minuts 
després, els blaus per mediació 
de Ricart, que recollí un rebuig 
lluny de l’àrea, engaltà una for-
ta gardela que entrà com una 
exhalació a dos pams de l’her-
ba (1-1). Fou el gol del partit, 
d’aquells que se’n veuen pocs. 
Al minut 15, un davanter local 

arrancà en fora de joc clar, l’àr-
bitre senyalà que podia seguir i 
la jugada acabà en penal, que 
xutat a mitja alçada, significà 
el desempat (2-1). Deu minuts 
després, Ivan col·locà l’esfèri-
ca, com ell ho sap fer, a l’espai 
on Txema quedà sol davant el 
porter, però no aconseguí igua-
lar. Fou una llàstima. I mancant 
dos minuts pel final, els locals 
en un contracop ràpid, de xut 
ras, ampliaren la diferència (3-
1). Tots els jugadors igualadins 
quallaren un bon encontre i es 
mereixeren un millor resultat.
Ramonet, feu jugar: Domè-
nech, Farré, Padró, Canals, 
Calsina, Robert, Ureña, Txe-
ma, Ricart, Biscarri, Sevilla, 
Ivan, Corbella, Planell i M. 
Cantarell. 
Demà dissabte es jugarà el 
partit suspès, al camp del St. 
Celoni. La sortida serà a les 
14h. 

Estranya derrota de l’AVI amb el Martinenc (3-1)

Jordi Serra, sotscampió d’Espanya d’esquí alpí 
“ciutadans” a Baqueira Beret
ESQUÍ / REDACCIÓ

El passat cap de setmana 
s’han celebrat els Campionats 
d’Espanya d’Esquí Alpí Ciuta-
dans a l’estació de Baqueria 
Beret amb prop de 150 inscrits. 
Durant els dies 15 i 16 de fe-
brer, el CAEI ha organitzat una 
nova edició del Top CAEI-FIS a 
Baqueira Beret. 
La cursa, celebrada a l’Estadi 
de Beret, estava dirigida als 
corredors Juvenils i Sènior tant 
en categoria masculina com 
femenina. La prova, que ha 
puntuat per Lliga Catalana Ab-
soluta, Juvenil i Ciutadans de 
la disciplina, va donar el tret 
de sortida dissabte 15 amb la 
disputa d’un Gegant a la pista 

Stadium Beret, per continuar 
diumenge amb la disputa d’un 
Eslàlom. En aquesta compe-
tició, ja consolidada dins del 
circuit internacional d’esquí 

alpí, l’esquiador igualadí Jordi 
Serra, del Granuec, va ser el 
3r. Classificat absolut tant en 
Gegant com en Eslàlom i fou 
proclamat sotscampió.
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FOTOGRAFIA / LA VEU

Avui divendres a 2/4 de 7 de 
la tarda tindrà lloc la inaugura-
ció oficial del FineArt Igualada. 
L’acte serà al Museu de la Pell 
i continuarà amb una taula ro-
dona amb Samuel Aranda, fo-
toperiodista, Manel Armengol, 
fotògraf i Fernando Peracho de 
la galeria Valid Foto, moderada 
pel periodista Antoni Tortajada.
Aquest serà el primer dels ac-
tes i activitats que fins el 16 de 
març es faran a la nostra ciutat 
al voltant del món de la fotogra-
fia.
FineArt Igualada inunda la 
ciutat amb una trentena de 
fotògrafs exposant, 8 escoles 
de fotografia de Catalunya i 5 
mostres fotogràfiques d’agru-
pacions i museus. En total, 
FineArt col·loca a les sales 
d’exposicions d’Igualada més 
de 1.000 fotografies durant 15 
dies, del 28 de febrer al 16 de 
març.

Fotògrafs de casa nostra
FineArt 2014 porta a les sa-
les fotògrafs igualadins com 
Marc Vila, que exposa Ubi 
sunt?, Manel Caballé, amb La 
Cotonera, Jordi Camins, amb 
Glaceres. Efectes del canvi cli-
màtic, Manel Hidalgo i Josep i 
Jordi Roig. També s’exposaran 
obres de l’històric Joan Domin-

go, Johndobianes coloristes, 
de Rafel Vilarrubias, amb Una 
passió per la crònica gràfica, 
així com un recull de l’histò-
ric bisetmanari Igualada, una 
mostra fotogràfica dels fotò-
grafs de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada i un recull de 
llibres d’autor.

FOTOGRAFIA / LA VEU

Coincidint la celebració a 
Igualada de la segona edició 
de l’esdeveniment fotogrà-
fic FineArt, que començarà 
aquest divendres 28 de febrer 
fins el 16 de març, l’Ajunta-
ment d’Igualada a través del 
Programa de Millora del Barri 
de Sant Agustí, ha editat una 
sèrie de postals antigues del 
barri. 
Hi ha sis models diferents 
que retraten diferents carrers 
i places, com són la Plaça 
de Castells, la Plaça de la 
Creu, la Plaça de Sant Joan, 
la Rambla Nova, la Rambla 
de Sant Ferran i el carrer de 
Sant Agustí. Les fotografies 
formen part de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia i daten de 
principis fins a mitjans del se-
gle XX. Aquesta col·lecció de 
postals es podrà aconseguir 
als diferents comerços del 
barri de Sant Agustí durant 
els dies que se celebri l’esde-
veniment. 
Enguany, el FineArt tindrà 

una bona representació en 
aquesta zona de la ciutat, ja 
que hi haurà un total de cinc 
espais expositius: l’espai So-
miatruites, al carrer del Sol, 
amb els nus de Joan Porre-
don; la planta baixa de l’edifici 
de la Igualadina Cotonera, al 
carrer Joan Abad, amb una 
exposició de detalls de l’edifi-
ci signada per Manel Caballé; 
i el claustre de l’Escola Pia, a 
la plaça de Castells, amb les 

El barri de Sant Agustí hi participa acollint 
diferents exposicions i editant una sèrie de 
postals històriques 

exposicions Fotosport 2012 
i Abandoned Place, aquesta 
signada per Alícia Rius. Tam-
bé s’han adequat de manera 
efímera dos locals comerci-
als cedits pels seus propi-
etaris, un al carrer de Sant 
Simplici, que acollirà una 
exposició de l’igualadí Joan 
Domingo Bisbal, i un altre al 
carrer Sant Agustí, amb una 
exposició del fotoperiodista 
Albert Ramis. 

FineArt Igualada: més de 70 fotògrafs en 15 dies
Segona edició • Més de 1.000 fotografies al FineArt, que comença aquest divendres 28 i s’allarga fins el 16 de març

I fotògrafs de fora
A més dels igualadins, FineArt 

exposa a Igualada fotògrafs 
històrics com Man Ray, José 
Ortiz Echagüe o Albert Ramis, 
el fotoperiodista català Samuel 
Aranda i els consagrats de la 
fotografia catalana, com Coli-
ta, Manel Esclusa, Héctor Me-
diavilla, Francesc Fàbregas, 
Ramon Giner, Joan Porredon, 
Quim Botey, Alicia Rius, Oriol 
Casanovas, Sonia Villegas i 
Francesc Mas- Agustí Tejedor. 
El FineArt també porta les ex-
posicions dels valencians Mati 
Irizarri i Santos Moreno, de la 
fotògrafa nord-americana Dia-
na Kingsbury, del turc Mustafa 
Dedeoglu i dels fotògrafs An-
gelica Suela de la Llave, Ga-
briel Tizon, Luis Vioque, Nico-
las Reusens, Josep A. Andrés 
Ferriz.
L’esdeveniment també ofereix 
l’exposició Fotosport 2012, 
a càrrec de Reus Ploms; del 
Grup Passanant Foto i una 
selecció fotogràfica i un audio-
visual de l’IEFC: Merletti i Ro-
sin-Thomas, així com un audi-
ovisual de Francesc Fàbregas. 
Pel que fa a les escoles, Fi-

L’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps serà present 
a partir del proper dia 28 de 
febrer, i fins al 16 de març, a 
la segona edició del FineArt 
Igualada, amb una selecció 
de treballs fotogràfics del 
seu alumnat del cicle forma-
tiu de Gràfica Publicitària, 
treballs repartits en dues ex-
posicions intitulades La mira-
da dels Clàssics i Del color al 
blanc i negre.
A la mateixa escola s’expo-
sarà La mirada dels Clàssics 
, en el què pretén ser una 
forma d’apropar-se al llen-
guatge fotogràfic a partir del 
mestratge dels grans fotò-
grafs del segle XX. Amb les 
seves mateixes eines, càme-
res analògiques i còpies de 
laboratori en blanc i negre, 
els alumnes han reinterpre-

tat en aquesta mostra obres 
d’aquests grans autors alhora 
que han après com tractar la 
llum, l’enquadrament, l’expo-
sició o la profunditat de camp.
Del color al blanc i negre, 
que es podrà veure a l’Es-
pai Cíclope, juntament amb 
les fotografies presentades 
per alumnes d’altres escoles 
d’art i fotografia, pretén ser, 
sobretot, un repte creatiu. A 
partir del coneixement per 
part de l’alumne de les princi-
pals eines de la presa i la post 
producció fotogràfica digital, 
s’han utilitzat en una matei-
xa imatge intentant assolir 
el màxim nivell expressiu, ja 
sigui aprofitant tota la profun-
ditat cromàtica del color o tota 
la força i la riquesa tonal de 
les fotografies en blanc i ne-
gre.

Alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar 
Camps participaran al FineArt

neArt Igualada ubica a l’espai 
Cíclope 8 escoles de fotografia 
i imatge: ERAM-Girona, Foto-
espai, IEFC, Grisart, Groc, El 
Observatorio, IDEP i Gaspar 
Camps.

La segona edició del FineArt 
organitza activitats paral·leles 
a les exposicions, com la tau-
la rodona inaugural. A més, 
durant els dies del FineArt es 
faran activitats pensades per a 
tots els públics: visites guiades, 
tallers, un mercat de fotografia 
i una demostració de col·lodió 
humit.
Igual que en l’anterior edició, 
FineArt Igualada opta per la 
difusió de l’esdeveniment a tra-
vés de les xarxes socials. Així, 
el festival comunica les nove-
tats tant de participants com el 
programa d’activitats a través 
de la pàgina web i les platafor-
mes facebook i twitter.
També podeu consultar la in-
formació sobre les exposicions 
i activitats en les pàgines extra-
ïbles que ofereix aquest diari.
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Aquest diumenge comença 
una nova edició del Festival 
Internacional d’Orgue d’Igua-
lada, la vint-i-unena. Tots els 
diumenges a les 6 de la tar-
da la basílica de Santa maria 
acollirà grans músics d’arreu 
del món que oferiran un variat 
repertori de diferents compo-
sitors. El director del Festival 
és en Joan Paradell Solé, 
titular de la capella Musical 
Pontificia Sixtina del vaticà i 
la presentació anirà a càrrec 
d’Antoni Miranda Pallarès.
El primer del concert anirà a 
càrrec de Jordi Agustí Piqué 
a l’orgue i Jordi Figaró amb el 
flabiol i la tenora i interpreta-
ran el següent programa:
-Preludi-Coral-Fuga en do 
major (BWV 545/728) per a 
orgue sol de J. S Bach.
- Greensleaves to a Ground. 
Anònim del s. XVII amb arran-
jaments de Jordi León per a 

flabiol i orgue.
- Sonata en fa major. Vivace-
Largo-Allegro per a flabiol i 
orgue de G.P. Telemann.
- Andante recitativo - Allegro 
assai vivace per a orgue, de 
F. Mendelssohn-Bartholdy.
- Concert en do major, per a 
tenora i orgue de M. Havart.
- Díptic montserratí sobre 
“Germinans i Virolai” per a or-
gue, de F. Civil.
- Sant Martí del Canigó per a 
tenora i orgue, de P. Casals.
- La processó de Sant Barto-
meu, per a tenora i orgue d’A. 
Català.

Els intèrprets
Jordi-Agustí Piqué és monjo 
de l’Abadia de Montserrat, 
prevere. Obtingué el Premi 
d’Honor de Fi de Grau Su-
perior d’Orgue. És professor 
superior d’aquest instrument 
i de solfeig. L’any 1997 fou 
nomenat Mestre de Capella 

Diumenge comença el XXI Festival Internacional d’Orgue
Primeres figures mundials • El festival, sota la direcció del mestre Joan Paradell, aplega a Igualada grans músics

Actualment és Degà-Presi-
dent del Pontificio Istituto Li-
turgico (PIL) de Roma i pro-
fessor invitat de la Facultat de 
Teologia de Catalunya i del 
Centre Teològic Salesià Martí 
Codolar de Barcelona. Com-
pagina l’activitat acadèmica, 
amb la composició i els con-
certs com a solista d’orgue.
Jordi Figaró és concertista 
i professor de tenora i flabi-
ol al Conservatori Municipal 
de Barcelona i de tenora a 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) des 
de la seva fundació (2001). 
Creador del duo Instruments 
Catalans en Concert (1993), 
formació per donar a conèi-
xer les possibilitats cambrís-
tiques de la tenora i el flabiol 
i potenciar la composició per 
aquests instruments fora de 
la cobla.

i Director de l’Escolania de 
Montserrat càrrec que exercí 
fins l’any 2001. Creà i dirigí la 

Capella de Música i la Cape-
lla de Música Instrumental de 
Montserrat.

Jordi-Agustí Piqué i Jordi Figaró seran els primers intèrprets d’aquest any

LLENGUA / LA VEU

Dimecres, 19 de febrer de 
2014, les 35 parelles lingüís-
tiques formades el novembre 
passat van fer el berenar de 
cloenda de l’activitat. Els apre-
nents van valorar positivament 
el suport que reben del vo-
luntari, perquè no només els 
ajuda a perdre la vergonya a 
l’hora de parlar en català sinó 
que els acompanya a fer pe-
tits tràmits, com comprar en 
un botiga i fer-ho en català. 
D’aquesta manera, les per-
sones que estan aprenent la 
llengua perden la por i acon-
segueixen utilitzar el català en 
altres ambients. 
Caminades per la comarca, 
visites a llocs emblemàtics 
de la ciutat,  trobades a les 
butaques de la biblioteca o 

xerrades tot fent un cafè són 
algunes de les activitats que 
fan aquestes parelles. Tam-
bé s’han fet activitats de grup 
com l’assistència a la cantada 
de nadales, una visita guiada 
al Teatre de l’Aurora i d’altres 
que permeten visualitzar el 
programa i fer-lo extensiu a la 
resta de ciutadans. En aques-
ta línia, Ràdio Igualada va 
emetre una entrevista a la pa-
rella formada per la Neus i la 
Najat, una catalana i una mar-
roquina que es troben cada 
dijous per fer conversa. 
En la majoria dels casos les 
parelles formades continuaran 
quedant durant tot el primer 
semestre del 2014 perquè 
consideren profitosa l’activi-
tat, que els permet reforçar el 
coneixement de l’idioma i l’en-

torn amb l’ajuda d’una perso-
na amb qui s’ha establert bona 
entesa. 
Actualment la comarca de 
l’Anoia compta amb una cin-
quantena de parelles lingüísti-
ques. Els voluntaris són perso-
nes que parlen el català sense 
dificultats i dediquen una hora 
a la setmana a trobar-se amb 
algú que té interès a practicar 
la llengua i que ja pot man-
tenir converses sobre temes 
bàsics. El 21 de març, l’Espai 
Cívic Centre acollirà una nova 
formació de parelles lingü-
ístiques. Qualsevol persona 
interessada a fer de voluntari 
o aprenent pot inscriure’s a 
www.vxl.cat o de manera pre-
sencial els dimecres al matí al 
Servei Local de Català d’Igua-
lada (carrer Lleida, 78). 

Les parelles lingüístiques d’Igualada fan 
la cloenda i encaren una nova edició 

CINEMA / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
rep el film Els Barrufets 2 el 
proper diumenge, 2 de març, 
una nova proposta dins del 
cicle de cinema infantil en ca-
talà CINC, impulsat per la Di-
recció General de Polïtica Lin-
güïstica del Departament de 
Cultura, amb la col·laboració 
del Consorci per a la Norma-
lització Lingüïstica i diversos 
ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes. En el cas 
d’Igualada, la iniciativa ha es-
tat impulsada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) i coorganit-
zada pel Circuit Urgellenc. La 
projecció arrencarà a les 18h 
i l’entrada costarà 4,50 euros. 
Les Schtroumpfs francesos o 
De Smurfen neerlandesos, els 
famosos personatges nans de 
color blau, van ser creats a 
Bèlgica fa unes quantes dèca-
des. A Catalunya, anomenats 

barrufets, són coneguts des 
del 1967 a través de la revista 
Cavall Fort i, més endavant, 
es van popularitzar a la petita 
pantalla abans de fer el salt a 
la pantalla gran. Ara, arriba a 
Igualada Els Barrufets 2, on 
el malvat Gargamel, amb la 
intenció de controlar la tot-
poderosa i màgica essència 
barrufeta, crea els Dolentots, 
una parella de criatures trape-
lles inspirades en els mateixos 
barrufets. La proposta forma 
part del programa Cultura en 
Família, que aplega un ampli 
ventall d’activitats pensat per 
a les famílies, incloent, a més 
del nou programa de cinema 
infantil en català, tallers, visi-
tes o contacontes que ha or-
ganitzat el Museu de la Pell, la 
programació estable de teatre 
de Xarxa Igualada, la Mostra 
de Teatre Infantil i Juvenil o 
la festa de Carnaval, entre al-
tres.

El cicle de cinema infantil en 
català proposa per diumenge 
la pel·lícula “Els Barrufets 2”



A pesar del meu total desacord amb els fets que 
acompanyen el Descobriment d’Amèrica, he conside-
rat d’un especial interès el pas d’aquesta heroïna ex-
tremenya per la història; una dona bastant silenciada 
i, en summa, víctima de les circumstàncies de la seva 
època. Nogensmenys, ella, en una edat madura i una 
clara consciència del valor de les vides humanes, va 
realitzar una gesta heroica: dirigir una gran expedició 
amb l’habilitat necessària per poder controlar, especi-
alment als homes, els seus súbdits masculins i com-
panys de viatge. 
Si bé la història del descobriment d’Amèrica i la seva 
posterior colonització va estar protagonitzada especi-
alment per homes, van ser comptades les dones que 
-en aquells primers anys d’assentaments en el Nou 
Món- van tenir un paper determinant i d’una relativa 
importància amb atribucions com: ser les cosidores 
de totes les veles i de qualsevol peça de roba, ser les 
encarregades de donar caliu als foc, i alimentar tota la 
tripulació. Tanmateix, un dels encàrrecs més respec-
tables era tenir cura de les joves fadrines per tal que 
no fessin Pasqua abans de Rams i arribessin com a 
pures cristianes al Continent americà. Tot i  amb dife-
rència, va ser Mencía Calderón, després d’enviudar, 
una d’aquelles dones, que -amb sang freda i valentia- 
va complir la missió encomanada pel mateix empera-
dor Carles V, a través del Consell d’Índies, de posar 
en marxa una expedició en la que haurien de viatjar 
dones joves en edat fèrtil disposades a casar-se amb 
els colons espanyols; una evident maniobra de repo-

CARMEL·LA PLANELL

Mencía de Calderón i Sanabria
blació pura per a evitar cap acte de mestissatge amb 
els indígenes. 
Malgrat les escasses dades biogràfiques que se’n te-
nen de Maria Calderón quant als dies anteriors a la 
seva gran missiva d’ultramar, aquesta va néixer per 
allà l’any 1520 en el si d’una família de noble llinatge al 
servei del rei, a Medellín (Badajoz). I era ben jove quan 
va casar-se amb el gentilhome i vidu Juan de Sanabria, 
amb qui va tenir tres filles. Posteriorment, per ordre re-
ial, sobre el seu espòs va recaure la tasca de temptejar 
l’entorn familiar de les joves dels pobles veïns interes-
sades a guanyar un títol nobiliari si es disposaven a 
viure una aventura transoceànica amb el propòsit de 
contraure un matrimoni avantatjós a les terres america-
nes, properes al Riu de la Plata. Tot just quan ella i els 
seus estaven  preparats per al viatge, amb altres famíli-
es i un nombre considerable de joves casadores, Juan 
de Sanabria va morir de manera sobtada. Ella, amb el 
seu jove fillastre i les seves filles adolescents, va con-
siderar prou compromesa la seva situació, a més de la 
fortuna invertida, que va resoldre en qüestió de dies- 
que l’expedició programada no podia veure’s avortada. 
En aquest sentit, va assumir la condició excepcional 
d’exercir els seus drets com avançada i autoproclamar 
la seva legitimitat a heretar el càrrec del seu marit i, en 
favor del seu fillastre, continuar amb els preparatius del  
viatge. 
Donya Mencia, des de Santa Catalina, va emprendre 
el seu viatge a Amèrica, als seus trenta-cinc anys, amb 
tres vaixells comandats pels dignataris Juan Salazar 

i Hernando de Trejo, i 
una modesta comissió 
armada que vetllava per 
les cinquanta noies es-
panyoles -incloses les 
seves pròpies filles- que 
l’acompanyaven per a 
casar-se amb els pri-
mers exploradors.
Tempestes a alta mar, 
malalties i atacs pirates... Els vaixells es van perdre 
al llarg de la costa brasilera i el trajecte es va allargar 
més de sis anys; de manera que l’aventura va estar 
presidida per l’escassetat i la desgràcia i no tothom 
va aconseguir arribar a Asunción, inclosa una de les 
seves filles. El 1556, ella va arribar-hi, emperò, amb 
un grup reduït d’homes i tan sols una quarantena de 
dones. Més endavant, cap al 1564, Donya Mencia va 
disposar-se a fer un exercici de cronista de l’expedició 
i va escriure un testimonial relat de les penúries sofer-
tes al llarg del trajecte, rumb al Paraguai. I d’aquesta 
narració se n’obté el detallat coneixement de totes les 
famílies que s’hi van establir, de les quals n’haurien de 
sorgir els futurs líders criolls, entre els que s’hi compta-
ven els seus propis descendents, més tard fundadors 
de diverses i incontestables possessions.
No se’n sap ni la data ni el lloc de la seva mort, però 
sí que va intentar fins a darrera hora complir la seva 
promesa de donar un matrimoni honrat i cristià a les 
dones que amb ella havien travessat l’Atlàntic.

Entre nosaltres

CULTURA / LA VEU

Els calendaris de la Penín-
sula Ibèrica van centrar la 
conferència de Laureà Pa-
garolas, dilluns passat al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
El director de l’Arxiu Històric 
de Protocols de Barcelona 
va descriure als alumnes de 
l’AUGA els sistemes històrics 
que hem fet servir per regular 
el pas del temps. El doctor 
en història medieval, arxiver 
amb més de trenta anys de 
professió, va captar l’interès 
dels assistents.
Pagarolas ha dut a terme un 
estudi profund de les diver-
ses mesures del temps, que 
considera una necessitat 
ineludible per fer bé la seva 
tasca d’arxiver. Hi ha docu-
mentació diversa arreu que 
és prèvia a la implantació del 
calendari actual; en conse-
qüència, sovint cal adaptar 
la data assenyalada en cada 
document per poder-la fer 
equiparable al nostre siste-
ma actual, als nostres dies. 
Pagarolas també va explicar 
diverses curiositats: que l’ac-
tual calendari es va introduir 
abans al Bisbat de Vic que a 
la resta de la Península Ibè-
rica; o bé, que el calendari 
dels Reis Francs -el que es 

devia utilitzar a les nostres 
comarques centrals- va per-
sistir fins el segle XII.

‘Gel, glaç, gel. Obres d’art 
en la natura’
Jordi Camins serà el prota-
gonista de l’AUGA dilluns 
vinent. L’Ateneu Igualadí 
acollirà una exposició seva 
sobre l’extens món del gel, 
abans de la conferència del 
glaciòleg igualadí, a les sis 
de la tarda. Camins destaca 

Laureà Pagarolas descriu 
els sistemes de datació a l’AUGA

que basarà la seva explica-
ció en el consens d’experts 
de tot el planeta, que han es-
collit conjuntament les imat-
ges i el missatge a divulgar 
a la ciutadania d’arreu del 
món. A més d’aprendre com 
es transforma el paisatge i 
alertar-nos sobre el canvi cli-
màtic, Camins ens regalarà 
unes imatges excepcionals. 
Més informació al web www.
auga.cat.

MÚSICA / LA VEU

Dissabte passat el grup igua-
ladí de percussió Protons es 
va desplaçar a Segur de Ca-
lafell per participar al 1r Con-
curs  Xoriguer de Batucada. Al 
concurs, que constava d’una 
petita cercavila i una actuació 
final davant dels jutges, hi van 
participar un total de set grups 
de batucada, que van desta-
car per la gran qualitat de les 
seves actuacions.
Protons presentava, després 
de mesos de treball, un nou 
espectacle ple d’energia i rit-
me. Tot i els nervis inicials, els 
igualadins van realitzar una 
gran actuació que els va dur, 
contra tot pronòstic, a la victò-

ria final.
Després del resultat, i havent-
ho celebrat com es mereixia, 
els membres del grup es mos-
traven molt entusiasmats i or-
gullosos tan per la primera po-
sició com per la gran estrena 
i execució d’una actuació que 
encara no havia estat presen-
tada al públic. Ara, Protons 
segueix treballant per perfec-
cionar l’espectacle amb ganes 
de presentar-lo als carrers 
d’Igualada.
Al concurs també hi va parti-
cipar el grup igualadí Batinkat, 
que va realitzar una excel·lent 
actuació deixant constància 
de la qualitat de la batucada 
igualadina.

Protons es proclama guanyador 
del 1r Concurs Xoriguer de 
batucada
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La lluna d’en Joan. Produc-
ció: Teatre Nu. Direcció es-
cènica: Víctor Borràs. Amb: 
Maria Hervàs i Francesc 
Mas. Teatre de l’Aurora. Dis-
sabte, 22 de febrer.

Amb amor i coratge tot és 
possible. La lluna d’en Joan 
de Teatre Nu ha tornat als 
escenaris per transmetre 
aquest valuós missatge als 
nous petits espectadors. La 
companyia igualadina ha re-
cuperat el muntatge set anys 
després d’estrenar-lo i, tot i 
alguns canvis, n’ha conser-
vat l’esperit. De fet, són els 
valors “marca de la casa” els 
qui es mantenen inaltera-
bles, com ara la tendresa del 
relat, la sintonia entre actors i 
titelles, el gust per la posada 
en escena, la música...
Es tracta d’una adaptació te-
atral del conte homònim de 
la il·lustradora Carme Solé 
-que també ha participat en 
la confecció dels titelles i l’es-
cenografia- i explica la histò-
ria d’en Joan, un nen que viu 
en una illa amb el seu pare. 
El pare és pescador i una 
nit de tempesta emmalaltirà. 
Serà el Joan qui, amb l’ajuda 
de la Lluna, haurà de cuidar-
lo fins que recuperi les for-
ces. Tant se val si la salut del 
pare és al bell fons del mar, 
cal veure-se-les amb un pop 

NÚRIA CAÑAMARES

Bentornada lluna

o superar punxegudes munta-
nyes, en Joan farà el que sigui 
per salvar-lo. 
Amb La lluna d’en Joan, Tea-
tre Nu s’adreça novament a in-
fants a partir de 3 anys, un pú-
blic força més petit que al que 
darrerament ens tenia acos-
tumats. Això es tradueix en 
una estructura molt clara de 
presentació dels personatges 
i desenvolupament de l’acció; 
un llenguatge més senzill i 
pausat que s’ajuda de molts 
elements escenogràfics per 
fer-se entenedor i, sobretot, 
molta expressivitat dels actors 
i un canvi constant d’escenari 
que atrapa en tot moment la 
mirada d’uns ulls encuriosits 
que tot ho volen veure. 
Els recursos per captar l’inte-

rès són infinits i denoten un 
respecte enorme pel públic, 
ja que tots han estat mil-
limètricament estudiats per 
plaure’l. Els decorats i atrez-
zo, les sorpreses de sota 
l’entarimat, els titelles de di-
ferents mides en funció dels 
requisits de la història... 
I, com en d’altres espectacles 
de la companyia, La lluna bri-
lla sobretot per la sensibilitat. 
En aquesta ocasió no ho te-
nien fàcil: parlar de la pèr-
dua d’un pare quan és tota 
la companyia que té un nen, 
però ni l’accident ni la malal-
tia resulten traumàtics, sinó 
que el tractament que se’ls 
dóna reforça encara més una 
història que, per si mateixa, 
és tota una lliçó de vida.

Notes teatrals

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous, dia 20, va 
quedar inaugurada a la sala 
d’exposicions de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
l’exposició “49” de Pep Carol. 
L’acte d’inauguració va comp-
tar amb la presència de la di-
rectora de l’escola, M. Goretti 
Bartrolí que obrí l’acte, i de 
l’artista, que explicà el pro-
pòsit que motivà l’exposició a 
partir d’una sèrie de reflexions 
visuals entorn de la idea de 
què a partir de la mort només 
existim en la memòria de l’al-
tre, i que l’altre només existeix 
en la nostra.
El títol d’aquesta exposició, 
de fet, fa referència al nú-
mero de dies que, segons el 
budisme tibetà, dura la mort, 

temps durant el qual el difunt 
fa una revisió dels moments 
viscuts. A partir d’aquesta 
idea Carol presenta en forma 
d’una instal·lació un conjunt 
d’obres bidimensionals i tridi-
mensionals on l’objecte pren 
rellevància a partir del record 
que genera, on la memòria se 
sublima en objectes personals 
suggeridors, i on tot és més 
implícit que explícit. L’especta-
dor, si vol, pot fer-ne una lec-
tura subjectiva i oberta a inter-
pretacions personals, mentre 
l’artista preserva la pròpia tot 
obsequiant-lo amb la poesia 
de les imatges i el poder evo-
cador dels objectes. L’exposi-
ció es podrà visitar fins al dia 
21 de març.

La poètica visual dels records 
a l’exposició de Pep Carol, a 
l’EMA Gaspar Camps

LLENGUA / LA VEU

L’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC) ha 
organitzat un seguit de tallers 
per aquest mes de març.: un 
taller de pronoms febles, un 
altre de pronoms relatius i un 
taller d’introducció a la poesia 
de Joan Salvat-Papasseit.
El taller intensiu de pronoms 
febles i el taller intensiu de 
pronoms relatius s’adrecen 
especialment a aquelles per-
sones interessades en obtenir 
el certificat de nivell de sufici-
ència (nivell C) o el de nivell 
superior (nivell D). El taller 
intensiu de pronoms febles 
es farà els dissabtes 1 i 8 de 
març, de 10 a 13h, i el de pro-
noms relatius, els dissabtes 
22 i 29 de març. L’horari és de 
10 del matí a la 1 del migdia, i 
ambdós tallers es faran a l’Es-
pai Cívic Centre.
El taller d’introducció a la po-
esia de Joan Salvat-Papasseit 

va destinat a totes aquelles 
persones que tinguin curiosi-
tat per aquest gènere literari i 
no sàpiguen com apropar-s’hi 
per gaudir-ne plenament. Es 
treballarà una petita selecció 
de poemes de Joan Salvat-
Papasseit, posant en relació 
l’obra del poeta amb la seva 
vida. També es parlarà de la 
forma dels poemes (la mètrica 
i la rima) i del fons (el seu sig-
nificat o significats) per veure 
que aquestes dues qüestions 
estan estretament relaciona-
des. El taller, a càrrec de Marc 
Guarro, es farà a la Biblioteca 
Central d’Igualada, dijous 20 
de març,de 7 a 2/4 de 9 del 
vespre. 
Cal inscriure-s prèviament als 
tallers. Per a més informació 
i inscripcions, podeu consul-
tar el blog de l’APLEC, http://
aplecaplec.blogspot.com.es 
(apartat «Properes activitas»). 
Us hi esperem!!!

Properes activitats de 
l’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana

EXPOSICIONS / LA VEU

L’artista igualadina Teresa 
Puig ha exposat les seves 
obres durant tot el mes de fe-
brer en diversos espais de la 
ciutat. Dimecres i ahir dijous 
va despenjar els seus qua-
dres del Vinnart i de Fe’l Cafè 
i dijous vinent ho farà amb les 
obres exposades al Gat Vist. 
L’artista convida tothom a as-
sistir a l’acte en què explicarà 
un conte i potser hi haurà al-
guna altra sorpresa.

Teresa Puig clausura 
les seves exposicions

i

Miquel
Parera

d’Igualada

EL  GUANYADOR
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:
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IGUALADA / LA VEU

Ja s’han obert les inscripcions 
per a una nova edició del taller 
“Com hem de parlar perquè els 
infants i adolescents escoltin”. 
El taller s’iniciarà el dissabte 15 
de març a Llegim...? Llibreria i 
consta 14 hores, organitzades 
en 7 sessions de dues hores 
setmanals cadascun, que tin-
dran lloc al mateix espai, els 
dissabtes, de 4 a 6 de la tarda, 
a càrrec de Laura Santiago.  El 
preu total del taller és de 160 
euros per persona, o bé,  270 
euros per parella. 
Ara fa un any de la primera edi-
ció d’aquest taller, organitzat 
per Llegim...? Llibreria,  el qual 
va tenir una gran acceptació 
tota vegada que se’n van fer  
valoracions molt positives per 

part de les persones que van 
formar el grup. 
En aquest taller, basat en el lli-
bre Com hem de parlar perquè 
els nens escoltin, i com hem 
d’escoltar perquè els nens par-
lin, de les autores Adele Faber i 
Elaine Mazlish, els participants 
aprendran habilitats provades, 
tals com establir límits man-
tenint una actitud amorosa 
davant dels sentiments dels 
infants i adolescents, alterna-
tives al càstig, com poder ex-
pressar el propi enuig sense 
ferir als altres o com animar als 
infants i adolescents per a que 
cooperin i a ser responsables, 
entre d’altres. 
El taller “Com hem de parlar 
perquè els infants i adoles-
cents escoltin” dóna als pares, 

Inscripcions obertes al taller “Com hem de parlar 
perquè els infants i adolescents escoltin”

Aquest passat diumenge, 16 
de febrer, el musical Boig per 
tu, produït per Silencio Roda-
mos, acabava les seves re-
presentacions al Teatre Barts 
de Barcelona amb el cartell 
d’entrades exhaurides. 
Degut a l’èxit de l’espectacle, 
que ha estat vist per més de 
25.000 persones des de la 
seva estrena a principis de 
desembre, i donada la im-
possibilitat de continuar al 
Barts a causa de compromi-
sos adquirits per aquest te-
atre amb anterioritat, la pro-
ductora Silencio Rodamos 
ha decidit seguir amb les se-
ves funcions al Teatre Borràs 
a partir del 17 de març. 
Cançons com ‘Envia’m un 
àngel’, ‘El tren de mitjanit’, 
‘És inútil continuar’, ‘El teu 
estiu’, ‘Això es pot salvar’, 
‘Tu encens el meu foc’ o 
‘Me’n torno a Sau’ tornaran a 
sonar a partir del 17 de març 
al Teatre Borràs. 
El passat dijous dia 13 de 
febrer coincidint amb el 15 

CARLES MUNTANER

Boig per tu

aniversari de la mort de Car-
les Sabater el musical Boig 
per tu va fer una funció espe-
cial. Una vegada finalitzada la 
representació el públic assis-
tent va poder fer una ofrena 
floral, dipositant damunt de 
l’escenari una flor en memòria 
del cantant de Sau, Carles Sa-
bater, acompanyades d’unes 
imatges projectades al mig de 
l’escenari. Una nit especial en 
companyia dels amics del can-
tant i dels mitjans de comuni-
cació, vàrem poder gaudir de 
l’espectacle que tant d’èxit ha 
tingut pel seu pas per Barce-
lona i que continuarà al Teatre 
Borràs a partir del 17 de març. 
Una nova oportunitat doncs  
per a tota aquella gent que 
no ha pogut gaudir encara 
d’aquest espectacle amb una 
durada de poc més de dues 
hores, amb un petit descans 
de 10 minuts entre acte i acte 
i que fa que el públic assistent 
passi una bona vetllada teatral 
i musical.       

mestres i educadors una opor-
tunitat per aprendre de manera 
pràctica noves habilitats i in-
tercanviar idees i experiències 
amb els altres. LeS sessions 
estan basades en diferents di-
nàmiques grupals i individuals 
que permeten la vivència per-
sonal dels propis continguts, i 
per tant facilita la interiorització 
d’aquest per poder-los aplicar 
a la vida quotidiana.
Per inscripcions la via és a 
través de la pàgina www.
com1nicat.cat i per a més in-
formació us podeu posar en 
contacte amb: lalamandala@
gmail.com, o al 639 47 25 06, 
a través de whatsApp. D’altra 
banda, a la mateixa Llegim...? 
Llibreria podreu trobar fulletons 
informatius. 

IGUALADA / LA VEU

El passat dijous 20 de febrer, 
en el marc del sopar / col·loqui 
que organitza mensualment 
Rotary Club Igualada, va tenir 
lloc l’acte de lliurament dels 
diners recaptats en el concert 
Rotary que enguany va anar 
a càrrec de Joan Chamorro 
Quartet & Sant Andreu Jazz 
Band i va omplir de gom a gom 
el teatre de l’Ateneu Igualadí.
El Concert Rotary en benefi-
ci a la comunitat s’organitza 
cada any amb l’objectiu de 

recaptar fons i donar suport a 
una entitat o projecte social. 
En aquesta ocasió al Banc de 
Queviures.
Al llarg del sopar, en el que hi 
van assistir membres de Ro-
tary Club i representants del 
Banc de Queviures; Ajunta-
ment d’Igualada, Creu Roja, 
Caritas i Escoles Pies es va 
conèixer l’organització i les ac-
tivitats que duen a terme des 
del Banc de Queviures que 
permeten atendre una mitja 
mensual de 273 famílies igua-

ladines que tenen problemes 
econòmics. Amb l’aportació de 
8.450 €, es potenciarà la línia 
dels infants i concretament els 
articles d’higiene i alimentació.
Rotary Club Igualada agraeix 
la participació i col·laboració 
de tothom que ha permès ob-
tenir una excel·lent recaptació 
per la venda d’entrades i dels 
donatius a la “fila 0”, amb apor-
tacions destacades com la del 
BBVA i d’altres anònimes. 

Rotary Club Igualada lliura un xec de 8.450€ al 
Banc de Queviures

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 5 d’abril  de 2014      Viatge - Espectacle

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest espectacle de gran èxit. Entrades garantides a la Platea del 
teatre.
En el nostre civilitzat món, quan necessites diners vas al banc i demanes un crèdit. Si no te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, capcot, pensant que les 
coses estan molt malament, que els temps han canviat, que el crèdit no �ueix… Però potser avui no. Potser avui, quan et deneguin el crèdit no te n’aniràs 
cap a casa amb la cua entre les cames com un xaiet. Potser avui miraràs el director de l’o�cina als ulls, posaràs les cartes sobre la taula i li diràs que avui ets 
tu qui té la paella pel mànec i que si no et dóna els diners penses emprendre mesures de força, mesures realment potents. Res violent, valgui’m déu, això 
no, però avui, si el senyor director no a�uixa els quartos, iniciaràs una acció de�nitiva que convertirà la seva vida en una catàstrofe.     

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 19 de març 2014

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

Després de 62 anys triomfant ininterrompudament a Londres, arriba a Barcelona La Ratonera d’Agatha Christie! Més de 10 milions 
d’espectadors, més de 20.000 representacions, 300 actors i diversos rècords Guiness l’avalen. Agatha Christie, la indiscutible Reina del 
Misteri, ens sorprendrà amb el seu major clàssic teatral al seu més pur estil que mai envelleix... 8 personatges aïllats accidentalment a la 
Mansió Monkswell; es cerca a l’assassí que sembla estar entre ells... i res és el que sembla!

Vine a gaudir d’aquest clàssic atemporal i esbrina qui és l’assassí... l’encertaràs?

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I  PAGAMENT :  dia 12 de març de 2014

Dia 29 de març de 2014      Viatge – EspectacleLA RATONERA
al Teatre Apolo

EL CRÈDIT
al Teatre Villarroel
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Un passeig pels carrers i els temples d’una de les ciutats més 
màgiques del món, on déus i mortals des de temps immemo-
rials han après a conviure amb sàvia harmonia et descobreix 
que el foc i la pedra, el sol i la lluna, l’èxtasi i la tempesta estan 
estretament relacionats; i es donen les mans per a demostrar-te 
que -al capdavall- darrere de cada acte de destrucció sempre hi 
torna a haver un renéixer: una nova vida. 

A la Vall de Katmandú, els homes mai no estan sols, els déus 
hi troben el seu estatge favorit i gaudeixen tant de la bellesa 
física dels seus escenaris com de l’estreta proximitat, o sinó de 
l’excés de confiança de tenir tan a prop als seus acompanyants, 
els seus veïns. Potser per això, Katmandú havia estat dissenyada 
i aixecada per al gaudi dels déus i, aquests, van fer-se-la seva 
manifestament a escala humana. Aquestes proporcions tan 
naturals havien de propiciar un fàcil  recorregut, alhora que es 
feia evident la sempre eterna i respectuosa estància entre els 
amics dels homes i dels déus. Una impossible ruta pel centenar 
de temples de Katmandú, a través de cada cantonada, font, ge-
losia, volada o balcó, t’apropa a la incansable i curosa vigilància 
dels déus de la vida del seus incondicionals adoradors. 

Des d’una perspectiva paisatgística, aquí, entre l’Índia i el Tibet, 
la vall agrícola de Katmandú es desenvolupa al sud del Gran 
Himàlaia, a una alçària d’uns mil cinc cents metres, a l’entorn 
del Bagmati i els seus afluents, tot donant vida a les històriques 
places urbanes de Bhatgaon, Patan i Katmandú, a més de les 
estupes budistes de Swayambhu i Bodnath i els temples hindús 
de Pashupati i Changu Narayan, destinacions aquestes últimes 
del tot obligades. L’estupa de Swayambhunath, per exemple, 
coneguda popularment com el Temple del Mico està situada a 
la part alta d’un petit turó a l’oest de Katmandú, on s’hi accedeix 
per mitjà d’unes dreceres, en un passeig de carrerons molt tran-
quils. La llegenda diu que el bastió sagrat de Swayambhunath 
es va aixecar allà on el patriarca Manjushhri -el fundador de la 
ciutat- va descobrir la mítica flor de lotus, a l’antic llac de la vall; 
circumstància que va contribuir a atorgar a aquest indret tota 
la màgia inherent a la capital del Nepal. Després, l’arribada del 
Budisme, per ordre del rei Manadeva, va exigir una fortificació 
més gran, tal i com se’t presenta actualment.

Estretament connectat amb el Tibet, els quatre costats de 
l’antiga estructura, mirant en totes les direccions de la vall, te-
nen pintats els ulls de Buda amb unes espesses celles negres i 
amb un posat del tot compassiu, que no amaguen el  misteriós 

segell de la gran saviesa de qui tot ho vigila. L’estupa íntegrament 
és una obra mestra de l’arquitectura simbòlica i dels passos que 
encaminen l’home cap al “nirvana”. Al seu voltant, hi ha un cercle 
de cilindres d’oracions, que els devots budistes fan girar mentre 
les recorren en sentit oposat a les agulles del rellotge, participant 
de la roda de la llei divina o la representació del cicle de la vida i 
la mort. I, en aquest entorn, els micos del Nepal vénen a ser són 
tan sagrats com els deus, fins a l’extrem que ningú no s’atreveix a 
molestar-los a pesar dels seus  comportaments impertinents.

Una altra destinació sagrada, en què l’individu s’esforça per a ob-
tenir el favor dels déus és el camí de l’antiga ruta de pelegrinat-
ge que porta a Pashupatinath, a uns  quilòmetres a l’est de Kat-
mandú, a l’altra banda del riu, tot travessant un bosquet poblat 
de micos, et descobreix enmig d’un bell llogaret aquest temple 
encisador. Un gran santuari hindú de la ciutat dedicat a Shiva, el 
creador i destructor de totes les coses, que assenyala la realitat de 
la cosmogonia hindú: els extrems es toquen, i no pot existir una 
cosa sense l’altra. El temple amb triple teulada de metall daurat és 
una joia del XVII, esdevingut el recinte sagrat de cremació dels ha-
bitants de Katmandú. Després dels ritus de purificació, les cendres 
del difunt són llançades al riu Bagmati, que és tan sagrat i generós 
com el Ganges. A unes passes, des d’una talaia respectable, t’és 
possible d’observar la cerimònia de l’adéu, al costat dels laments 
dels familiars i del murmuri dels ascetes. De retruc, la simplicitat 
de la permanent presència de la mort es torna bellesa, malgrat 
trastornar la nostra manera d’entendre la vida.

Cap al nord, a Bodhnath, no només t’espera la més gran estupa 

de la vall de Katmandú, sinó de tot el Nepal. Aixecada sobre les 
inclinacions del terreny, està magníficament construïda sobre  
terrasses gradualment ascendents que segueixen  el disseny 
d’aquell diagrama circular anomenat “mandala”. En aquest cas, 
l’estupa combina plans i superfícies molt simples que no es-
quiven l’efecte estremidor de la mirada persecutòria de Buda. 
Venerades aquestes rodes de l’oració per una habitual marea 
humana de devots –principalment, budistes tibetans- deixen 
entreveure aquella inicial funció funerària que, posteriorment, 
amb la difusió del budisme, va assumir un caràcter commemo-
ratiu i proteccionista. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

De la Vall de Katmandú i de la màgia inherent a la capital del NepalArquitectures i veïnatges

LLIBRES / LA VEU

Els joves del Club de lectura 
Territori Fantàstic de la Biblio-
teca Central d’Igualada es van 
trobar divendres passat per 
comentar la primera sèrie de la 
col·lecció L’Associació, d’Erik 
L’Homme: La pàl·lida llum de 
les tenebres. Els membres del 
club van explicar que a la tra-
ma li mancava una mica d’ac-
ció, era curta i deixava amb el 
regust de voler-ne més. Van 
suposar que després del primer 
llibre l’acció s’ampliaria al llarg 
de la col·lecció entrellaçant les 
aventures dels seus protago-
nistes, Jasper i Ombe. La inde-
pendència d’aquests joves, els 
diners, tocar en un grup de mú-
sica medieval o ser un heroi en 
secret són els principals ingre-
dients d’aquesta novel·la, “tots 
els ingredients que agraden a 
qualsevol adolescent de quinze 
anys”, en paraules de la mode-
radora del club, Eva M.Sabaté.
Durant la tertúlia també es va 
repassar la vida de l’autor, així 
com de la seva fama d’escriptor 

de novel·la fantàstica per a jo-
ves a França. Per últim els tertu-
lians van concloure que aquest 
llibre i tota la seva saga és una 
història d’amor i acció amb ele-
ments fantàstics, amb diversos 
capítols que corresponen als 
vuit títols de la col·lecció. La 
trobada es va acabar amb les  
recomanacions que van fer els 
participants al club: les obres de 
Federicco Moccia Perdona si et 
dic amor i les seves sagues. I la 
col·lecció L’amor més enllà dels 
temps, de Kerstin Gier. 
Aquest club va adreçat als jo-
ves d’entre 14 i 18 anys, però 
és crossover i, per tant, obert a 
qualsevol persona amant de la 
ciència-ficció. Per participar-hi 
només cal inscriure’s a la Bibli-
oteca, que deixa els llibres que 
es comenten al club. La prope-
ra trobada tindrà lloc el dia 25 
d’abril amb un llibre de la gua-
nyadora del 34è. Premi de les 
Lletres Catalanes Ramon Llull 
(2014), Care Santos: Bel, amor 
més enllà de la mort. 

Els membres del club “Territori 
fantàstic” enceten l’any amb les 
aventures de L’Associació

DIBUIX / LA VEU

Les obres de 5 alumnes del 
taller de Gravat de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada, Montserrat Oliva, 
Jordi Martínez, Dolors Esca-
la, Josep M. Rosich i Pere del 
Pozo han estat seleccionades, 
dins la categoria de gravat, al 
XXII Premi Joan Vilanova de 
dibuix i gravat de Manresa.
L’exposició de les obres se-
leccionades es va inaugurar 
el passat dijous 13 de febrer, 
al Centre Cultural el Casino, 
Espai 7, Pg. Pere III, 27 de 
Manresa, i estarà oberta fins 
al 2 de març en horari de visita 
de dimarts a diumenge de 18 
a 21 h.
L’alumna Montserrat  Oliva ha 
estat seleccionada amb el gra-
vat “Arran de Terra”; l’alumne 
Jordi Martínez amb el gravat 
“Artificilitat natural”; l’alumna 
Dolors Escala amb el gravat 
“Paisatge geomètric”, l’alum-
ne J.M. Rosich per “Solcs a 
la pàtina”; i l’alumne Pere del 
Pozo amb el gravat “La partida 

de dòmino”. Les tècniques uti-
litzades en els gravats selec-
cionats són l’aiguafort, aigua-
tinta, litografia sobre polièster 
i fotogravat.
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, dins la 
seva oferta educativa d’estu-
dis monogràfics, ofereix el Ta-
ller de Gravat els dijous de 19 
a 21 h, amb l’objectiu de posar 
en contacte l’alumne amb el 
món de l’obra gràfica mitjan-
çant l’aprenentatge i experi-

Cinc alumnes del Taller de gravat de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps, seleccionats al 
XXII premi Joan Vilanova de dibuix i gravat

mentació de les tècniques del 
gravat i les seves possibilitats 
expressives com a llenguatge 
amb entitat pròpia. En aquest 
monogràfic s’ensenya a tre-
ballar diferents matrius amb 
tècniques diverses: monotip, 
tècniques additives, xilografia i 
linogravat, punta seca i mane-
ra negra, aiguafort i aiguatinta, 
etc, l’empremta, el pas al pa-
per, l’estampa, la inversió de 
la imatge i finalment el gravat 
o estampa.
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CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció i tertúlia sobre la pel.
lícula “Argo”, dirigida per Ben 
Affleck i guanyadora de tres 
Oscar.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

FINEART
- Igualada 
Diverses xerrades, conferènci-
es i tallers a l’entorn del Fine-
Art. Es poden consultar a www.
fineartigualada.cat o l’extraïble 
de La Veu.
De divendres al 16 de març a 
diversos indrets de la ciutat.

CINEMA
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Vol-
ver a nacer”.
Divendres a les 10 del vespre al 
Saló Rosa de la Lliga.

RUSQUITALLER. CARNES-
TOLTES MOLTES VOLTES
- Piera 
Farem un taller on els nens i 
nenes puguin posar-se a la pell 
d’éssers fantàstics i imaginar 
aventures amb divertides caro-
tes.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca de Piera.

XERRADA. “LLOGUERS I 
LLOGATERS. FINANCES A 
L’ABAST DE TOTHOM”
- Piera 
Conferència en què s’intentarà 
respondre a dubtes i qüestions 
sobre el tema.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

TALLER DE SERIGRAFIA
- Masquefa 

Customitza la teva samarreta 
o qualsevol altra peça de roba.
Divendres al Casal de Joves de 
Masquefa.

DISSABTE 1

CARNAVAL
- Igualada 
Rua de Carnaval oberta a tots 
els igualadins que vulguin par-
ticipar-hi.
Dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda 
al centre de la ciutat.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
En el marc dels Dissabtes In-
fantils Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat Taller del 
pati..
Dissabte, a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

DIA DE ANDALUSIA
- Vilanova del Camí 
Dissabte i diumenge la Casa 
d’andalusica de l’Anoia organit-
za la seva diada amb un seguit 
d’actes.
Dissabte, a les 9 del vespre i 
diumenge a partir de les 10 al 
centre de l’entitat al carrer Felip 
II.

DIUMENGE 2

CARNAVAL INFANTIL
- Igualada 
La mainada podrà passejar al 
seva disfressa en família i gau-
dir de l’espectacle musical  a 
càrrec de Rebombori.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça de l’Ajuntament.

VISITA GUIADA I GRATUÏTA AL 
MUSEU DE LA PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 

el Museu de la pell i Cal Grano-
tes obren les portes per fer una 
visita guiada oberta a tothom.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Els 
Barrufets 2”, nova proposta 
dins del cicle de cinema infantil 
en català CINC, impulsat per la

Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de 
Cultura.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

XXI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- Igualada 
Primer concert de la nova edi-
ció del Festival. En aquesta 
ocasió el concert anirà a càrrec 
de Jordi Agustí Piqué a l’orgue i 
Jordi Figaró, flabiol i tenora.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

CAMINADA POPULAR
- Calaf 
Caminada popular “Terra de 
carbó” organitzada pel Con-
sorci de Promoció Turística de 
l’Alta Anoia.
Diumenge a 2/4 de 9 del matí a 
la plaça dels Arbres.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Òdena 
Presentació del llibre “Después 
de despedirme. Pepe Rubianes 
inédito”. Recopilatori de poe-
mes i textos inèdits de Pepe 
Rubianes.
Diumenge, a les 7 de la tarda al 
Centre Cultural Unió Agrícola.

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Laureà Pagueroles. El calen-
dari i els sistemes de datació 
a la Península Ibèrica”. Confe-
rència organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 4

JAM SESSION
- Igualada 
Autèntica sessió de jam sessi-
on oberta a tot els músics de 
jazz que vulguin participar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre de foto-
grafies “Igualada Visual”. Actes 
inclòs dins el FineArt.
Dimarts a les 8 del vespre al 
Casino Foment.

DIMARTS DE CONTES
- Igualada 
Contes de Carnaval a càrrec de 
Fina López.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Tertúlia de persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit totes 
el mateix llibre, en aquesta oca-
sió: “La venedora d’ous” de Lin-
da D. Cirino.
Dimarts a les 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

DIMECRES 5

BARRUFACINEMA
- Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Cir-
que du soleil: mons llunyans” 
presetnada amb la màgia i l’es-
tètica del circ canadenc.
Dimecres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca central d’Igualada.

DIJOUS 6

ACTE INSTITUCIONAL DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
- Igualada 
Conferència a càrrec de Cris-
tina Sánchez, “Dona, treball i 
conciliació laboral i familiar”. I 
lliurament de la 2a edició Pre-
mis de Recerca Dones d’Igua-
lada.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al 
Saló de sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

CONFERÈNCIA. “REIKI & 
YUKI”
- Igualada 
Conferència a càrrec d’Imma 
Vila, terapeuta i mestra de reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu Igualadí.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Petjades 
de Nador” de Laila Karrouch. 
Acte organitzat per l’AMPA de 
l’escola Gabriel Castellà.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

XERRADA. “LA CATALUNYA 
D’AVUI”
- Capellades 
Amb en Xavier Berneda po-
drem posar damunt la taula 
molts d’aquells titulars que so-
vint voldríem comentar i con-
trastar..
Dijous a les 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

CONSUM I CONSUMI-
DORS
El Dia Mundial dels Drets del 
Consumidor (World Consu-
mer Rights Day) se celebra 
cada 15 de març. Mostra bibli-
ogràfica. 
De l’1 al 31 de març a la Bibli-
oteca de Piera.

MIRAR AL CEL
Per què mirem al cel... A la nit, 
per mirar les estrelles i con-
templar l’univers... Durant el 
dia, per preveure quin temps 
ens farà... Dues combinacions 
que agrupa uns mostra de lli-
bres entorn l’astronomia i la 
meteorologia.
De l’1 al 30 de març a la Bibli-
oteca de Piera.

ESPAIS DE COLOR

Una mostra de pintura acrílica, 
on el color dóna forma a l’espai 
i l’espai es transforma en figu-
res de color. 
De l’1 al 29 de març a la Biblio-
teca de Piera.

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.

PAISATGES DE L’ANOIA
Toni Guix.
Col.lecció de dibuixos de l’ar-
tista igualadí. 
Tots els diumenges dels me-
sos de febrer i març als matins 

a l’ermita de la Tossa.

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’altre. 
L’altre només existeixen la nos-
tra 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 Igualadí.

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.

PINTURA AL PASTEL I 
GRAFIT
Rosa Calzada
Exposició de pintures de l’artis-
ta igualadina. 

Del 23 de febrer al 9 de març a 
les Voltes de Casa Bas.

FINEART
Exposicions en diversos in-
drets de la ciutat en al segona 
edició del FineArt. 
Del 28 de febrer al 16 de març 
en diversos indrets de la ciutat 
(més informació www.finearti-
gualada.cat).

15 POEMES/15 AUTO-
RES
Selecció de 15 poemes d’au-
tores catalanes significatives i 
una introducció a la seva vida 
i la seva obra. 
De l’1 al 22 de març al vestí-
bul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.
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Estrena a Tous •  La piedra de la paciència

RAMON ROBERT.-

Aquesta magnífica peŀlícula 
es deu a la tasca compartida 
entre l’escriptor francès Jean-
Claude Carrière i el cineasta 
d’origen afganès Atiq Rahimi.  
El primer és ben conegut grà-
cies a les seva coŀlaboració 
amb alguns dels més grans 
realitzadors europeus, cas de 
Luis Buñuel, Michael Haneke, 
Volker Schlondorf o Milos For-
man. Pel que fa  a Atiq Rahi-
mi, a més de dirigir, és també 
autor del guió i de la noveŀla 
en què es basa la peŀlícula.  
Ambientada en un país de 
l’Orient Mitjà en guerra que 
serveix com transsumpte al 
Afganistan natal de l’autor, 
la peŀlícula narra les confes-
sions d’una dona jove al seu 
marit, un destacat soldat que 
jeu en coma i al qual cuida a 
casa, tractant de sortejar les 

bombes i no desatendre els 
seus dos fills. A partir del llarg 
soliloqui de la jove, descobrim 
els secrets d’un matrimoni de 
conveniència en què no hi ha 
hagut amor i la tragèdia d’un 
país devastat per la barbàrie. 
La seva bona sintonia amb 
una tia seva d’idees liberals i 
la relació amb un jove soldat 
seran les seves úniques vies 
d’escapament.
Definida com “una hipnotitza-
dora paràbola sobre les dones 
afganeses, en la que destaca 
la lluminosa interpretació prin-
cipal de Golshifteh Farahani”, 
aquesta peŀlícula és refereix a 
la vida, a la mort i al patiment, 
però també a la manca de to-
lerància i a l’obscurantisme 
d’un país. La fluïdesa de les 
imatges contrapesa la radica-
litat del plantejament dramàtic. 
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El patiment de les dones afganeses

El racó del Cineclub •  La gran belleza

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club projecta la producció 
italiana de 2013 La gran be-
lleza, dirigida per Paolo Sor-
rentino.
Jep Gambardella (Toni Servi-
llo) és un personatge singu-
lar. Va escriure una novel·la 
fa molts anys però no ha con-
tinuat amb la seva carrera 
d’escriptor si exceptuem els 
seus reportatges sobre artis-
tes d’avantguarda. Malgrat 
aquest relatiu fracàs profes-
sional viu com un rei al seu 
àtic a Roma, al costat ma-
teix del Colosseu. Acaba de 
fer seixanta-cinc anys, però 
això no li impedeix anar de 
festa cada nit, beure gintò-
nics i fer l’amor amb diverses 
amants. I quan torna a casa 
seva passejant pel costat del 
Tíber mentre es fa de dia, re-
flexiona sobre la fugacitat de 
la vida. Jep Gambardella ha 
perdut alguna cosa essenci-

al i prova de recuperar-la. Té 
ocasió de veure moltes me-
ravelles en una ciutat mera-
vellosa però hi ha una forma 
de bellesa que s’ha extravi-
at en el passat irremissible-
ment. Jep Gambardella dis-
serta amb els seus amics i 
coneguts fent gala de la seva 
cultura i d’una ironia no sem-
pre ben rebuda però, alhora, 
té moltes preguntes a fer.
La gran belleza té molts 
punts en comú amb La dolce 
vita i molts moments fellini-
ans, però no és una simple 
imitació del mestre sinó una 
pel·lícula amb entitat pròpia, 
enorme i original, un regal 
per als sentits i per a la intel-
ligència que barreja sense 
perdre mai el nord elements 
molt heterogenis, sobretot 
pel que fa a una banda sono-
ra que agermana la música 
clàssica amb les cançons de 
Raffaella Carrá (impagable 
l’escena de la festa d’aniver-
sari). 

A la recerca de la bellesa perduda

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

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

Maite  (Jorba) - Jaume Bacardit (Igualada)

Elisabet Orpinell (Igualada) - Josep Vilà (Capellades)

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de febrer són:



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LE WEEK-END
Regne Unit. Drama. De Roger  Michell. Amb Jim Broadbent, Lindsay 
Duncan i Jeff Goldblum. Relata la història  de Nick  i  Meg,  una parella 
de madurs professors britànics, amb els fills ja independitzats. La parella 
decideix tornar a la romàntica París molts anys després de la seva lluna de 
mel. Pensen que així podran revitalitzar el seu matrimoni. ****

LA GRAN BELLEZA
Itàlia – França. Comèdia dramàtica. De Paolo Sorrentino. Amb Toni Servillo, 
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Isabella Ferrari. A la ciutat de 
Roma, durant l’estiu, nobles decadents, velles glories de l´espectacle, play 
boys envellits i intel.lectuals desocupats teixeixen una trama de relacions 
frívoles i inconsistents. Un dels habituals de les seves animades festes es 
Jep Gambardella, vell escriptor i periodista dominat per la indolència i la 
decepció. Acaba de fer 65 anys i ja no creu en res ni en ningú. ****

LA PIEDRA DE LA PACIENCIA
Afganistan. Dramàtica. D´Atiq Rahimi. Amb Golshifteh Farahani, Hamid 
Djavadan i Massi Mrowat. S´hi narra la història d´una dona, en un país de 
l´Orient Mitjà, que ha de quedar-se a casa a cuidar del seu marit, ferit en 
una baralla i en estat de coma. La dona, jove i amb dues filles, alterna el 
temps que passa a la casa, evitant les guerrilles que segueixen lluitant al 
carrer, amb el temps que passa amb la seva tia, una dona alliberada que 
es queda a càrrec de les nenes. ESTRENA

MONUMENTS MEN
Estats Units. Bèl·lica. De George Clooney. Amb George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray, John Goodman i Cate Blanchett. A finals de la II 
Guerra Mundial, un selecte grup d´experts en art accepta endinsar-se a 
Alemanya per tal de recuperar les obres d´art robades pels nazis durant 
la guerra. Serà una missió molt perillosa, en la que arriscaran les seves 
vides. ESTRENA

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

PHILOMENA
Regne Unit. Drama. De Stephen Frears. Amb  Judi Dench, Steve Coogan, 
Sophie Kennedy Clark, Mare Winningham. Martin Sixsmith és un cínic 
i descregut periodista caigut en desgràcia que, un bon dia, es troba 
amb la història de la seva vida: Philomena Lee, una humil però sempre 
benintencionada dona de setentaytantos anys que s’ha passat els últims 
cinquanta buscant al seu fill. ESTRENA

EL PODER DEL DINERO
Estats Units. Thriller. De Robert Luketic. Amb  Liam Hemsworth, Gary 
Oldman, Harrison Ford, Amber Heard. Els dos més poderosos magnats 
tecnològics del món (Harrison Ford i Gary Oldman) són rivals acèrrims que 
comparteixen un fosc passat i no s’aturaran davant res per tal de destruir 
l’un a l’altre. Un jove prometedor, Adam Cassidy (Liam Hemsworth), seduït 
pel món de riquesa i poder il · limitat que s’obre davant seu, es veurà 
atrapat entre ells i immers en un arriscat joc d’espionatge corporatiu. 
ESTRENA

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Estats Units. Drama. D’Steve McQueen. Amb Brad Pitt, Michael Fassbender, 
Chiwetel Ejiofor, Paul Dano,. En els anys previs a la Guerra Civil dels Estats 
Units, Solomon Northup, un home negre lliure que viu a Nova York, és 
segrestat i venut com a esclau. Solomon haurà de lluitar no només per 
continuar viu sinó també per preservar la seva dignitat davant de la 
crueltat del seu amo. ****

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres a 2/4 d’11
LA GRAN BELLEZA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 6 SETMANES TANCAT

1/ MONUMENTS MEN (7 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22:25
Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.:11:40/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 18:30/21:00

2/PHILOMENA (apta) 
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.: 11:50/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

3/AL ENCUENTRO DE MR BANKS 
(7 anys) 
Ds.: 16:50
Dg.: 12:00/16:50
3/ LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys)
Dv. a Dg.: 19:15
Dll. a Dj.: 20:30
3/12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv a Dg.: 22:15
Dll. a Dj.: 17:45

4/EL PODER DEL DINERO (12 
anys)  
Dv.: 17:50/20:10/22:20
Ds.: 15.40/17:50/20:10/22:20
Dg.: 12:15/15:40/17:50/20:10/22:20
Dll. a Dj.: 17:30/19:40/21:50

5/LEGO (apta)
Dv: 18:10/20:15
Ds. i Dg.: 16:00/18:10/20:15
Dll a Dj.: 17:30
5/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj.: 21:20
5/LEGO 3D (apta) 
Dg: 12:00
5/GRAVITY(apta) 
Dll. a Dj: 19:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
LE WEEK-END  (7 anys) Premi 
millor actor al Festival de San 
Sebastian
Diumenge: 18:00
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA 
(12 anys) Premi del Jurat millor 
pel.lícula al Festival de Gijón
Diumenge: 19:45

6/FUTBOLIN (apta)
Dg.: 12:10
6/VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS (apta)
Ds. i Dg.: 16:00
6/LOBO DE WALL STREET (16 
anys)
Dv. a Dg: 18:15/21:40
Dll a Dj.: 20:20
6/CAPITAN PHILLIPS (12 anys)
Dll a Dj.: 17:40

7/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 12:10/15.30
7/FROZEN (apta)  
Dv. a Dg.: 17:30
7/MEDICO (12 anys)
Dv. a Dg.: 19:40
Dll. a Dj.: 20:00
7/BLUE JASMIN (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:40
Dll. a Dj.: 17:50

8/ ROBOCOP (12 anys)
Dv.: 17.40
Ds.: 17:10
Dg.: 11:50/17:10
Dll. a Dj: 17:30
8/ CUENTO DE INIVERNO
Dv.: 20:10
Ds. i Dg.: 19:40

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com

CURSOS D’ESTIU 
A ANGLATERRA
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Jan Baliu

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

Òdena, febrer de 2014

Miquel Rojas Godó
Morí  el passat dilluns dia 24 de febrer  a l´edat de 88 anys.

A.C.S.
Els seus estimats:  esposa, �lls, néts, besnéts i demés familiars  ho fem saber 
a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de 
condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 
26 de febrer a l’Església de la Soledat.

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

En record de

Igualada, març  de 2014

30è aniversari

 JOSEP ALONSO BRUFAU
(1966 – 1984)

Fa temps que vas marxar, però el record d’una 
persona tant excepcional com tu, sempre estarà 
entre nosaltres. 
 Els teus amics no t’obliden.

     
 

Des molt jove havia mostrat les 
seves inquietuds i habilitats em-
presarials. Havia començat a 
cercar nous horitzons pel taler 
manual de la petita empresa 
que havia començat el seu pare 
en Mariano Codina i que tenia a 
Joan Castells com a operari per 
fer teles metàl.liques.
Va saber crear una indústria 
capdavantera que no només 
feia teixits amb fil ferro sinó que 
era capaç de teixir amb mate-
rials com el plati, el broze, el 
llautó, el tombac i sobre tot els 
acers inoxidables que ell trefi-
lava fins fer seccions més fines 
que un cabell. I per això era 
capaç d’adaptar màquines que 
havien estat concebudes per 
fer feines molt diferents.
El seu esperit inquiet el va fer 
cercar tota mena d’aplicacions 
amb qualsevol material.  Cintes 
transportadors, filtres, ànimes 

per les agulles injectables. Ar-
reu ell sabia trobar oportunitats, 
companys, socis i col.labora-
dors.
Va ser un avançat a la seva 
época, l’iniciador d’una expan-
sió de la Torre de Claramunt on 
va posar empreses on ell hi era 
accionista. Com la mateixa Ma-
riano Codina o Filinox. O també 
aquelles a les que explicava les 
avantatges d’estar en un indret 
tan pla i on s’havia de fer gai-
rebé tot, des portar l’aigua, fins 
l’electricitat.
El seu caracter afable, la seva 
mirada inquieta i una ironia in-
tel.lectual molt pròpia el van 
portar a fer una vida plena de 
desafiaments, algunes vega-
des trencadors.
Ara ens ha deixat, però la seva 
tasca empresarial l’ha continuat 
la seva filla Marta Codina, que 
ha afrontat altres reptes com 

la internacionalització i el canvi 
d’ubicació de la seu social, dei-
xant les instal.lacions del carrer 
del Call de Capellades per anar 
a la Torra de Claramunt.
Ens ha deixat un home espe-
cial. D’aquells que no deixava 
indiferent a qui el coneixien. Un 
referent a l’Anoia. Un empresari 
que mai es va conformar de ser 
un més. Ell va ser un pioner que 
va obrir molts camins i va deixar 
nous horitzons a qui han vingut 
després. Va saber trencar les 
cadenes d’un món que sem-
blava reservat a uns pocs, que 
eren els fills de les famílies de 
sempre. Ell va saber fer el pas 
endavant i creure que tot era 
possible i que ningú s’ha d’es-
pantar davant els problemes. 
La vida per a ell semblava un 
joc on sempre s’havia d’intentar 
anar més enllà.

Recordant en Josep Codina
Jan, ens has deixat una gran 
petjada, una petjada d’aque-
lles que no s’esborren…i ho 
has fet sense fer soroll… po-
dríem dir moltes coses de la 
teva persona, però per més 
que en diguem les paraules no 
arriben a expressar les hores 
passades al teu costat…durant 
molts anys vas ser un incondi-
cional de les matinals, vas ser 
la persona que durant més 
temps es va encarregar del ma-
terial del club, vares participar 
en incomptables campaments 
d’estiu, gran coŀlaborador dels 
avituallaments de la Cursa de 

l’Esquiador i, per descomptat, 
també és memorable la teva 
llarga tasca de marcatge i de 
conservació del GR de l’Anoia, 
sempre meticulós, treballador, 
obert a tot, positiu, davant d’un 
problema sempre trobaves una 
solució, actiu, molt treballador, 
bromista, implicat i sobretot un 
molt bon company, amb una 
manera de ser molt neta… com 
el GR que marcaves, el teu sa-
ber fer ha quedat gravat en no-
saltres, els teus companys…

Club Excursionista 
UECAnoia

Per a en Jan Baliu

Avui he anat a esmorzar a St. 
Pau Vell de Montserrat. Sol, no-
més amb el gos.
Mentre era assegut rosegant pa 
i pernil, al peu de l’antiga ermita, 
amb un sol esplèndid, he recor-
dat la darrera vegada en què hi 
esmorzàvem junts, tot el grup 
dels dissabtes. Mira, et tenia 
al cap i no podia fer més que 
recordar aquelles discussions 
banals sobre com surten les pi-
nyes del pi o si cal esporgar els 
boscos o no.  Quines estones!
Al cap d’un parell d’hores te-
nia la maleïda trucada que ens 
havies deixat definitivament, 
que no per esperada ha estat 
menys colpidora.
Noi, saps prou bé que sense 
tu no és el mateix.  El Jan és el 
Jan, i el teu caràcter i manera 
de fer no són reemplaçables.
Portem molts anys de camina-

Jan, avui he anat a esmorzar a 
St. Pau Vell

des junts, molts campaments 
i escapades, moltes tertúlies, 
moltes “estones glorioses”.
Seguirem sortint els dissabtes, 
seguirem fent excursions per 
descobrir nous paratges me-
ravellosos de la nostra terra. 
Malgrat tot, la gent d’aquesta 
fantàstica colla et recordarem 
en la gran festa dels 60, en les 
excursions quan no paraves 
de xerrar, quan a les pujades 
et quedaves enrere i en els 
passos complicats quan, dissi-
muladament, algú es quedava 
per ajudar-te a passar.  Et re-
cordarem quan, ja directe a “la 
menjadora” acceleraves el pas 
més que ningú,  quan gaudies 
com cap altre d’aquells dinars 
després de la caminada.   
Et recordarem molt, gran amic!

Ramon



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

IGUALADA
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

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

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



DRA. NÚRIA MÚNERA i PASCUAL

PER PUBLICITAT

Tel. 93 804 24 51
publianoiaddiseny@gmail.com

QUALITAT DE VIDA

El mètode hipopressiu ens 
ajuda a millorar la nostra 
qualitat de vida… La pràcti·
ca habitual, si potser diària·
ment, del mètode ens apor·
tarà unes millores a nivell 
global que afectaran positi·
vament a la nostra salut.
A nivell estructural, els can·
vis són molt evidents, les 
cifosis, lordosis i fins i tot 
algun cas d’escoliosis mi·
lloren moltíssim… Per culpa 
del tipus de vida que por·
tem, sigui sedentària o a 
vegades massa activa, de 
la feina que desenvolupem  
(assentats tot el dia a l’ofici·
na, al cotxe o, dempeus a la 
botiga…) i de la nostra he·
rència genètica... la nostra 
columna i per conseqüència 
directa tot el nostre cos va·
ria la seva forma inicial i es 
deforma i s’adapta a funci·
onar en aquesta nova posi·
ció, ell mateix es compensa 
d’un cantó i de l’altre i es 
crea un nou esquema cor·
poral… Amb els hipopres·
sius treballem molt la cons·
ciencia corporal i, a mesura 
que es va treballant a nivel 
postural l’esquema corporal 
es va recol·locant i tornant a 
la seva posició inicial.

A nivell intern, el fet de dis·
minuir la pressió dins la ca·
vitat toràcica ajuda a recol.·
locar tots els òrgans i, a 
reprogramar (activar) el to 
postural a nivell d’abdomen 
i de perineu; en el cas del 
sector femení: la incontinèn·
cia urinària, sobretot a l’es·
forç, i la caiguda d’òrgans; i 
en el cas del sector masculí; 
els problemes amb la pròs·
tata i les hèrnies, milloren 
moltíssim.

de Marta Caralt
RSF- Hipopressius dinàmics

Entrenadora Personal
icona73@gmail.com

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de 
Ingredients

- 125 g de llet 
- 125 g d'aigua 
- 110 g de mantega 
- 1 polsim de sal 
- 1 polsim de sucre
- 150 g de farina 
- 3 ous 
- Sucre per empolsar

Ingredients

Bunyols de Quaresma
Preparació:

Per començar, poseu en un cassó al foc la llet, l'aigua, la mantega, 
la sal i el sucre.

Quan arrenqui el bull, afegiu-hi la farina i remeneu-ho bé durant 2 
o 3 minuts. Tot seguit, retireu el cassó del foc i poseu-hi els ous un 
a un, sense deixar de remenar.

A continuació, poseu la massa en una mànega, traeieu-ne petites 
porcions i fregiu-les en un cassó amb oli abundant i calent. 
Finalment, poseu el sucre per sobre dels bunyols i ja els podeu 
servir.

�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

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Ramon Enrich és, en la meva 
opinió, un dels grans artistes del 
país. I dels més complerts. Tot i 
ser molt conegut en la seva ves-
sant pictòrica, Ramon Enrich 
conrea moltes facetes de la 
creació artística. La seva passió 
per l’arquitectura -i per la ciutat 
d’Igualada- l’ha portat a ser un 
dels impulsors del projecte del 
REC.0. Domina la comunicació 
visual i és autor d’un seguit de 
dissenys per a marques, esde-
veniments, grups... 
És difícil viure de l’art?
Si treballes molt, no.
I la fama de bohemis?
Tothom pot tenir una vida bohè-
mia, però en l’art, si no treballes 
moltes hores és difícil de fer 
alguna cosa. Si no et surt a la 
primera....
Què és ser artista?
Una forma de veure les coses. 
Quan vaig pel carrer miro i pro-
curo veure. L’art no serveix per 
a res, però és absolutament 
necessari perquè forma part 
de la mateixa societat. L’art ens 
estimula i ens fa créixer. Ens ha 
de fer pensar.
Quan pinta ho fa amb més lli-
bertat que quan dissenya per 
a una marca?
Procuro fer una barreja de tot. 
No em canvio de barret segons 
la feina que estic fent. La ves-

sant de dissenyador em dóna 
equilibri a l’hora de pintar que 
és més salvatge i trencador. El 
disseny m’ajuda a tenir els peus 
a terra. Pinto per a mi, però si 
no pogués ensenyar els meus 
quadres, no pintaria.
El disseny ha de ser dura-
dor?.
El disseny ha de comunicar 
i durar el necessari. Aquests 
dies, miro un plat dissenyat 
per a Cal Ble i quan el miro 
em recorda l’energia d’en Lluís 
Verdés. M’agraden les coses 
que poden aguantar el pas del 
temps. En canvi, un cartell ha 
de ser una cosa puntual que ha 
de fer el seu efecte immediata-
ment. Ha de comunicar.
És per tradició igualadina 
que el seu taller sigui una 
antiga fàbrica?
La lògica porta a tenir un espai 
ample, lluminós i econòmic. Els 
barris industrials s’han recon-
vertit en espais de creativitat.
Per això es va embarcar en el 
projecte del REC.0?
L’objectiu era -i és- dinamitzar i 
reconvertir un barri. Potenciar el 
seu valor i posar-lo a disposició 
de les noves generacions.
Ramon Enrich exporta molt?
Per força. El mercat interior està 
molt esgotat i les galeries ple-
guen. Per sort el llenguatge de 
l’art no necessita traduccions. 

No m’interessa un art que sigui 
transacció econòmica, sinó una 
forma de comunicar.
Quan comença un quadre, 
sap què farà?
Començo amb un esquema 
previ i a base de treballar va 
sorgint l’obra. Tinc les meves 
obsessions, l’arquitectura per 
exemple, i busco inquietar a 
l’espectador. No vull ser amable, 
sinó buscar la interrogació. A 
mesura que treballes i sobrepo-
sant capes, va sorgint l’obra. El 
més difícil és saber quan has de 
parar de pintar.
En l’art, tant cobres tant vals?
El preu està en consonància 
amb el currículum. 
Igualada necessita un canvi 
d’imatge?
El que cal és motivar els joves. 
Pensar en els joves de l’Espai 

En política, s’ha de vigilar molt el 
que es diu, quan es diu, i com es 
diu. Especialment en època de 
retallades, quan els electors exigei-
xen més que mai als seus represen-
tants públics, i qualsevol anunci 
als quatre vents pot girar-se des-
prés en contra, si no hi ha cap 
pas endavant. Alguna cosa d’això 
podria passar a Igualada, davant el 
silenci, sospitós, que envolta el pro-
jecte del 4D Health. Molts mesos, 
massa, portem ja sense notícies 
del que alguns havien venut com 
el “gran projecte d’Igualada” per 
aquest mandat municipal al qual 
només li queda un any i poc més 
per a les properes eleccions... 
Hi ha cert enuig a l’Ajuntament 
per la girada d’esquena del govern 
espanyol respecte aquesta idea, 
ja que havia promès molt -visita 
ministerial inclosa- però, al final, 
res de res. De la Generalitat, en 
aquest tema, se’n cap poca cosa. 
Alguns diuen que el macroprojecte 
4D Health “s’aguanta d’un fil”, i els 
més propers a la “cuina” del que 
havia de ser l’enveja de mig país, 
prefereixen no parlar. Massa entre-
bancs, i potser massa expectatives 
creades. De moment, a l’antic Hos-
pital s’hi van fer obres, i ja veurem 
de què serviran. Potser tindran raó 
els que diuen que “allí sí que s’hi 
podria fer un gran Centre de Dia, 
enlloc de tancar llars d’infants”. 
Haurem de donar-los la raó?

dels Somnis perquè tinguin 
possibilitats de fer coses. Al 
capdavall ells han de fer la 
ciutat del futur. Quan has de 
començar un territori per des-
cobrir dóna moltes més possi-
bilitats. Les persones que han 
construït la ciutat han estat 
persones molt generoses. Els 
joves han de viatjar i veure 
món, però si es volen establir 
a la ciutat, han de poder-ho fer.
A través d’internet els artis-
tes podeu prescindir dels 
marxants?
El marxant és necessari 
perquè ningú no compra un 
quadre important per internet.
D’on li ve la vocació?
De ser curiós. D’anar pel món 
mirant. De tenir un pare i una 
mare que eren fabricants de 
gènere de punt i viatjaven a 
París a mirar aparadors. Els 
meus ídols juvenils no eren 
músics o futbolistes, eren 
pintors. Quan vaig acabar la 
carrera vaig voler viatjar per 
conèixer els cinc pintors que 
eren els meus mites.
El varen rebre?
Tots cinc. Amb la ingenuïtat de 
la joventut vaig trucar a la porta 
de casa seva. Tot i ser estrelles 
em varen rebre i ensenyar els 
seus estudis. L’artista també 
és persona i es pot interessar 
per la inquietud d’un jove.

4 paraules amb... Ramon Enrich


