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La vilanovina Associació del Camp del Rei, guanyadora del Carnaval d’Igualada. Repetirà demà a Vilanova del Camí?
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EN SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres de sol de marca

i només en pagues unes!

Especial "8
de març,
8 dones, 8
professionals"
P29-36

02

DIVENDRES
7 de març de 2014

D E L’A N O IA

Es diu, es comenta...
Jordi Evole, el popular periodista, que s’havia caracteritzat per destapar molta porqueria, va presentar a la cadena Sexta televisió l’anomenada ‘Operación Palace’. Després va resultar un muntatge teatral
intentant emular Orson Welles. “No us podeu fiar de
ningú. Ni tan sols de mi”. Així que ja ho saben. Alfons
Guerra, diu “Ni en Goebbels ho hauria fet millor”.

Fátima Báñez la ministra d’Ocupació, ha explicat
el decret llei, que estableix la ‘tarifa plana’ que ha
de posar en marxa el “cercle virtuós de l’economia”
(que hi hagi contractació, es paguin salaris i es reanimi el consum). La bonificació podrà ser aplicada
per empreses de totes les mides i per part dels autònoms, sempre que no tinguin deutes amb la Seguretat Social o amb Hisenda, que no hagin acomiadat
de forma col·lectiva o individual i improcedent en els
sis mesos anteriors a la nova contractació o reconversió de contracte. L’empresari s’haurà de comprometre a mantenir l’ocupació estable en els tres anys
següents. Per a un contracte amb un sou brut mitjà
d’uns 20.00 euros a l’any, aquesta mesura suposaria
l’estalvi per a l’empresari d’uns 1.200 euros mensuals, al voltant de 7.000 euros a l’any. Sembla molta
fresa i poca endreça.

Peter Chou, conseller delegat i cofundador del gegant de telefonia HTC, va sortir a temps per arribar
a la inauguració del Mobile World Congress, però es
va trobar un col·lapse de tràfic. Imaginatiu com és
va demanar a un motorista que passava si el podia
portar. Aquest li va donar un casc i en deu minuts el
va deixar a lloc. A l’intentar compensar-li el gest va
rebre per resposta “la millor manera d’agrair-m’ho és
que arribi a temps a la cita”. Ara l’empresa fa una
campanya per identificar a aquest barceloní altruista
Geoff Cowling, cònsol britànic a Barcelona entre el
i amable.
2002 i el 2005, va publicar una carta al diari britànic
Miguel Arias Cañete, ministre d’Agricultura, alimen- ‘Financial Times’ ‘Els greuges molt reals de Catalutació i medi ambient, havia dit el 2000 que “El trans- nya’, responent a l’article que havia publicat Cayevasament de l’Ebre seria un passeig militat”. Ales- tana Álvarez de Toledo. El diplomàtic afirma que el
hores va haver de retirar-se, però ara ha començat país va ser una nació independent fins a l’any 1714
una nova ofensiva. El govern central deixa el cabal i que “no es va unir a Espanya voluntàriament, va
ecològic del Delta a menys de la meitat de la que ser conquerida brutalment”. El Regne Unit no té por
a la democràcia i creu a Espanya tampoc n’hauria
demanaven els grups ecologistes i la Generalitat.
de tenir.
El jutge Santiago Vidal, diu que a la Justícia espaArtur Mas, president de la Generalitat, ha publicat
nyola “el franquisme previu en els tribunals”.
en el diari suís ‘Le Temps’ un article on defensa la
Aquesta setmana han mort als 66 any el músic Paco consulta com una “nova oportunitat perquè Europa
de Lucía i l’escriptora Anna Maria Moix. Morts sen- mostri una vegada més al món la seva capacitat per
tides, però la mort que ha generat més esqueles ha superar els desafiaments de forma pacífica, demoestat Ricard Fornesa, expresident de la Caixa i d’Ag- cràtica i amb llibertat” i la voluntat de continuar dins
bar. A més en moltes d’elles amb el títol de “senyor”. de la UE garantint el compliment de tots els reglaments comuns. “Catalunya és part d’Europa i els caSoraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del talans són europeus” i “qualsevol esforç per silenciar
Govern, ha acaparat l’atenció a Twitter per haver dit o negar el desig del poble està condemnat al fracàs”
“Aprovat el Pla Hidrològic de la part espanyola de els dos eixos que intenta explicar.
l’Ebre, un dels més complexos”. Potser hi ha segoJordi Besora, propietari d’una empresa de transnes intencions.
ports de Montblanc (Conca de Barberà), juntament
Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la amb altres 420 empreses, van denunciar el cèntim
Generalitat, ha reiterat el seu rebuig frontal al pla que sanitari al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
deixa en 3.000 hectòmetres cúbics anuals confirmats (TSJC). I d’ací es va passar al Tribunal Europeu. Ara
al tram final del riu. La Generalitat i les entitats ambi- els han donat la raó. Però ningú sap com les Admientalistes de la zona, com la Plataforma en Defensa nistracions tornaran els diners.
de l’Ebre (PDE) en demanava 7.000.

El personatge de la setmana
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Associació Camp del Rei de Vilanova del Camí
L’Associació Cultural del Camp del Rei ha tornat a emportar-se,
per segon any consecutiu, el primer premi del Carnaval d’Igualada. Demà tornaran a lluir les seves curioses i treballades disfresses en el Carnestoltes de la seva població, Vilanova del Camí.
Aquest entitat cultural porta setmanes -fins i tot mesos- estudiant fins al darrer detall la posada en escena del Carnaval, en una
preparació en la que hi pren part molta gent de forma altruista i
amb una alta dosi de creativitat. Enhorabona!

Editorial
Una comarca
industrial
Aquesta setmana, les empreses més
significatives dels sectors de les arts
gràfiques i el paper s’han donat cita a
Vilanova del Camí per sondejar la possibilitat, de moment embrionària, de crear
les sinergies necessàries per fundar un
nou clúster industrial que s’afegeixi als
existents de la pell i el tèxtil. Iniciatives
així són interessants, perquè representen
passes endavant enmig d’un escenari delicat per a l’economia, però no deixa de
ser sorprenent que l’empenta inicial tingui
una alta dosi de voluntat institucional i/o
política. Haurien de ser les pròpies empreses, les primeres en posicionar-se a
la primera línia de sortida, i, tal vegada,
esperar després les necessàries ajudes
que l’administració pública no hauria mai
d’oblidar. En qualsevol cas, benvinguda sigui aquesta nova oportunitat per al
sector industrial de l’Anoia, ressentit de
la crisi d’una forma especial, en una comarca necessitada d’autoestima. Alhora,
el possible clúster que pugui sorgir tindrà
una seu de referència, en un espai com el
Centre d’Innovació de la Conca d’Òdena,
a Vilanova del Camí, que necessita d’activitat.

“Benvinguda sigui aquesta
nova oportunitat per al sector
industrial de l’Anoia, ressentit
de la crisi d’una forma especial,
en una comarca necessitada
d’autoestima”
Aquesta trobada de dos dels sectors econòmics més importants de la comarca coincideix amb un estudi elaborat pel sindicat Comissions Obreres a nivell nacional,
que ens relata la desagradable realitat
que més de vuit mil anoiencs han hagut
de patir directament un Ero en els darrers
sis anys.
Alhora, el propi sindicat conclou que és
primordial no oblidar el caràcter industrial del país, quelcom que des de les institucions socioeconòmiques d’aquesta
comarca s’ha defensat a capa i espasa
davant algunes posicions més favorables
a convertir el nostre territori en un potent
nucli de serveis. Moltes són ja les veus, i
no els falta raó, que la indústria és el veritable motor econòmic del país, el que genera riquesa i de gran tradició històrica.
Afortunadament, a l’Anoia tenim capacitat per afrontar reptes de caire industrial.
Només ens cal que, quan calgui, i esperem que sigui quan més aviat millor, els
reptes d’avui es converteixin en realitats,
i la política o la burocràcia no posi pals a
la roda.
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Opinió
EL CONTE

JAUME SINGLA

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

A peu pla.

La cúpula dirigent (?) del PSC es lamenta de la
campanya de captació de militants socialistes cap a
altres llistes, especialment cap a ERC. Per a Navarro és una falta de respecte al PSC. Penso que és el
contrari: és el PSC que li falta al respecte al poble
de Catalunya. M’explico.
En temps de la dictadura franquista, a l’oposició
pràcticament només hi havia “el partit” (el PSUC)
i diversos moviments i partits d’arrel democratacristiana. També hi havia presència testimonial
d’anarco sindicalistes. En començar la transició, i
especialment després de les primeres eleccions
democràtiques, es varen fer moviments de captació de militants del PSUC envers els socialistes i
altres partits. El mateix PSC és el fruit d’unir a la Federació Catalana del PSOE amb el PSC Congrés i
el PSC Reagrupament. Una fusió que, sigui dit de
passada, va donar el poder de decisió del socialisme català al Clan de los Andaluces: Felipe, Guerra i
Yañez. En aquell moment, el moviment de militants
d’una força a una altra es veia normal per l’evolució
continua de la societat que anava sortint dels tics
autoritaris tot acceptant la democràcia. El principal
beneficiat d’aquell corrent va ser el PSC-PSOE,
que fins i tot qualificava al PSUC com a “escola de
quadres”. Més enllà de l’oportunisme dels dirigents
que davant el creixement electoral del socialisme
feien el canvi de partit, queda clar que també els
electors anaven passant de les postures més radicals: PSUC i ERC cap a postures més moderades:
CiU i PSC. Tot i això a Catalunya mai s’ha donat
una situació de bipartidisme com es dóna encara
avui a Espanya.
Aquest mapa electoral s’ha mantingut durant dècades amb poques variacions, però a partir de juliol
de 2010, quan el Tribunal Constitucional modifica
el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, tot i haver estat redactat amb escrupolós respecte per la
Constitució, la via autonomista queda definitivament
tancada. Tips de veure’s insultats amb “mesas petitorias” de signatures contra l’Estatut a tot l’Estat, les
falses promeses de Zapatero o declaracions fora
de to de presidents autonòmics del PP i del PSOE,
els ciutadans de Catalunya mirem la independència
com a única via de subsistència per a la Nació catalana. Des del 2010 l’independentisme ha crescut
entre la societat, però no entre totes les direccions
dels partits presents a Catalunya. Per exemple, tothom té clar que Artur Mas no era independentista,
però ha sabut escoltar l’anhel dels ciutadans.
El problema de la direcció del PSC és no acceptar
la voluntat majoritària dels ciutadans i entestar-se a
mantenir un altre rumb, sense veure que això porta a la irrellevància política. Si la societat ha evolucionat, també els partits han d’evolucionar. Fer el
contrari és anar al desastre. Desastre per al partit
immobilista i desastre també per a Catalunya que
es queda òrfena d’un dels corrents ideològics bàsics per al progrés.

Lilian.

Hi havia una vegada un matrimoni xinès que tenia un fill que es deia Lilian. Tenia 12
anys. Era un noi molt feliç i estava molt content de
gaudir de tot el que la vida li oferia. Però aquesta
felicitat no va durar molt de temps. Un dia la seva
mare es va trobar malament i com ningú va saber
com curar-la es va morir. I en Lilian i el seu pare
van quedar molt tristos. El noi enyorava a la mare
i el seu pare, es va enamorar de na Li Wan i es
va casar amb ella. Era una dona molt eixuta. No
reia mai i no feia cap cas del noi. Sempre li deia
que feia les coses malament i el rondinava. Però
en Lilian era molt bo. Volia estimar-la com si fos la
mare que havia perdut. La tractava molt bé i sempre intentava que estigués contenta.
Un dia Li Wan es va posar malalta. Era hivern i
nevava molt. El metge els va donar males notícies.
Només se salvaria si menjava una carpa vermella
del llac. Però aquest era glaçat i no es podia pescar res. Tot i així en Lilian va decidir sortir a buscar
el peix. Va anar-hi caminant. Feia molt fred, però
ell es va treure la roba i es va posar a sobre el gel,
esperant que el seu cos fongués el gel. Semblava
impossible aconseguir-ho, però inesperadament
d’un forat va saltar una carpa com la que havia
anat a buscar. El noi va agafar el peix i corrent el
va portar a casa. Li Wan es va emocionar en veure
com en Lilian havia aconseguit la seva medecina.
I es va sentir culpable de no haver-lo tractat bé. Al
recuperar-se de la seva malaltia i a partir d’aleshores la vida d’aquella família va ser diferent i feliç.
Sempre s’ha d’intentar fer el bé, malgrat els altres no corresponguin. Encara que les opinions
dels nostres majors no siguin les que esperem
se’ls ha de tenir respecte. Per això hi ha qui parla dels ponts als set cels. Set paradisos màgics i
encantats. Set nius de pau, de glòria i de felicitat.
El primer cel és inventat: El primer gran invent de
la humanitat. El segon cel, imaginat: És una nit

d’estiu a la vora del mar. El tercer cel, dins d’un
mirall: Reflecteix les imatges d’un món ignorat. El
quart cel és irreal: Com un oasi verd en un desert
estrany. I a partir d’aquest tot són veritats. Del cinquè res no se’n sap: No hi ha notícies d’aquest cel
tan amagat. El sisè cel està copiat. El setè l’has
de buscar és el que has engendrat dins del teu
cap. La felicitat suprema la trobarem doncs en el
fons de nosaltres mateixos. Fent el bé als altres.
Res del que facin els altres ens afectarà més del
que nosaltres els deixem. Tot el que ve de fora ho
capten els nostres sentits i ho interpreta el nostre enteniment. Siguin coses plaents o doloroses.
Sols és la nostra interpretació de les coses que
ens envolten. I els mateixos fets són captats de
manera diferent pels que les contemplen. Uns ho
veuen d’una manera i altres d’una altra.

Res és impossible. Moltes vegades
s’aconsegueixen resultats perquè simplement els que l’executen no sabien que són
“impossibles”.

Res és impossible. Sigui el bon Déu, o l’atzar,
mai se sap què pot passar. Encara que el llac sigui
glaçat. Si en Lilian no hi hagués anat no hauria
vist la carpa sortint per aquella esquerda. Les situacions més inversemblants poden arribar a ser
realitat, perquè el futur no és sempre previsible.
De fet moltes vegades s’aconsegueixen resultats,
perquè simplement els que l’executen no sabien
que són ‘impossibles’. Com tants i tants emprenedors han demostrat al llarg de la història. Gent
amb grans mancances han estat capaces de fer
grans coses potenciant les seves capacitats. Amb
aquesta actitud no sols millorem individualment.
Canviem l’Univers.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Evolució política

ANGLÈS

Gairebé totes les empreses
que fan anglès, el fan amb
Brian i Carme Stack
Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48
www.nonameschool.com

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

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

Credibilitat
•• MONTIEL

La credibilitat d’una persona no pot ser
posada en dubte si no es tenen proves
o fets concrets ja que pot influir en la
vida diària d’una persona. Amb aquestes qüestions no es pot jugar perquè
no sabem fins a quin punt poden afectar a la persona que dubtin de la seva
veritat.
En aquests moments de crisi alguns
mitjans de comunicació i alguns polí-

tics no tenen cap credibilitat ja que generen desconfiança i malestar.

Gràcies de tot cor
•• IVET

Sóc l’Ivet, la nena de Santa Margarida
de Montbui que necessitava la vostra
ajuda per recollir taps. Doncs ja ho em
aconseguit amb la vostra ajuda generosa i solidària. Per això us vull donar
les gràcies a tothom. Tant a les perso-

nes que han posat el seu negoci com
punt de recollida, com totes aquelles
persones que els portaven amb tanta
il·lusió, com els que els feien arribar a
casa meva a través de familiar, amics,
veïns.. de quasi tota la província de
Barcelona i molts punts d’Espanya.
També agrair la solidaritat de la Penya
Blanc-i-blava, a Javi López de Montbui
per la gala benefica tan bonica que
van fer per ajudar-me i a tota la gent
que va voler col·laborar, amb els seus

obsequis, amb el seu treball i també
amb la seva presència.
I donar també les gràcies a aquelles
persones i entitats com la Penya Barcelonista URPA que han volgut ajudarme econòmicament.
GRÀCIES a tots vosaltres avui ja tinc
posats els meus peus nous i us diré
que puc caminar molt millor, correr
molt més ràpid i fer esport, que m’agrada moltíssim.

EDUARD CREUS · educrevi@telefonica.net

Nedar cap a la platja o saltar la tanca, dos camins per sobreviure
D’episodis on immigrants de diversos països africans intenten arribar a una terra estrangera, a la recerca de millors condicions de vida, n’hi ha sovint.
Malauradament, les seves quimeres només són protagonistes de primera plana quan el seu intents esdevenen una tragèdia. El tristament conegut com a
“episodi de Lampedusa” roman encara a la memòria
de tots. En tots aquest esdeveniments, a part de què
molts dels que ho intenten hi perden la vida, hi ha
un altre factor comú: quan el col·lectiu que intenta
arribar al lloc de destí es descobert pels cossos de
seguretat estatals, o bé no fan res o bé s’esmercen
en repel·lir-ho.
A Espanya, a part de les platges de Tarifa, las
ciutats de Ceuta i Melilla són els indrets on permanentment hi ha grups mirant de trobar la manera de
passar cap a l’altre cantó. Tant hi fa si s’augmenta l’alçada de les tanques o, si la part superior està
farcida de filats de punxes o de fulles esmolades.
L’assalt d’aquestes barreres és el darrer escull per
assolir el seu objectiu. Després d’haver lliurat tots
els seus estalvis a les màfies que, els treuen dels
països d’origen, l’entrada al territori espanyol és el
primer pas per accedir a Europa. Això no és quelcom que sigui nou d’ara. Encara són presents a la

meva memòria unes que la televisió va difondre tres
o quatre anys enrere, on desenes d’individus amb
les camises ensangonades corrien en massa pels
carrers d’aquestes ciutats. Només el fet d’arribar-hi,
ja és per a ells un triomf. Aquesta “victòria”, però, té
un gust amarg perquè lluny de dur-los a on ells desitgen arribar, els empeny cap a fer-se detenir per la
policia i a ésser confinats en un centre d’internament
temporal. Només la desesperació que regna en la
seva existència, pot explicar el que a primera vista
resulta molt dur de pair.
Tornant al que deia a l’inici sobre la manera en què
les forces l’ordre fan front a aquestes situacions, la
recent actuació de la guàrdia civil per fer desdir a un
grup de subsaharians que intentaven arribar nedant
a la platja de Ceuta, ha sigut novament objecte de
polèmica i de rebuig. Contrarestant les declaracions
inicials del ministre de l’interior, Jorge Fernández
Díaz en les qual assegurava que “es van utilitzar pilotes de goma, sempre amb caràcter dissuasiu, des
de terra i mai des del mar”, el testimoni d’un ciutadà
que va presenciar i enregistrar els fets dóna fe que,
“els agents van disparar pilotes de goma en diverses ocasions des d’un patruller i que un altre agent
dispara des d’un espigó, una vegada superada la

barrera de seguretat”. La mateixa persona ratifica a
més que els guàrdies civils van proferir crits d’insult
als immigrants utilitzant l’expressió “vamos, cabrones”, i que quan finalment van arribar a la platja, els
agents, en comptes de detenir-los i endur-se’ls amb
ells van retornar-los il·legalment a territori marroquí.
Això va ser el menys greu de tot plegat, perquè 15
persones hi van perdre la vida.
L’interrogant sobre si els processos d’actuació en
situacions com aquestes són els més humanitaris i
adients, torna a planejar per sobre dels països que
formen la Unió Europea. Per la seva part, el personal de les forces de l’ordre demanen que se’ls donin
directrius més clares sobre com actuar, la qual cosa
però, no els disculpa d’ultratjar verbalment als que
intenten arribar, encara que sigui de manera indeguda. El govern d’Espanya ja ha donat clares mostres
de què no sap com manegar el fenomen de la immigració furtiva. Tots i cadascun dels que opten per
aquest sistema tenen del tot assumit que cal anar a
per totes, i no cedir davant de res. Són conscients
que es juguen la vida i en conseqüència, només la
mort pot dissuadir-los del seu objectiu. Ni les pilotes
de goma ni les amenaces desconsiderades ni els
trets... sorgiran cap efecte amb ells.

ONCE

TRIO

MARÇ
7: Perpètua; Felicitat; Teòfil.
8: Joan de Déu; Veremon; Aurèlia de Niça.
9: Francesca Romana; Pacià; Dagobert.
10: Simplici; Macari; Càndid.
11: Eulogi; Àurea; Rosina.
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat.
13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Passeig Verdaguer, 120
(entl. 2a)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 7: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 8: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 9: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 84
Dia 10: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 11: BAUSILI/ Born, 23
Dia 12: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 13: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

· Dijous 27
· Divendres 28
· Dissabte 1
· Diumenge 2
· Dilluns 3
· Dimarts 4
· Dimecres 5

991
364
083
609
922
968
680

· Dijous 27
· Divendres 28
· Dissabte 1
· Diumenge 2
· Dilluns 3
· Dimarts 4
· Dimecres 5

LOTTO 6/49
70862
38904
36055
75295
71953
19449
14406

· Dissabte 1/03/2014
11-20-25-26-41-48
Complementari: 42
Reintegrament: 2
· Dimecres 5/03/2014
3-10-11-22-36-49
Complementari: 1
Reintegrament: 0

· Dijous 27 10-29-31-36-38-46 C: 8 R: 8
· Dissabte 1 2-17-19-20-21-26 C: 41 R: 7
· Diumenge 2 9-15-24-38-39 Núm. clau: 8
· Dimarts 4 3-5-22-27-44 Estrellas: 1/6

D E L’A N O IA

Publicitat

DIVENDRES
7 de març de 2014

05

06

Opinió

DIVENDRES
7 de març de 2014

D E L’A N O IA

JOSEP M. CARRERAS

PERE ESCOLÀ ·

A ull nu

Gairebé m’ofèn, senyoria

Catalunya des
d’Euskadi
Cinc dies de pluja ininterrompuda no és normal ni
a Euskadi. Des que vaig arribar dijous passat no
ha parat de ploure. Només unes petites llambregades de sol que no han durat més de mitja hora
i m’han permès veure el cim nevat del Txindoki
des de la terrassa de casa.
Però tot té el seu cantó positiu. Aquesta circumstància m’ha permès portar una vida casolana,
tenir temps per a la lectura i la reflexió i tenir llargues xerrades amb el Juanjo i la Maite, els bons
amics que m’han acollit a casa seva aquests dies.
A banda dels temes familiars i d’amistat, hem parlat de la seva visió de tot el que està succeint a
Euskadi i a Catalunya.
Segons ells, el final d’ETA el veu tothom com una
cosa inevitable i si no s’avança més és per dos
motius: d’una banda, l’actitud del govern espanyol que es tanca en banda a qualsevol gest que
signifiqui una concessió –com seria l’acostament
dels presos-, el qüestionament de la comissió internacional que certifica el lliurament de les armes
i que ha estat portada a declarar davant el jutjat.
D’altra banda, la negativa dels etarres a demanar
perdó pels danys causats entorpeix també el procés. Mentre no hi hagi un reconeixement del mal
causat, serà difícil aconseguir una pau real. Hi ha
encara massa ferides obertes.
El fet és que malgrat les declaracions de renúncia a la lluita armada, queda encara a la societat basca una profunda divisió. Diuen que seran
necessàries dues generacions per superar una
actitud d’enfrontament en una societat profundament dividida. ETA ha deixat de matar, i aquest
és un fet altament positiu. Per primera vegada es
nota als carrers un aire diferent. La gent passeja
tranquil·lament, encara que sigui sota la pluja; les
pintades de les parets han desaparegut en bona
part, però el problema persisteix en tantes i tantes famílies d’una banda i de l’altra que de portes
endins pateixen les conseqüències de més de
cinquanta anys de lluita armada.
En relació amb Catalunya, he observat que manca molta informació, fins i tot en les persones que
millor poden entendre el procés iniciat. Es feliciten de com s’està portant, de forma pacífica i democràtica, sense vessament d’una sola gota de
sang. Però, a partir de la seva pròpia experiència,
tenen por que pugui donar-se a Catalunya una
divisió social com la que ells han sofert. Si no es
viu directament, és difícil fer entendre que no es
tracta d’un procés polític, sinó que els partits han
anat a remolc de la pressió de la societat civil,
que està farta d’un govern que la ofega, la menysprea i se n’aprofita.
L’altre aspecte que no veuen clar –almenys les
persones amb qui he parlat- és la viabilitat econòmica a llarg termini d’una Catalunya independent.
La pertinença o no a la UE és fonamental i per
això manifesten el seu temor a un col·lapse econòmic que podria provocar una reacció negativa
contra els mateixos promotors de la independència si suposés un enlentiment en la sortida de la
crisi. Però la seva proposta d’establir una moratòria en una qüestió tan capital per no haver-nos-en
de penedir més endavant és difícil d’entendre. He
intentat fer veure que, des de la perspectiva catalana, és ara o mai. La seva resposta ha estat que
s’alegrarien que tant a nivell social com econòmic
les nostres esperances es convertissin en realitats. Malgrat partir de realitats diferents, cal agrair
la seva comprensió i suport en la defensa del dret
a decidir del poble de Catalunya. Eskerrik asko!

Això és el que li va dir la Infanta Cristina a una pregunta
punyent del jutge José Castro, que la interrogava com
imputada en el cas Noos i negava qualsevol implicació
en la gestió d’Aizóon, una altra de l’entramat d’empreses familiars i que comparteix al 50% amb el seu marit, Iñaki Urdangarin. Poques afirmacions enmig d’una
multitud d’evasives. Més de 500. A més dels 412 “no
sé” o “no ho sé”, les 82 ocasions que va utilitzar les paraules “no ho recordo” i les 58, “ho desconec” a més de
les habituals “no ho sabia”, “no en tenia coneixement”i
“no em consta”.
El jutge, que es mereix tot el reconeixement popular
per la seva tasca, li havia preguntat si pensava que
amb aquestes respostes creia que enganyava a algú.
Cap resposta. I aleshores l’instructor del sumari li va
etzibar si era conscient que havia pogut “ser utilitzada sense saber-ho”. Sense immutar-se gens la infanta
va contestar: “No, ni ho hauria acceptat, ni em consta.
Gairebé m’ofèn, senyoria”. I és que la reialesa té la pell
molt fina i la sang blava.
Com pot pensar algú, ni que sigui un jutge, que una
persona del seu rang s’hagi de distreure i fixar-se en
com s’han de documentar ‘adequadament’ aquells crèdits concedits a Aizóon, i que sumaven prop de 280.000
euros. Una Infanta està per altres temes i ‘aquestes coses’ els hi fan persones de la ‘seva confiança’. Alguns
creuen que alguna responsabilitat hi hauria de tenir
quan havia signat els comptes anuals dels exercicis de
2006 i 2007 -on consta que els acords s’havien aprovat ‘per unanimitat’- i on havia actuat com a secretària
de la junta. Ella no sabia ni tan sols que els préstecs
s’havien de tornar. Tampoc si s’havia arribat a pagar
alguna cosa. Sols sabia que no havia tornat res als que
li havia donat el seu pare. Perquè ella potser ni sabia
que ara, per salvar la cara davant Hisenda -aquella que
diuen som tots- s’havia de justificar com un préstec,
allò que havia estat una liberalitat del seu pare, que a
ell no l’afectava per estar pel damunt de la llei, però no
així a la filla que ‘és com tots els altres’.

Però aquest jutge a qui tothom pressiona perquè aixequi la imputació de la filla del rei, que sap que serà
molt difícil que s’assegui a una banqueta d’acusada en
un judici, ha fet arribar a les parts la transcripció del
interrogatori. Són 120 folis de la declaració del 8 de febrer als jutjats de Palma. Tothom pot saber què ha dit.
Allò que el seu advocat Miquel Roca-Junyent diu que
va explicar abastament i que ha d’ajudar a clarificar el
cas. Només recordar una de les frases “Jo no he controlat les despeses d’Aizóon, ni he controlat els seus
comptes. Mai hauria acceptat que se m’hagués utilitzat
com a escut fiscal, mai”.
Era Iñaqui Urdangarin, marit de la duquessa de Palma, qui ‘treballava’ per a diferents empreses i per a
l’Institut Nóos. Ella no en coneixia els detalls. Tampoc
les seves declaracions fiscals, ni mai es va plantejar
presentar les declaracions de la renda de manera conjunta amb ell. Ella era part de l’empresa perquè “em
va demanar ser-ne sòcia al 50%, a mi em va semblar
bé, ho vaig acceptar i així va ser”. I quan el jutge li va
preguntar per la seva presència, juntament amb el seu
marit i els seus fills, al balcó de l’Ajuntament d’Alcalá
de Henares per la cavalcada de Reis del 2003, quan
en aquelles dates es van fer gestions que ara s’investiguen, li va respondre “No, perquè no parlem dels nostres negocis a casa”. Una resposta que pressuposa
que en parlaven en algun altre lloc, perquè sinó hauria
dit que ella no parlava mai d’aquestes coses.
Però com que tots hem de ser tractats per la llei de
manera equitativa, hi ha presumpció d’innocència, el
fiscal, no hi veu cap acció punible, com tampoc la Hisenda Pública, ni l’advocat de l’estat, l’advocat en cap
del seu equip jurídic, val la pena que hi hagi transparència. Al menys en alguns mitjans de comunicació. I
és que tot plegat és més clar que l’aigua. I pensar que
el jutge va haver de defensar-se dient que ell no volia
‘ofendre’ a ningú, sinó fer la seva feina! Lamentablement amb espectacles com aquest els que “es senten
ofesos” són els ciutadans.

JOSEP M. RIBAUDÍ · Membre de l’ANC

Teatre
Avui parlaré de teatre. A Barcelona s’està fent Traduccions, una peça del dramaturg irlandès Brian Friel, una
obra escrita fa 34 anys que ve clavada pel que està
passant ara entre Catalunya i Espanya. A Brian Friel
se l’anomena l’Irish Txèkhov -o sigui el Txèkhov irlandès- però escriu en anglès. I això? Doncs passa que
no forma part de les 85.000 persones -l’1,85 % dels
4.600.000 habitants d’Irlanda- que parlen gaèlic irlandès. Si escrigués en aquesta antiga llengua quasi ningú sabria qui és i l’haurien llegit quatre gats. Amb això
no defenso la invasió de les llengües majoritàries sinó
al contrari, penso que aquestes mai no haurien d’haver
envaït i fagocitat les minoritàries.
L’obra passa l’any 1833 en un poblet del comtat de
Donegal, on quasi ningú parla anglès. Hi acaba d’arribar un escamot de soldats anglesos amb ordres de
topografiar el país, i un jove tinent és l’encarregat de
traduir els topònims a la llengua de l’imperi. A l’obra hi
passen moltes coses, però aquesta base és absolutament històrica i per això avui els topònims irlandesos
estan en “anglès”, i a causa de la pressió de la llengua
forta avui quasi ningú parla el gaèlic irlandès, la que va
ser la llengua materna dels habitants de l’illa. Tot i així,
arran de l’aixecament de Pasqua del 1916 i la guerra angloirlandesa del 1919-1921, Irlanda va assolir la
independència, però la cultura autòctona en va sortir
tocada de mort.
A Catalunya encara no som independents, però culturalment hem sabut resistir més, i tot i els Decrets de
Nova Planta i les ordres d’aquell assassí de veu aflau-

tada anomenat Franco, hem sabut mantenir llengua,
topònims i costums; els catalans som un poble tossut i
voluntariós. Fa uns dies parlava amb una noia, experta
en llengües minoritàries i em comentava que Catalunya i el català som un exemple a tot el món acadèmic
per la nostra resistència cultural, i s’estudia com s’ha
aconseguit plantar cara a la pressió del castellà mantenint el català en cotes tan altes. Aquestes dades, el
ministre Wert les coneix i es caga en la mare que ens
va parir a tots; així li doni un còlic nefrític.
Voldria aclarir que no és que jo tingui una fixació amb
els anglesos, que potser sí, però m’és impossible deixar de pensar que són pràctics i democràtics. Després
de l’exemple d’Irlanda, l’Índia i alguna altra colònia que
al final van aconseguir la independència a garrotades,
ara prefereixen deixar votar els escocesos, tot i que
a ells no els agradi i facin campanya perquè els independentistes fracassin, però deixen que el poble es
pronunciï.
Aquí -bé, a Espanya- es tanquen en banda i expliquen mentides -només els falta dir que l’Imperio ja era
un estat a l’edat de bronze- i la “bona gent” del PP
vota a favor del projecte sobiranista quan el Sr. Millo ,
que és tan llest que no sap ni quants dits té a la mà ni
quants n’ha d’ensenyar, dóna ordres a la seva bancada. Siguem optimistes, doncs, i pensem que una bona
part de la feina, possiblement una de les parts més
difícils, ja la tenim feta: mantenir la nostra llengua i cultura. Aquesta base està posada i ben cimentada. Ara,
a per la independència!
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JOSEP M. PALAU • @josepmariapalau

II·lusions i esperances de construir una societat més justa

Partint de la duresa del moment que estem vivint
des del punt de vista empresarial, laboral, social i
personal, aquest article és una apel.lació col.lectiva
a que no deixem que ens prenguin les il.lusions i esperances de construir, ben aviat, una societat més
justa. Una societat amb igualtat d’oportunitats real,
amb les oligarquies extractives, la corrupció institucionalitzada i els abusos de poder reduïts a la mínima
expressió.
A Catalunya també tenim la nostra classe extractiva. Presideixen i dirigeixen els grans negocis en
sectors regulats (banca, constructores, electricitat,
telefonia, autopistes, residus i serveis urbans, salut,
etc.), amb retribucions astronòmiques i sense arriscar res, acompanyats d’una part dels representants
polítics i institucionals que segueixen el seus dictats
a l’hora d’actuar legislativa i governamentalment.
Veuen que aviat es poden posar límits a tanta desigualtat i abús de poder.
Fins ara, aquests col.lectius han estat força minoritaris, tot i que cal tenir present que ells i els seus col.
laboradors són molt influents. Per exemple, actualment estan movent tots els seus contactes i formes

d’incidència institucional i en els mitjans de comunicació, amb la finalitat de que res no canviï ni es
mogui. Treballen de valent amb la intenció d’impedir
que la consulta d’autodeterminació del 9 de novembre del 2014 es realitzi i evitar així, que s’obri un període de construcció d’un nou país des del poble,
des de baix, des del vot i fora del seu control. Uns
ho fan d’una forma més explícita i oberta i altres més
discreta, però els representants les elits extractives
catalanes s’oposen a que el poble decideixi el seu
futur.
Per sort, la petita i mitjana empresa catalana, i en
general, els empresaris de debò, aquells que arrisquen els seu diners en projectes creadors i desenvolupadors de coneixement, ocupació i riquesa per a
la societat estan majoritàriament a favor del procés.
També empenyen decididament a favor i amb total
convenciment la majoria de sindicats de treballadors
i la majoria d’entitats del tercer sector i de tot el món
associatiu de Catalunya.
Els poders espanyols, i les elits catalanes que s’hi
resisteixen, ho tenen molt difícil per a impedir que els
catalans i catalanes puguem decidir el nostre futur

durant els propers mesos. Hi ha una majoria social, mobilitzada amb aquest objectiu, que supera el
50% de la població en totes les enquestes que es
van publicant. Ara bé, un salt en qualitat democràtica, prosperitat econòmica i justícia social com el que
pot representar construir un nou estat, deslliurat de
les estructures i dels vicis del vell, no ens arribarà a
casa sense la nostra implicació.
Animo a totes les persones que vivim a l’Anoia que
ens posem a treballar, en la mesura que puguem,
per a culminar el procés de canvi nacional, social i
de regeneració democràtica que hem engegat. Cal
seduir i convèncer el 22% d’indecisos o que es volen
abstenir. Cal un total respecte envers els contraris.
Cal que l’actual 50% de favorables es converteixi en
un 65% el proper mes de novembre.
Cada aportació és un important gra de sorra per
a construir de baix cap a dalt, poble a poble, barri a
barri, ciutat a ciutat, un país millor. Alguns prefereixen que passem la vida a casa, resignats i deprimits.
No deixem que ens prenguin les nostres il.lusions i
esperances.

MANEL RAMONEDA

Fumigants que maten
Hi va haver un temps que em creia que per sant Medir, el 3 de març, començava la primavera. Música i
caramels, colles, carros i bestiar, innocència i viure en
un poble dins d’una ciutat, la vila de Gràcia, així m’ho
feia valorar. Ni escola ni escala ni estudi, embotit i embogit de sensacions, sentiments i emocions en una
edat on es viu a cop de descoberta diària i és el moment, la sort, de fer de nen, a casa i a plaça. Una etapa on pèndol i calendari pengen d’un pany de paret i
el temps no passa com ara fugisser sinó lentament; el
crèiem etern. Era el temps on les dates assenyalades
saltaven de sant a sant, la feina al camp de lluna a
lluna i el joc de taula d’oca a oca. Avui en canvi per calendes proliferen temàtiques, efemèrides, exaltacions
i celebracions internacionals i mundials de tota mena.
I és en aquest entorn d’almanac d’objectius i anuari de
sensibilització global que el passat febrer es celebrava la jornada mundial contra el càncer. Càncer, mal
lleig o mal dolent que deien els avis designant la malura sense el cultisme i tecnicisme actual. I de la fava
florida al cor pansit és passa prest quan hom cau mal
malalt i relinquit de guariment la mort s’endú un dels
nostres a deshora, a destemps. Tot i que les xifres indiquen que la malaltia afecta cada cop més persones,
també és cert que els mitjans per combatre-la han
avançat moltíssim. Es pot voler justificar l’increment
en el fet de que al viure més anys entrem en més risc
de contraure-la, però no ens enganyem que qui ens
ha precedit també i si la sort l’acompanyava -aliment,
treballar sense ser sobreexplotat i no violència- vivia
molts i molts anys. La incidència d’aquesta malaltia
en la població tampoc no era tan gran com ho és ara.

Goso dir, i que em disculpin els entesos, que els afectats ho eren per defecte genètic dins la imperfecció
natural. En canvi en l’actualitat, la afectació a més a
més es veu induïda pel canvi de model de la societat:
la pol·lució associada a la industrialització i motorització; les fuites callades i canalles d’una radioactivitat
invisible que campa per lliure; la crema massiva de
tot el registre fòssil combustible del planeta; el desgast de pneumàtics i frens quina fina pols respirem
cada dia, tots els dies de l’any; el pas del cigar artesanal, puro o caliquenyo al tabac de cigarreta picada
farcida de compostos nocius i addictius; l’engreix en
clos d’animals amb farines i pólvores que substitueixen pastura de remugador, bec, rosec, insolació i ventilació; la pèrdua de diversitat i empobriment de les
especies causat per la manipulació dels aliments per
aconseguir alta producció i format uniforme. Obsessió
per l’aspecte immaculat i rendibilitat de les explotacions que ha portat a fumigar els cultius amb productes
químics de manera intensiva i extensiva.
Llegia fa uns dies sobre les conclusions pericials
d’una tragèdia que al desembre havia trasbalsat la
sevillana població d’Alcalá de Guadaíra. No, no es
va tractar de violència de gènere -l’altre càncer social
cultiu habitual en terres de la doctrina del blau, de la
gavina i del brau- sinó que van ser tres morts per intoxicació amb un producte químic, un compost usat per
a fumigar. Preparats tòxics que en mans no professionals i inexpertes tan pot dur a l’emmagatzematge
incorrecte com a dosificacions incontrolades a l’hort,
al camp, a l’aire i a l’aigua. Fa de mal saber si existeix
una deixadesa institucional pel què fa a la bona praxi

i el bon ús de material altament perillós allà on proliferen califes terratinents i ‘grandes’ duquesses, més
devotes de botons i de glands que de vetllar pel gra
i el pa. Les terres de l’extens Al-Àndalus proveeixen
places i mercats de tota la península ibèrica inclosos
els densament poblats estats catalans. Estats on no
aprofitem prou els productes de proximitat, qualitat,
garantia fitosanitària i facilitat de seguiment des d’origen a destí apostant més pels de ‘quilòmetre zero’
que minimitzen l’abocament de CO2 al medi ambient.
També podríem millorar el vincle amb aquells territoris
quina columna vertebral en són els Pirineus: Catalunya del Nord i Occitània. De ben segur que amb els
seus responsables administratius, polítics i mandataris, siguin del color que siguin, ens reconeixerem entre
iguals, ens entendrem i serà còmode signar convenis
i tractats de cooperació, intercanvi i o de finançament.
Mentrestant aquí el mal lleig que entrà per Almansa
ens té atrapats. Deixem de badar que qui no estima
la seva gent manco estima la que viu lluny. La ignorància juga en contra de la salut i si volem arribar a
l’hivern de la vida amb condicions dignes hauríem
de controlar millor desinfectants, rodenticides, pesticides i insecticides, en particular aquells sistèmics
que es colen a l’interior de les plantes i de retruc dins
les persones. Rachel Carson ja ho denunciava en el
seu llibre Silent Spring ‘primavera silenciosa’. La crua
realitat, l’impacte avui de càncer a qualsevol edat, supera la imaginació d’aquell noiet de ciutat que entre
llençols i beceroles avançava l’esclat vernal intuint el
despertar de la inanició hivernal.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
Tel. 93 805 48 48
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El tema de la setmana

Més de 8.000 anoiencs han patit un Expedient de
Regulació d’Ocupació des que va començar la crisi
JORDI PUIGGRÒS.Un total de 8.182 treballadors
de l’Anoia, aproximadament
un 25% de la població ocupada, ha patit en algun moment
un Expedient de Regulació
d’Ocupació des de que va iniciar-se la crisi, l’any 2008. Així
es desprèn de l’estudi “Impactes de la crisi a Catalunya per
comarques”, realitzat per Comissions Obreres a nivell nacional.
Segons l’esmentat estudi, a
l’Anoia s’han produït un total
de 365 ERO’s -dels 21.548 de
tot Catalunya-, dels quals 324
són de caràcter temporal, i 41
de rescissió total de contractes.
L’informe també detalla que,
dels 8.182 treballadors afectats per expedients en empreses de la nostra comarca,
1.247 es van veure implicats
en ERO’s de reducció de plantilla, 1.008 en rescissió de
contractes, i 5.927 en suspensió temporal.
En el període estudiat en l’informe (2008-2013), sis anys
de crua crisi econòmica a tot el
país, s’ha produït a Catalunya
i a Espanya un decreixement
de l’activitat econòmica que
es reflecteix “amb una caiguda del valor afegit brut amb diferent incidència en el territori.
I també té la seva traducció
en la utilització per part de les
empreses del mecanisme dels
expedients de regulació amb
la finalitat d’ajustar la capacitat productiva de les mateixes
a la conjuntura dels mercats i
al descens de la demanda interna”, explica l’informe.
Els expedients de regulació
d’ocupació (ERO) són un indicador de l’activitat, o més ben
dit, de la pèrdua d’activitat de
les empreses. El que motiva
normalment un ERO és la necessitat d’adaptar la força pro-

Les empreses de
l’Anoia han patit
365 expedients des
de l’any 2008, dels
quals 41 han estat
de rescissió de
contractes, segons
un estudi de
Comissions Obreres
ductiva a factors sobrevinguts
de caiguda de la demanda, a
les eventualitats de la producció o la resposta davant una
acumulació d’estocs, entre
altres.
Els ERO actuen en aquest casos com un instrument per a
suspendre temporalment els
contractes de treball (EROs
de suspensió o de reducció
horària), encara que també
poden ser de rescissió de contracte si la causa que els motiva afecta l’estructura productiva o comporta el tancament
definitiu de l’activitat.
En el període analitzat (20082013) s’han presentat a Catalunya 21.548 expedients de
regulació d’ocupació (ERO),
afectant a 441.441 persones.
Els sectors econòmics amb
més EROs presentats són
el de serveis i Indústria, per
aquest ordre, encara que la
major incidència de persones
afectades correspon al sector
industrial amb el 8,05% de
persones afectades per ERO
sobre la població activa del
sector (en promig 2008-2013).
L’evolució dels ERO en aquest
període indica una tendència creixent des de 2010. Els
expedients presentats es van
disparar el 2012 fins a un màxim històric, amb una clara
coincidència amb la reforma
del mercat laboral (febrer de
2012) que va facilitar l’exe-

Nombre d’EROS a Catalunya (2008-2013). Font: Comissions Obreres.

cució d’expedients i la precarització laboral. Tot i que un
any després s’ha normalitzat
la presentació d’expedients,
l’any 2013 registra encara un

increment en relació als expedients presentats el 2010 i
2011.
Les demarcacions del Barcelonès, Vallès occidental, Baix

Llobregat i Vallès oriental són
les més afectades amb diferencia ja que són les comarques on es concentra el gruix
de l’activitat empresarial a Catalunya, tal i com podeu veure
en el mapa del costat. Aquestes comarques de l’Àrea
metropolitana de Barcelona
concentren el 58% dels expedients presentats i no desistits
del total d’expedients presentats a Catalunya en el període estudiat. El menor nombre
d’ERO presentats correspon a
les comarques dels Pirineus i
de ponent. L’Anoia figura en
un grup de comarques a l’entorn de l’àrea metropolitana,
més les de l’Ebre i Girona, on
els ERO’s han tingut un pes
menor en tenir, alhora, menys
població activa.
El major nombre d’ERO presentats correspon als territoris
amb major nombre d’establiments empresarials. Per analitzar la incidència dels ERO a
les comarques, l’estudi realitzat per Comissions Obreres
ha comparat el nombre total
d’expedients de regulació presentats a cada comarca en
el període 2008-2013 amb el
nombre d’empreses amb establiments a la comarca (segons
dades de gener de 2012). El
percentatge d’expedients sobre les empreses existents
a la comarca ens dona una
idea comparativa de les comarques on hi ha hagut major
incidència d’expedients en termes relatius. Això rebeŀla que
en el tram de major incidència
d’EROs presentats hi ha les
comarques del Montsià, Alt
Camp, Bages, Baix Ebre, Alt
Penedès, Pla d’Urgell, Osona, Conca de Barberà, Vallès
occidental i Berguedà, en ordre decreixent. L’Anoia figura,
també en això, en un segon
tram, al costat de comarques
com el Segrià, el Baix Llobre-

Els ERO’s a les comarques de Barcelona (2008-2013)
Nombre total d’expedients
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Temporals
365
324
747
1962
4143
126
301
725
592
2576
1110

Rescissió
53
41
99
440
1472
25
32
124
70
557
239

Full1
TOTAL
418
365
846
2402
5615
151
333
849
662
3133
1349

Full1
Treballadors afectats per tipus d’expedients
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

Reducció
866
1247
3312
17050
18588
320
1089
2753
2412
11416
4903
63956

Rescissió
1097
1008
2132
9218
29758
401
563
1869
1281
12236
4648
64211

Suspensió
7287
5927
12899
70784
61394
1121
5476
5182
6789
44864
20796
242519

TOTAL
9250
8182
18343
97052
109740
1842
7128
9804
10482
68516
30347
370686
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gat, el Vallès Oriental o el Tarragonès, on la incidència ha
estat d’entre el 3,3 i el 4,5%.
A tot el país, el nombre d’afectats per expedients va ser de
441.000. El sector amb més
persones afectades és la indústria (287.597 afectats), de
les quals 37.000 van resultar
acomiadades. Dels més de
vuit mil anoiencs afectats, la
immensa majoria són també
del sector industrial.
Acomiadaments
L’estudi també fa un anàlisi
dels acomiadaments registrats en els darrers sis anys,
si bé en aquest cas no es donen dades comarcals. Entre
2008 i 2013 s’han registrat a
Catalunya 315.329 acomiadaments, dels quals 238.748 són

09

En els darres sis
anys s’han produït
a Catalunya 315.329
acomiadaments, la
majoria del sector
industrial
individuals amb conciliació (el
75,7%), i 76.581 acomiadaments col·lectius amb ERO
(24,3%).
La major part dels acomiadaments són individuals, previ
acte de conciliació, que comporta l’abonament per part de
l’empresa de la indemnització
corresponent, la liquidació i no
sempre els salaris de tramitació. La modalitat d’acomiadament col·lectiu és emprada
normalment quan s’afecta una
part significativa de la planti-

Manifestació a Igualada en ocasió de la vaga general de març del 2012.

El valor afegit de l’Anoia ha caigut
un 4,45% en els darrers sis anys
Existeix una relació entre
l’evolució del PIB i la presentació d’expedients de regulació d’ocupació. La facilitació
de la presentació d’ERO i
l’abaratiment de l’acomiadament amb la Reforma Laboral del 2012, va propiciar
immediatament després de
l’entrada en vigor del RDL
un fort augment dels ERO i
també dels acomiadaments
en general.
L’estudi de CC.OO. explica
que un dels indicadors de la
profunditat de la crisi econòmica és la variació del valor
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afegit brut (VAB) en els territoris. Catalunya va registrar entre els anys 2008 i 2010 un decreixement del VAB del 3,8%.
Entre les comarques amb major decreixement s’hi troben
les de major pes econòmic i
industrial: El Garraf (-7,3%),
el Vallès Occidental (-5,38%),
el Vallès Oriental (-5,36%), el
Maresme (-5,28%), Baix Llobregat (-4,91%), Alt Penedès
(-5,14%), entre altres. No així
Barcelona, que amb una pèrdua també important (-3,2)
resisteix millor que la resta de
comarques de l’àrea metropo-

litana, probablement per la
seva major diversitat sectorial i la capacitat tractora de
l’economia de la capital. Cal
destacar també la comarca
del Montsià (-5,77%) com
una de les de major decreixement.
En el cas de l’Anoia, el decreixement és d’un 4,45%,
esdevenint l’onzena del rànquing català. És interessant
observar en el quadre adjunt
com hi ha set comarques
que han augmentat el seu
valor afegit brut.

Variació en % del Valor Afegit Brut (VAB) entre 2008-10

lla de l’empresa en un període determinat que estableix
l’ET. Si s’analitza l’evolució
dels acomiadaments entre els
anys 2008 i 2013 “s’observa
en primer lloc que, després de
la repuntada de 2009, els acomiadaments col·lectius tornen
a repuntar el 2012 per efecte
de la Reforma Laboral que va
propiciar una allau d’expedients de regulació d’ocupació”,
expliquen els autors de l’estudi elaborat pel sindicat.
En segon lloc, i referent als
acomiadaments
individuals,
aquests prenen una tendència
creixent després de la reforma
laboral, que s’accentua encara més en el decurs de 2013.
En conclusió, “les empreses
continuen acomiadant treballadors malgrat la sortida de
la recessió. Les causes dels
acomiadaments és possible
que tinguin més a veure amb
les facilitats derivades de la
reforma que amb la conjuntura
econòmica”, conclou l’informe
a partir de les dades reflexades en el mateix.
Més polítiques industrials
Comissions Obreres apunta
en el seu apartat de conclusions la necessitsat d’elaborar

Des del sindicat
proposen més i
millors polítiques
industrials
noves i millors polítiques industrials. Avança que la recuperació serà difícil pel “desequilibri sectorial on la pèrdua
de pes de la indústria e.n els
anys anteriors a la crisi ha
afeblit la capacitat productiva i
exportadora, i la capacitat de
generar ocupació. Les causes
de l’enfonsament del mercat
laboral i de la creixent desocupació cal buscar-les en la feblesa del sector productiu de
l’economia”. Aquest desequilibri només es podrà reconduir
“amb una resposta industrialista”.
Els autors de l’estudi reclamen més inversió en innovació i I+D, una reestructuració
del mercat energètic, millores
en les infraestructures amb un
canvi de model com l’ús del
ferrocarril per a les mercaderies o la implantació de xarxes
de comunicació de banda ampla, i una intervenció clara per
part de l’Administració per a la
facilitació del crèdit, sobretot a
les Pimes.

unió comercial de

GASOILS
Font: Comissions Obreres, a partir d’elaboració pròpia i
l’Institut d’Estadística de Catalunya.

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa
omplir el dipòsit en un sol pagament.

PROFESSOR SIDI
Soluciona tots els teus problemes
No hi ha problemes sense solució!
Gràcies als meus secrets sorprenents
puc ajudar amb resultats eficaços i
ràpids:
amor · malatia · treball · atracció de
clients · impotència sexual
Truca per resoldre qualsevol
problema. Resultats en 2 dies.

Tel. 674 635 649

Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

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

finquesargent@msn.com

Esculli el termini:
3 a 12 mesos

Distribució de gasoil
per la calefacció
a domicili
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Igualada
Trobada a Vilanova dels sectors del paper i les
arts gràfiques per crear un nou clúster a la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

Les empreses del sector del
Paper, les Arts Gràfiques i el
Packaging de l’Anoia van tenir
dimarts una important cita, a
Vilanova del Camí. L’acte, que
convocaven conjuntament els
ajuntaments de Vilanova del
Camí, La Pobla, Òdena i Carme amb el suport de la UEA,
abordava la importància de dinamitzar el sector i donar-li la
visibilitat que es mereix.
La trobada es va fer al Centre
d’Innovació Anoia. El president de la UEA, Blai Paco, va
compartir amb els assistents
les xifres que es desprenen
de l’estudi que ha realitzat la
patronal anoienca sobre les
empreses del sector. L’informe va servier per introduir la
ponència principal, que anirà a
càrrec de Joan Martí Estévez,
Gerent de Dinamització de
Clústers i desenvolupament
empresarial d’ACCIÓ, l’agència de la Generalitat.
La indústria paperera té una
tradició centenària a l’Anoia.
Els molins paperers en el curs
del riu i rieres del territori en
són el testimoni. A l’actualitat,
el sector paperer, juntament al
de les arts gràfiques i el packaging (és a dir l’empaquetatge
de productes o embalatges)
és un dels més dinàmics de
l’economia de la comarca i ha
experimentat, en les darreres
dècades, un creixement molt
important amb empreses punteres d’abast transnacional.

Trobada, dimarts, dels empresaris de l’Anoia del sector del paper i les arts gràfiques a Vilanova del Camí.

Aquestes indústries representen el 20% del sector industrial
de l’Anoia i donen feina a més
de 1.500 persones.
Tot i el pes econòmic i social que sens dubte tenen, es
dóna la paradoxa que, a diferència d’altres sectors, com la
pell o el gènere de punt, són
unes grans “desconegudes” al
territori. Segons afirmen des
de la patronal anoienca també
es fa evident el desconeixement i sobretot la desconnexió
entre aquestes empreses. Es
dóna la circumstància que la
seva especialització fa que no
siguin competència directa entre elles.
L’objectiu de la trobada
d’aquest dimarts era explorar

la viabilitat d’avançar cap a
una estructura organitzativa
mínima que donés la visibilitat
social i econòmica que mereix
el sector, així com també assolir una veu potent davant
les institucions. La intenció és
cercar fórmules positives de
cooperació, i col·laboració, i
aprofitar sinèrgies que millorin
la competitivitat.
A principis de febrer l’Ajuntament de Vilanova del Camí i
la Unió Empresarial de l’Anoia ja van signar un annex al
conveni de col·laboració en
el Centre d’Innovació Anoia,
concretament per fer un estudi
i començar a impulsar aquest
clúster del paper, les arts gràfiques i el packaging al nostre

Demà, taller de defensa personal a
l’Ateneu amb motiu del 150 aniversari
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dissabte li toca el torn
a Kyoukai Budo -com a entitat
sòcia de l’Ateneu Igualadí- organitzar una activitat amb motiu dels 150 anys de l’Ateneu.
Per aquest motiu i coincidint
amb el dia de la dona, han organitzat un taller de defensa
personal obert a totes les dones que vulguin aprendre les
quatre regles més importants
per saber defensar-se. La jornada forma part de la programació especial que l’Ateneu
està oferint des del 25 d’agost
de l’any passat i fins al pròxim
25 d’agost d’aquest any, coincidint amb el dia exacte de la
seva inauguració, per a com-

memorar els seus 150 anys de
vida.
Taller a càrrec
de Toni Dato
El taller anirà a càrrec de Toni
Dato (2on Dan Aikido Federació Espanyola de Judo i
D.A., 1r Dan Defensa Personal Kick-Boxing i Muay-thai,
instructor de Defensa Personal Bushido) i serà dissabte
8 de març de les 11:30 a les
13:30h. Totes les persones
interessades a assistir han de
portar un xandall o roba còmode. El cost de l’activitat és de
5€ o aquest valor en aliments
com oli, sucre, sal, llaunes de
tonyina... Tota la recaptació

anirà destinada al Banc de
Queviures d’Igualada.
Kyoukai Budo és una entitat
que té com a objectiu difondre
i promoure les arts marcials
(defensa personal bushido i
aikido) i les teràpies manuals
(reiki, meditació, relaxació...).
Kyoukai Budo forma part de
l’Ateneu Igualadí des del setembre de 2012 i segons el
seu president Toni Dato, “formar part de l’Ateneu suposa
estar acompanyat per una
institució amb una gran trajectòria, que s’implica en realitzar
actes, sempre pensant primer
en la gent”.

territori.
Des de la UEA expliquen que
“estem convençuts que, com a
mínim, cal intentar-ho, amb el
ben entès que han de ser els
propis sectors qui han de veure la necessitat d’impulsar el
que podria ser el futur clúster

del paper, les arts gràfiques i
el packaging”.
A l’Anoia hi ha un total de 73
empreses dels sectors del paper, arts gràfiques i packaging
que facturen un total de 140
milions d’euros. Igualada és el
municipi que aglutina més empreses (28), seguit per la Pobla de Claramunt (12) i Òdena
(11). Amb tot, les empreses
que tenen una facturació més
elevada es troben a Òdena,
així com també les que donen
feina a més gent (380 persones).
Joan Martí va explicar durant
la trobada que la Generalitat
ajuda a la creació de clústers
que tenen per àmbit tot el territori català, no exclussivament
comarcal, de manera que podria ser que la futura associació que aglutini les empreses
d’aquests sectors tingui un
abast més enllà de l’Anoia.
La UEA organitzarà trobades
i taules de formació amb les
empreses per definir l’estructura organitzativa.

MB Papeles Especiales, a la Pobla, una de les empreses que s’han ampliat a la comarca.

Un restaurant de l’Anoia,
premi Slow Food
REDACCIÓ / LA VEU

La cadena Slow Food Internacional ha lliurat les plaques
‘Km 0’ a 46 restaurants catalans que s’han distingit per incorporar aquesta filosofia gastronòmica i ecologista als seus
establiments. Entre aquests hi
ha La Fonda del Saumell, de
Vallbona d’Anoia.
Slow Food és una associació
internacional sense ànim de

lucre nascuda a Itàlia el 1986
com a resposta a l’expansió
de la moda del menjar ràpid i
per contrarestar l’anomenada
‘fast life’. Actualment, agrupa
més de 100.000 associats de
més de 100 països dels cinc
continents amb l’objectiu de
promoure i redescobrir, entre
d’altres valors, la riquesa i el
gust dels aliments i de la cuina
del territori.

L’ESTANC ELECTRÒNIC

Av. Generalitat, 4 cantonada c/Pau Claris
Pol. Ind. Les Comes - Igualada - Tel- 93 803 00 65

Publicitat
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Prepara’t per a l’estiu i llueix el cos que desitges amb el mètode Y.P.B.
Si tens sobrepès, retenció de líquids, cel•lulitis, greix generalitzat o localitzat en l’abdomen, flancs o en qualsevol altre lloc, tenim la solució.
Y.P.B és un mètode de tractaments corporals que combina diferents tècniques personalitzades i adaptades a l’alteració estètica de cada persona, una dieta específica per cada
cas i recomanacions nutricionals de medicina ortomolecular.
La finalitat d’aquest tractament és aconseguir d’una manera no invasiva eliminar el sobrepès, reduir volum general o localitzat en abdomen, flancs, etc., eliminar la retenció de

líquids i la cel·lulitis de qualsevol grau, fins i tot la més fibrosa, en qualsevol zona del cos
i respectant el funcionament orgànic i fisiològic de cada persona.
Els canvis són visibles des de la 2a. sessió i garantim grans resultats en qualsevol del
casos.
AQUEST MES DE MARÇ OFERIM EL TRACTAMENT AMB UN 25% DE DESCOMPTE!

Notícies de l’Institut Yvette Pons
Tisana anticel·lulítica

Aquesta és una infusió per tractar la
cel•lulitis i que a la vegada ajuda a controlar l’assimilació dels sucres i greixos en
el sobrepès. A més a més té un gran efecte sobre la retenció de líquids, la depuració i la desintoxicació del fetge afavorint
l’eliminació de les toxines.
La recomanació és prendre 3 tasses al dia
per aconseguir un bon resultat.
Per més comoditat, recomano prepararla a primera hora, per tot el dia, en 1 litre
d’aigua, així no s’ha d’anar preparant cada
presa. Es pot prendre tant freda com calenta.
Ingredients:
•Ortiga
•Fumaria
•Dent de Lleó
•Malva
•Cua de cavall
•Estigma de blat
Preparació:
Afegir en 1 litre d’aigua bullint una cullerada de cada ingredient i, deixar reposar
durant 8 minuts i colar.

La nutrició més avançada per
la pell: VITALIDERMA SKIN
DIET COL•LAGEN

Llueix una mirada d’impacte!

TRACTAMENT DEL MES MARÇ:
PERMANENT I TINT DE PESTANYES
PER 50€
La permanent de pestanyes permet accentuar la seva curvatura, afavorint òpticament la seva llargada, aconseguint
d’aquesta manera una mirada més expressiva i atractiva.
El tint aporta un color més intens i una
mirada més profunda. Indicat per tots els
colora de pestanyes, però especialment
per aquelles més clares.
Si a més a més tens les pestanyes curtes
i el que desitges és activar el seu creixement, et recomanem REVITALASH Advanced. El primer activador que aconsegueix allargar-les d’una manera natural
entre 3 i 4 mil•límetres. Els resultats són
espectaculars!!!
DESCOMPTE PREFERENT: Els clients
que realitzin el tractament del mes tindran un 10% de descompte en l’activador
de pestanyes REVITALASH Advanced.

DIA DEL PARE: Rituals i tractaments per a ell
Si encara no saps què regalar-li al teu pare
en aquest dia tan especial, hem preparat
un ventall de possibilitats en RITUALS RELAXANTS, o TRACTAMENTS FACIALS I
CORPORALS, especials per a home.
Digue’ns quin pressupost tens i et preparem un ritual personalitzat per a tu!

Col·lagen + Elastina + Àcid Hialurònic.
La nutrició per a la pell més avançada
per a professionals.
Els estudis clínics demostren que en
tan sols quatre setmanes (*):

• Redueix les arrugues.

• Millora l’elasticitat cutània.
• Contraresta l’envelliment de la pell.
• Dóna suport a la hidratació cutània.
• Aporta un aspecte sa i radiant.

Institut Yvette Pons

C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona.Tel. 93 804 62 02
info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
www.facebook.com/yvettepons
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Dos detinguts per vendre droga al seu propi bar a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra juntament amb agents de la Policia
Local d’Igualada van detenir el
passat divendres 28 de febrer,
un home i una dona, de 44 i 50
anys d’edat, tots dos de nacionalitat equatoriana i veïns
d’Igualada, com a presumptes
autors d’un delicte contra la
salut pública.
Els fets van ocórrer la vesprada del 28 de febrer durant un
dispositiu conjunt entre Mossos d’Esquadra i Policia Local d’Igualada arran una gran
quantitat de queixes veïnals
per la tolerància al consum de
substàncies estupefaents i tabac a l’interior d’un bar del carrer Pau Muntades d’Igualada.
En el moment de l’operatiu, a
l’interior del local hi havia els

dos propietaris i sis clients.
Durant el registre, els agents
van localitzar, darrera el mostrador, vint-i-tres embolcalls
de cocaïna i 595€ en metàl·lic.
Per aquest motiu, es va detenir als dos propietaris del bar
com a presumptes autors d’un
delicte contra la salut pública.
A més, agents de la Policia Local d’Igualada van denunciar
administrativament als dos detinguts per tolerar el consum
de tabac a l’interior del local i
substàncies estupefaents. En
la inspecció administrativa els
agents també els van denunciar per no disposar fulls de
reclamació, del cartell de la

prohibició de venta de tabac
a menors, del cartell de prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques
a menors i no disposar d’una
manera visible la llicència municipal.
Per la llei 1/92 de protecció de
la Seguretat Ciutadana es va
denunciar al propietari per la
tinença d’un matxet i un esprai
de defensa, que es van localitzar darrera el mostrador.
Els detinguts van passar el dia
1 de març a disposició del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 d’Igualada,
el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

La Policia Local d’Igualada va intervenir en aquesta operació, juntament amb els Mossos.

Comencen els divendres
de pregària al Sant Crist d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres dia 7 de març,
i en ocasió de l’inici del temps
quaresmal, tindrà lloc la primera celebració dels Misereres al Sant Crist d’Igualada.
Concretament serà a partir de
tres quarts de vuit del vespre,
i a la basílica de Santa Maria,
que tindrà lloc el trasllat de la
imatge des de la capella del
Sant Crist, fins a l’Altar Major
de la basílica.
Posteriorment donarà inici
l’eucaristia, que serà presidida per Mn. Eduard Flores, vicari de la parròquia de Santa
Maria, i que enguany podrà
compartir per primera vegada aquesta arrelada tradició
igualadina entre nosaltres.
Acompanyarà en els cants, la
Coral de Santa Maria, dirigida
per Coni Torrents. L’animador dels cants serà Florenci
Oliva, mentre que tindrà cura

El taller es va fer a l’Ateneu Igualadí.

Força participació al “Great
English Day” de Jove Cambra
REDACCIÓ / LA VEU

Imatge del Sant Crist d’Igualada.

de l’acompanyament musical
a l’orgue el Sr Lluís Victori.
També cal dir que la comunitat educativa del col.legi de la

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

Mare del Diví Pastor d’Igualada, tindrà una participació
destacada en l’eucaristia, tot
fent-se càrrec de les lectures,
ofrenes i pregàries.
Aquest serà el primer dels misereres. Els quatre següents,
previstos per als dies 14, 21,
28 de març i 4 d’abril tindran
lloc a l’església del Roser a la
mateixa hora, mentre que el
divendres dia 11 de març hi
haurà el darrer dels Misereres
que tindrà lloc al Santuari de la
Mare de Déu de la Pietat.

GIRBAU

www.girbauconsulting.com

MAR C E L C LARAM 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

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

S.A.
26 anys d'experiència.

Oficina tècnica agrícola i forestal

Dissabte matí va tenir lloc el
primer meeting 2.0 a l’Ateneu
Igualadí, en el marc de les activitats organitzades per al seu
150 aniversari, i JCI Igualada
en va ser l’entitat organitzadora.
Al matí, una trentena de nens
van participar en les activitats
realitzades íntegrament en anglès. En la primera activitat del
matí, els petits de la casa i ajudats per els pares van començar per elaborar un barret de
cuiner pel taller de cuina que
es va realitzar posteriorment.
El taller de cuina va consistir
en la realització de Cake Pops
i Cup Cakes on petits i grans
van gaudir preparant aquesta
recepta tradicional d’Anglaterra i Estats Units tot practicant
l’anglès i aprenent les expressions més quotidianes i necessàries.

Hi van participar nens i nenes
d’entre 2 i 12 anys i tots ells
van marxar cap a casa amb el
barret de xef i algunes de les
dolces creacions elaborades
amb gran creativitat.
Per la tarda, a la mateixa sala
de socis es va projectar la
pel·lícula en V.O. Charlie and
the chocolate factory seguida
d’una degustació de te anglès
acompanyat amb pastes.
Tant l’organització així com les
famílies participants de les activitats van gaudir d’allò més
durant la realització i van destacar l’interessant iniciativa de
jugar tot practicant l’anglès en
un entorn quotidià.
Aquesta ha estat la primera de
les sis activitats que JCI Igualada organitzarà durant l’any,
tres de les quals es realitzaran
amb anglès i tres en alemany.
Són activitats pensades per
participar en família i com a eix
comunicador de totes elles.

PROFESSOR SIDI
Soluciona tots els teus problemes

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES
EN FORMIGÓ GUNITAT

No hi ha problemes sense solució!
Gràcies als meus secrets sorprenents
puc ajudar amb resultats eficaços i
ràpids:
amor · malatia · treball · atracció de
clients · impotència sexual
Truca per resoldre qualsevol
problema. Resultats en 2 dies.

TEL 93 809 61 30

Tel. 674 635 649
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Demà dissabte més de 100 comerços
participaran a la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, dia 8 de març,
igualadins i molts altres visitants tenen una cita amb la
nova edició de “La Botiga al
Carrer” -edició d’hivern, l’activitat amb la que es marca el
tancament de les rebaixes de
l’actual temporada. Recordem
que per motiu del Carnaval
que es va celebrar el dissabte
passat, enguany, la Botiga al
Carrer se celebra una setmana més tard. És ja la 35a. edició d’una de les campanyes
amb més èxit que organitza
Igualada Comerç i és una trobada obligada en el calendari
dels molts Catalans que des
de fa setmanes estan esperant aquesta oportunitat única
per comprar els productes de
la temporada vigent amb uns
preus realment atractius, a
més de passar un dia passejant i gaudint de l’hospitalitat
d’Igualada.
La Botiga al Carrer és una de
jornades més multitudinàries
d’Igualada, població de Catalunya amb una excel·lent oferta comercial que va des de
botigues de qualitat a outlets.
Els dos esdeveniments comercials (de l’estiu i de l’hivern) de la capital de l’Anoia
van començar fa disset anys
per la iniciativa d’uns pocs
comerciants que volien rematar la temporada de rebaixes.
Ara, a punt per la 35ª edició,
la Botiga al Carrer és l’esdeveniment més important, junt
amb la campanya de Nadal,
tan pels comerciants com pels
ciutadans de la comarca i de
tot Catalunya.
Canvis de circulació
Els carrers de la zona cèntrica
de la ciutat, que estaran tancats al trànsit rodat per l’ocasió, acolliran com cada any
més d’un centenar llarg de

La Botiga al Carrer assegura animació demà tot el dia al centre d’Igualada.

Els comerciants
igualadins han
preparat també
activitats al centre
de la ciutat,
sobretot per als
més petits
comerços que posaran una
parada o bé just al davant del
seu establiment o bé, si són
d’una altra zona comercial, en
un dels carrers i places més
cèntrics de la ciutat.
Amb motiu del tancament de
la Rambla Sant Isidre, Plaça
de la Creu i Rambla Nova amb
Santa Caterina, a partir de les
08,00 hores del matí i fins les
21,00 hores del vespre, apro-

ximadament, els autobusos
urbans hauràn de prendre per
Santa Caterina els que venen
procedents de Santa Margarida de Montbui a zona centre,
mentre que els que venen de
Vilanova del Camí en direcció
a Santa Margarida de Montbui
hauràn de girar a Plaça del
Rei i continuar pel carrer Sant
Ignasi.
A més a més de la Rambla
Sant Isidre, els següents carrers romandran tancats per
trànsit: Plaça de Cal Font,
Rambla Nova des del c/Santa Caterina,Plaça de la Creu,
c/Sant Simplici, c/Alba, c/Argent, c/Sant Cristòfor i Plaça
del Pilar, c/Nou, Plaça Ajuntament, c/Santa Maria, Plaça
Pius XII i c/Roser.

Activitats d’animació
A banda de la compra de tota
mena d’articles, Igualada Comerç prepara animacions per
fer que la jornada “d’anar de
compres” es converteixi en un
dia especial on la gent pugui
gaudir d’activitats lúdiques i
refrescants. Perquè la Botiga
al Carrer no és només un simple acte de compra, sinó una
oportunitat per descobrir la
ciutat, els seus racons, gaudir
de les seves terrasses i participar en l’ambient festiu. En
un dia com aquest, no poden
faltar els continguts per als
menuts, però tampoc per als
grans. Per engrescar tothom
qui decideixi passar el dia de
compres a Igualada, hi haurà
el fil musical, animació, sobretot per quitxalla, però també per gent gran, en tota la
zona cèntrica de la ciutat. Per
aquest motiu, comptem amb
animadors de globoflèxia,
però també n’hi haurà els pallassos. A més a més, els comerços participants repartiran
els vals perquè els nens pugin
pujar al Parc Infantil situat a la
Rambla Nova.
A banda d’aquestes activitats
d’animació, Igualada Comerç
presentarà durant la Botiga
al Carrer un sorteig sorpresa,
que de ben segur, farà molta
gràcia a tots els igualadins
i els farà recordar els vells
temps. D’aquesta promoció es
donaran més detalls en breu.
Els més de disset anys d’història d’aquesta activitat comercial i promocional, avalen
l’èxit de l’esdeveniment que
edició rere edició congrega
més gent de la comarca de
l’Anoia, de les comarques del
voltant i de pràcticament tota
Catalunya Central. La Botiga
al Carrer, edició d’hivern, tancarà d’aquesta manera simbòlica les rebaixes d’hivern.

El 24 de març,
jornada a Vilanova i la
Geltrú per a traçar les
estratègies territorials
de l’Àmbit Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

El dilluns 24 de març a les 17
h, al Centre Neàpolis ubicat
a Vilanova i la Geltrú, tindrà
lloc una jornada de presentació i debat del document de
treball Objectius i Línies Estratègiques Territorials dins el
desenvolupament del III Pla
Estratègic Penedès. A l’acte hi serà el Director General
d’Ordenació Territorial i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra i Monté,
qui parlarà de la Planificació
Territorial de Catalunya i específicament del Pla Territorial
de l’àmbit del Penedès, en el
que està inclosa tota la nostra
comarca a excepció de l’Alta
Anoia.
En la redacció del document
han participat de forma activa la comissió d’experts
territorials del Pla Estratègic
Penedès,
amb el consens
dels alcaldes del Penedès, de
les quatre capitals de comarca   Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igulada
i El Vendrell així com entitats
representatives del sector
econòmic i agrícola.
La jornada, pretén fer pública la presentació d’aquestes línies estratègiques territorials, dins el conjunt de
l’àmbit Penedès, de manera
que sigui un punt de partida
per l’elaboració, entre altres
documents, del Pla Territorial
Penedès.

#BasketLover
actitudazul.com

Basket
Lover

Basket
La Lliga Endesa no només són cistelles i partits. Són les persones
que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb una nova jugada
i que troben en el bàsquet l’energia per continuar.
I és que la Lliga Endesa és plena de Basket Lovers.

és fer que les coses siguin possibles.
S&S_EndesaA_BasketLoversHistorias_245x87_VEU'ANOIA_PIE_CAT.indd 1

15/10/13 11:42
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L’Hospital prova un sistema de visió 3D
per fer intervencions laparoscòpiques

D E L’A N O IA

Posen en marxa a Igualada
un nou servei per atendre els
malalts de glàndula mamària
REDACCIÓ / LA VEU

Intervenció quirúrgica a l’Hospital d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

Els dies 26 i 27 de febrer el
Servei de Cirurgia General
del nostre hospital va disposar
d’un sistema de visió en 3D,
el qual permet una orientació
espacial excel·lent i millora la
percepció de la profunditat durant les intervencions quirúrgiques per laparoscòpia.
La tecnologia 3D, també desenvolupada al cinema i a les
televisions domèstiques, permet tenir una imatge més real
amb una millor definició. En el
món de la cirurgia laparoscò-

pica millora la identificació de
les estructures anatòmiques,
la precisió de la dissecció dels
teixits i les sutures d’aquests.
Per al Dr. Xavier Feliu, Director del Servei de Cirurgia de
l’Hospital, la tecnologia 3D
suposa un avenç tecnològic
molt important ja que millora
la qualitat dels aparells laparoscòpics actuals al tenir una
visió més real, augmentant la
seguretat dels pacients.
Recordem
que
l’Hospital
d’Igualada és pioner en l’ús
de la cirurgia laparoscòpica al

nostre país –va fer les primeres intervencions l’any 89 i un
referent per als professionals
d’altres centres gràcies als
excel·lents resultats obtinguts
i als diferents cursos de formació impartits periòdicament.
Alhora, aquest Servei ha estat
reconegut en moltes publicacions nacionals i internacionals,
així com també, destacar els
reconeixements que ha rebut
en les diverses convocatòries
dels premis TOP 20 als millors
hospitals.

L’Hospital d’Igualada és pioner en la cirurgia laparoscòpica.

Nova propietària

Qualitat i experiència
col·laboració amb “El Didal”
De dimarts a divendres de 17 a 20h tarda
Dissabtes de 10 a 13h matí

Av. Balmes 74-baixos

Tel. 93 804 02 06

El Consorci Sanitari de
l’Anoia ha posat en marxa
la Unitat Funcional de Patologia Neoplàsica Mamària
per a l’atenció dels pacients
amb malalties de la glàndula
mamària tant femenina com
masculina.
Amb la sensibilitat que el
càncer de mama és un problema de salut pública important, el CSA posa els
recursos necessaris per afavorir el tractament integral i
conjunt del pacient per evitar
demores i patiment psicològic a l’espera de resultats.
Això ha suposat la creació
d’un únic equip format per
membres de diferents especialitats que centralitzen el
tractament quirúrgic i mèdic i
el seguiment intrahospitalari
dels pacients diagnosticats
de càncer de mama en una
única Unitat.
També es coordinen amb
la resta dels professionals
implicats en la presa de decisions sobre el diagnòstic
i tractament de la patologia
de la mama, amb l’objectiu
principal d’oferir la millor estratègia terapèutica i la seva
aplicació per obtenir el millor
resultat clínic possible, aportant cadascun la seva visió
de la malaltia per optimitzar
els resultats.
Aquesta iniciativa es caracteritza per gestionar tot el
procés assistencial, tenir capacitat d’organització per tal
d’agilitzar el procés i la prestació de serveis en un espai
físic comú.
Es crea doncs la figura de la
gestora de casos que s’encarregarà de contactar amb
la/el pacient i coordinar totes
les visites i proves i assegurar així els temps adients
alhora que evita duplicitats
innecessàries.
L’assistència del pacient
amb patologia de mama es
dirigeix cap a les consultes específiques d’aquesta
nova Unitat. Les consultes
sempre compten amb els
mateixos especialistes i amb
uns protocols d’actuació comuns, consensuats amb tots
el metges implicats en el diagnòstic i tractament de la
malaltia.
A efectes pràctics, després
d’una primera visita, la infermera gestora de casos
coordina les diferents exploracions per tenir els resultats
com més aviat millor. Els
resultats de les exploraci-

ons es donen en una consulta amb tots els metges
implicats en el tractament,
tenint ja d’entrada tots els
referents que tindrà el malalt en l’evolució de la seva
malaltia. Aleshores es decideix si el tractament és quirúrgic o amb quimioteràpia
o l’hormonoteràpia. En tots
els casos la programació és
immediata, ja sigui la sala
d’operacions o la consulta
d’oncologia. Si el tractament
és l’hormonoteràpia es prescriu al moment amb les visites de control preceptives. A
la sala d’operacions el pacient té els seus metges de
referència i això reconforta
al malalt en veure cares conegudes i dóna sensació de
tranquil·litat. Són els mateixos metges que seguiran el
postoperatori fins a la visita
amb oncologia. També serà
amb un metge que ja haurà
conegut qui li explicarà el
tractament a seguir en funció
dels resultats de la intervenció.
El responsable d’aquesta
Unitat és el Dr. Josep M.
Abad que juntament amb la
Dra. Laura Cusiné i la infermera gestora de casos que
és la Sra. Assumpta Espinagosa, coordinen la Unitat. Es
treballa amb especialistes
referents en el camp de l’oncologia, la cirurgia plàstica,
la radiologia, l’Anatomia Patològica i la Radioteràpia.
Aquest equip s’ha marcat
una sèrie d’objectius a curt
termini com són:
• L’optimització d’una sala
d’operacions per al tractament quirúrgic de les malalties de la mama
• Mantenir al dia el Protocol
de Tractament del Càncer de
Mama
• L’elaboració de la Guia diagnòstica de Patologia Neoplàsica Mamària
• La gestió i el manteniment
de la base de dades relativa
al Càncer de Mama
• La docència als residents
amb participació al Curs Intensiu de Sinologia i Patologia Mamària, segons any de
Residència
• Les publicacions relatives
a la patologia que ens ocupa
• Participar en conferències divulgatives per a la població, fent incidència en la
conscienciació de la Salut
Mamària
• I finalment, establir uns indicadors de gestió per valorar l’eficiència de la Unitat.

Publicitat
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LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

EtʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
portem amb autobús a
la Passió d’Esparreguera
Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
Dia sencer

PROGRAMA DEL DIA 16 DE MARÇ I 4 DE MAIG DE 2014

Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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)

NOMÉʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
32 €

DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ESPECTACLE+RUTA

TARDA

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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

MENÚ+TRANSPORT

42 €

Només espectacle

ʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼçʼʼʼʼʼʼʼVʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
PROGRAMA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2014
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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

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

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

ESPECTACLE+
TRANSPORT
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Neix la Unió Turística Anoia (UTA), la
nova cara del Gremi d’Hostaleria
REDACCIÓ / LA VEU

Modernització, canvi i fer pinya amb establiments de restauració i hostaleria. D’aquesta manera es podria entendre
la nova visió per promocionar
de forma conjunta el sector
turístic de la comarca sota el
nom d’UTA, la Unió Turística
Anoia.
El president de la Unió Turística, Manel Pla, explica que
aquesta evolució del Gremi
busca la unió d’establiments
relacionats amb la restauració, l’hostaleria i el turisme
amb l’objectiu de ser una plataforma de promoció
que
agrupi tot el sector turístic de
la comarca de l’ Anoia i per
aquest motiu el canvi de nom
a Unió Turística Anoia.
Aquesta entitat està sota el
paraigües de la Unió Empresarial de l’Anoia que ajudarà a
dinamitzar-la, ja que en paraules del mateix president de la
UEA, Blai Paco, “cal potenciar
el turisme i a tots ens interessa que les associacions i les

empreses creixin, i fer-les créixer és també una aposta nostra, aprofitant els recursos humans i experiència de la UEA”
Entre les línies estratègiques
i els objectius que s’ ha marcat la UTA pels propers 2 anys
destaca dinamitzar i promocionar la gastronomia i el turisme
de l’Anoia, la implicació dels
seus associats en desenvolupament turístic de la Comarca
de l’Anoia posant en valor els
productes propis de l’Anoia
i treballar per la millora de
la competitivitat i qualitat del
seus socis amb una cooperació directa amb l’administració
i entitats publiques i privades

amb la finalitat aconseguir ser
una associació de referència
del sector.
Per tal de fer mes àgil les tasques de l’entitat, la Unió Turística s’estructura en diferents
grups de treball : socis, formació, promoció i dinamització i màrqueting, on tots els
associats que tinguin interès i
vulguin, poden incorporar-se
per sumar esforços.
Un dels primers passos ha
estat l’elaboració del logotip
identificatiu d’aquesta nova
UTA, un logotip que es presentarà aquest dijous i ha estat confeccionat pels alumnes
de l’Escola d’Arts i Oficis Gaspar Camps.
En aquest sentit totes les empreses que ja pertanyen a la
UTA, associades a la UEA o
fins i tot aquelles que encara
no ho són però volen formar
part de la Unió Turística Anoia, poden posar-se en contacte amb Abigail Martín de
la UEA a socis@uea.cat o al
938052292.

Dimecres, presentació del programa
d’assessorament gratuït financer a la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

Si la situació financera de la
seva empresa el preocupa o
senzillament es vol informar
per poder fer una millor gestió
empresarial, la UEA organitza
una interessant jornada sobre
assessorament gratuït.
El dimecres 12 de març a les
9.30 del matí es presentarà a
les dependències de la UEA el
programa de diagnosi i acompanyament financer Assessors en Xarxa. Al finalitzar la
sessió totes les empreses que
ho vulguin podran tenir un primer intercanvi d’impressions
amb els assessors de la xar-

xa.
El programa de Diagnosi i
Acompanyament
Financer
consta de dues parts. En la
primera, el consultor elabora
una diagnosi de la situació
econòmica de l’empresa, i
defineix tot un seguit d’actuacions per millorar i solucionar
les mancances financeres.
Per aquelles empreses que
amb l’obtenció de finançament
podrien créixer i millorar els
balanços econòmics, s’engega la segona fase del projecte.
Amb l’estudi financer a la mà,
l’expert acompanya les micro,
petites i mitjanes empreses a

l’entitat bancària o amb el possible inversor, per participar i
acompanyar en la negociació.
L’objectiu del programa és assessorar en l’àmbit financer a
micro, petites i mitjanes empreses que, en la majoria de
casos, no tenen departament
financer o personal especialitzat en finances.
Aquest programa està finançat
al 100% per la Generalitat de
Catalunya a través d’ACCIÓ i
es duu a terme a través d’entitats col·laboradores expertes
en gestió empresarial.
Per a més informació uea@
uea.cat o al 938052292

Diumenge, 9 de març de 2014
Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
17h Escoles
19h Esportistes i Entitats
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PERE PRAT

El futur digital
Hi ha dues tendències en el
món actual. Una és la que
s’ha anomenat ‘low cost’ que
elimina les ‘prestacions innecessàries’ en els preus.
Pagar menys per més i millors productes, simplificant
estructures i fent trontollar
les estructures tradicionals.
No sols han baixat les tarifes
aèries, sinó tot on hi ha una
veritable competència lliure.
L’altra tendència és la ‘digitalització’. Una tecnologia que
permet posar el món en xarxa
i accedir a la informació, compartir coneixements, simplificar processos i aconseguir la
immediatesa global.
Res és com abans. Molts
creuen que no s’ha de pagar
per comprar un llibre, escoltar
música o mirar una pel·lícula.
Tot es troba a la xarxa i és
gratuït. No es respecta la propietat intel·lectual, com tampoc les marques i la recerca.
Es vulneren les patents, es
baixen continguts, es copien
programes informàtics, jocs
o el que calgui. I les grans
corporacions només poden
pledejar si el transgressor és
gran i solvent. En molts casos
guanyar el plet no serveix de
res. Ni es cobreixen les despeses. Malviuen les descàrregues de pagament, mentre
creixent les descàrregues
gratuïtes. S’escolta en ‘streaming’, que és accedir al què
vols, quan vols i a qualsevol
dels molts dispositius que tenim a l’abast. El World Mobile
Congress ens ha ensenyat
les tendències que ens permetran no sols comunicarnos com avui, sinó també
incorporar més funcions. Des
de poder pagar amb un terminal, substituint les targetes
de crèdit, pujar als mitjans de
transport, accedir a les bases
de dades de salut, bancàries,
fer transaccions, o distreure’s
visitant botigues i museus
mentre s’està assegut en un
sofà.
Per això aquell petit aparell
que teníem per telefonar ja
ha perdut sentit. Com també
aquelles màquines de fotografiar amb prestacions professionals, perquè gairebé
tots els terminals polivalents
poden fer ambdues coses i
moltes més. I això ja no és
futurologia. És present. Es
veu gent amb ulleres, que no
només serveixen per corregir
deficiències de visió, sinó per
accedir a internet, fotografiar,
enviar o rebre missatges o
continguts. O amb rellotges
que es comuniquen amb terminals i que serveixen per

molt més que per dir l’hora.
Així es capten reunions secretes, o es divulguen actes
judicials que s’havien prohibit
veure.
Estem immersos en ondes
que transporten informació
digital. Aparells que permeten fer del Wi-Fi un punt de
connexió social i econòmic
per evitar el cost que carreguen les companyies telefòniques. Malgrat els presidents de les grans empreses
del ram diuen no estar preocupats per la compra de
WhatsApp per part de Facebook -una inversió de més de
dinou mil milions de dòlarsel cert és que no estan gens
tranquils ja que el sector pot
patir un nou daltabaix si acaben fructificant altres formes
més simples i econòmiques
de transferir aquestes dades.
Molts diuen que mantenen
una relació sentimental amb
les formes tradicionals, com
els llibres i que això els porta
a seguir comprant-los. Potser sigui només una qüestió
generacional, ja que molts
joves no han obert mai una
enciclopèdia, ni han anat a
comprar un diari a un quiosc.
Ara tothom -uns i altres- vol
que tota la informació sigui
digital i gratuïta. És una llibertat que algú manipula, però
que tothom desitja.
La indústria cultural, la de
distribució de continguts,
s’està adaptant. Fnac, l’hipermercat cultural on s’hi
venien principalment llibres,
música i vídeos, es llança a
competir amb Spotify i Deezer en l’escolta de música
per abonament. És només
un exemple de com canvien
els models de negoci. Fins i
tot els grans grups empresarials més emblemàtics, que
semblaven amb estratègies
molt ben definides. Ja hi ha
universitats que fan cursos
a distància amb suports totalment digitals i molts sense
pagar. O biblioteques virtuals
(encara que no necessàriament gratuïtes com ara).
Amazon ja no ven només
llibres, sinó que s’està convertint en un dels principals
editors mundials. La botiga
d’Apple lloga més pel·lícules
que la majoria de grans cadenes mundials de vídeo. Tot
està afectat, se sigui més o
menys sensible al que succeeix a l’àmbit tecnològic. És un
canvi que no té aturador. Per
la societat és beneficiós i perillós alhora. Manca regulació
i tot circula com el Shambhala de Port Aventura.
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La igualadina Maria Senserrich,
amb un paper destacat a la
Convenció Nacional de CDC

Els joves d’ERC reclamen millors
solucions per a la Hispano Igualadina

REDACCIÓ / LA VEU

Els joves d’ERC no en tenen
prou amb l’anunci del pla de
millores a la Hispano Igualadina que van fer la setmana
passada la Generalitat i l’Ajuntament. No és la primera vegada que el soci de govern de
CiU -a l’Ajuntament i també a
la Generalitat- discrepa obertament de les accions que
s’han dut a terme per buscar
solucions a l’eterna polèmica
amb la Hispano Igualadina.
Ara, les JERC reclamen ‘solucions reals’ respecte la gran
quantitat de problemes i deficiències que presenta Hispano
Igualadina-Monbus. El recent
anunci de la incorporació de
3 busos a la xarxa exprés.cat
que comportarà més busos
directes a Barcelona és un
“pedaç”, segons les joventuts
republicanes, que demanen a
tots els agents implicats -Generalitat, empresa i govern
municipal- que facin tot el possible per solventar “d’una vegada per totes” els greuges i
problemes que crea aquesta
empresa als ciutadans de la
comarca, i molt especialment
als joves.
Les JERC afirmen que “més
viatges directes BarcelonaIgualada són absolutament
necessaris i lamenten que
s’hagi tardat tant en posar fil
a l’agulla”. A més a més asseguren que “En una reunió que
vam tenir amb el Director General de Transports de la Generalitat, Pere Padrosa, se’ns
va dir que no hi havia necessitat d’incorporar més viatges
directes i que les principals
franges horàries estaven cobertes. Amb la incorporació
d’aquests busos es demostra
que això és fals i que, a més

CDC celebrarà el cap de setmana vinent una convenció
que servirà per perfilar les propostes socials i econòmiques
que plantegen per encarar el
futur davant d’una eventual independència de Catalunya.
La convenció, que es farà a
Barcelona sota el lema ‘Compromesos amb les persones!’,
s’emmarca en les diferents iniciatives que el partit ha impulsat aquest primer trimestre de
l’any amb l’objectiu d’ampliar
el suport al ‘dret a decidir’, i
que van començar amb la celebració d’una convenció municipal a finals de gener.
Maria Senserrich, Secretària
executiva de l’Àmbit Sectorial,
obrirà la sessió del diumenge,
al costat de Xavier Trias, alcalde de Barcelona, i Ramon
Tremosa, Eurodiputat per Conergència i Unió.
L’objectiu de la convenció és
definir el full de ruta del partit
en el pla econòmic i social, i
en el qual porten treballant
des de fa mesos per construir
la Catalunya que volen en el
futur, coincidint amb la possible celebració de la consulta
sobiranista el 9 de novembre.

El mateix secretari d’Organització de CDC, Josep Rull, va
explicar el gener que volien
imaginar-se unes conclusions
semblants a les recollides al
‘Llibre blanc’ per a la independència d’Escòcia.
El document, que el partit vol
obrir a la ciutadania, pretén
incidir al potencial social i econòmic de Catalunya, en la viabilitat de l’estat del Benestar i
dibuixar una economia al servei de les persones.
Amb aquesta iniciativa, els
quadres del partit han centrat
els seus esforços aquests primers mesos de l’any a abanderar el sí a l’Estat propi i la
independència, deixant al president de la Generalitat, Artur
Mas, un paper més institucional amb un discurs centrat
en la necessitat que es pugui
votar.

Avui, xerrada amb Assumpta
Montellà i Tània Verge
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 7 de març a
les 6:30 de la tarda les JERC
Igualada organitzen una xerrada amb l’escriptora Assumpta Montellà i la professora de
l’UPF Tània Verge a la sala de
socis de l’Ateneu.
En motiu del dia de la dona,
l’escriptora Assumpta Montellà, autora de La Maternitat
d’Elna i El silenci dels telers, i
Tània Verge, professora de Ciència Política de la Universitat
Pompeu Fabra, faran una xerrada el dia 7 de març a la sala
de socis de l’Ateneu Igualadí.
Assumpta Montellà parlarà
sobre el seu darrer llibre, El
silenci dels telers, que dóna
veu a les dones i nenes que
durant dècades van treballar
a les colònies tèxtils de Cata-

lunya. Una suma de mirades
femenines que es reunien al
voltant d’una colònia tèxtil.
Per la seva banda, Tània Verge, Doctorada a la Complutense de Madrid i membre de
diversos equips d’investigació
centrats en polítiques socials i
de gènere parlarà sobre el paper i el pes de la dona en la
política.

17

REDACCIÓ / LA VEU

Un autobús incendiat de la Hispano Igualadina, l’any passat.

Les millores
presentades la
setmana passada per
l’Ajuntament i la
Generalitat no
agraden prou a les
Joventuts d’ERC,
soci de govern
municipal de CiU
a més, la Generalitat exerceix
un proteccionisme absolut i incomprensible a Hispano Igualadina-Monbus. No sabem a
canvi de què”.
Les JERC Igualada, per tant,
reclamen que “el Departament
de Territori de la Generalitat
faci un control exhaustiu a
l’empresa, que faci cas a les
centenars de reclamacions
dels usuaris i que treballi de
debò per obligar a l’empresa a
complir amb la seva obligació:
oferir un transport públic de
qualitat”. Si això no fos possible, reiteren la seva demanda
de “retirar immediatament la
concessió a Hispano Igualadina-Monbus”.

“La negligència de l’empresa
Monbus és insultant. Recentment els treballadors de la
companyia, a través de CCOO
i UGT, denunciaven pràctiques
il·legals que posen en perill la
seguretat dels passatgers així
com posaven en evidència la
manca de manteniment tècnic
dels vehicles”. La mostra més
fefaent d’això, afegeixen les
JERC, “és la constant avaria
dels vehicles mentre fan el
servei. Gairebé un bus cada
setmana pateix algun incident
tècnic. Cal recordar que fa uns
mesos es va incendiar un bus
amb passatgers a dins, i dos
busos més s’han incendiat,
però sense viatgers”. Finalment, reclamen que és compleixi el servei exprés en tota
la seva extensió, i és que “tot
i que s’indiqui que es fa servir combustible biodegradable, els treballadors ens han
fet saber que els hi fan posar
gasoil”. Finalment manifesten
que Monbus “és l’empresa
dels despropòsits, de la negligència i la perillositat. I la Generalitat no fa absolutament
res per canviar-ho”.

Lidera Comunicació estrena noves oficines
REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa Lidera Comunicació
fa un pas endavant amb l’obertura d’una nova oficina a la plaça de Cal Font d’Igualada, que
ha posat en marxa aquesta
setmana.
Es tracta de l’única empresa
que hi ha a l’Anoia que ofereix
serveis integrals de comuni-

cació. Amb el lema “Si no comuniques no existeixes” Lidera ajuda a diverses empreses
-majoritàriament PIMES- a fer
saber la seva feina a través
dels mitjans i d’internet.
Lidera va néixer l’any 2011 de
la mà de l’enginyer industrial
Oriol Solà i la periodista i filòloga Marina Llansana, i recent-

ment s’ha incorporat a l’equip
la periodista Gemma Moncho.
Des de fa tres anys Lidera ha
treballat per empreses del territori com Grup Àuria, Elements,
Aquasos o Ultramagic, per organitzacions d’arreu del país
com la Creu Roja, i també porta la comunicació de l’European Balloon o La Mostra.

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

www.carretilles.com
Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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FGC ofereix bitllets combinats per
visitar museus d’Igualada i comarca

Reunió a Novara del 4D Cities. En primer terme, el Dr. Enric Macarulla.

El 4D Cities comença a dibuixar
el pla que enfortirà les ciutats
REDACCIÓ / LA VEU

Superat l’equador del projecte,
el 4D Cities treballa amb la mirada posada en el Pla d’Acció
Local que cadascuna de les
ciutats haurà de presentar en
cloure el programa europeu
URBACT. Aquest document
recollirà totes les accions que
el municipi ha d’emprendre
per dinamitzar l’economia i
millorar el benestar de la societat a través de la Innovació
en Salut. Per elaborar-lo, els
socis compten amb les aportacions dels agents locals involucrats en els diferents camps
d’anàlisi.
En la darrera reunió, a la ciutat italiana de Novara, els vuit
socis del 4D Cities han explicat a la resta de membres el
seu primer esbós del pla. Això
ha permès detectar els punts
forts i punts febles de cada
cas i enriquir-lo amb les contribucions de tothom. Alhora, ha
posat de manifest algunes de
les qüestions en què voldrien
aprofundir per tal de disposar
de més eines que els facilitin
el disseny d’aquest informe,
com per exemple com mesurar el retorn de la inversió en el
vessant social, com involucrar
eficientment els diferents perfils de la ciutadania i seguir de
prop el procés d’altres projectes d’Innovació en Salut que
hagin tingut un impacte social

exitós.
Aquest aprenentatge complementarà el bagatge adquirit
fins ara gràcies a les bones
pràctiques exposades per
cada territori al voltant dels
quatre eixos del projecte (coneixement, món empresarial,
sistema de salut i ciutadans),
les aportacions d’experts externs i la participació de col·
lectius de persones que intervenen activament al 4D Cities
(els Grups de Suport Local)
amb motiu de la seva vinculació a l’àmbit d’estudi.
En línies generals, els Plans
d’Acció Local incideixen en
el foment d’una vida més
sana i de qualitat; una millor
integració dels serveis socials i sanitaris; l’optimització
assistencial a persones amb
dependència o de la tercera
edat; la coparticipació dels
ciutadans en l’estructuració
del sistema de salut; la implementació de sinergies entre
els diferents sectors, especialment entre els àmbits empresarial i formatiu per respondre
a les demandes reals del mercat laboral; i la captació i retenció d’empreses, estudiants
i professionals, entre moltes
altres propostes.
La propera reunió de la xarxa
4D Cities tindrà lloc a Plunge
(Lituània) a finals del mes de
maig.

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

Els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Igualada i Capellades, amb el conseller Santi Vila i altres alcaldes de poblacions incloses a l’oferta.

REDACCIÓ / LA VEU

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
Enric Ticó, han presentat On
anem?, una nova oferta de
lleure associada a la xarxa
d’FGC. Per visualitzar aquesta àmplia oferta turística i de
lleure, FGC ha dissenyat un
mapa on es destaquen de
forma clara i entenedora els
punts d’interès turístic i cultural que poden visitar els clients
que viatgen amb les línies de
Ferrocarrils.
Aquest projecte forma part del
pla estratègic que està duent
a terme FGC amb entitats i
ajuntaments de la seva àrea
d’influència, establint convenis i acords comercials per tal
de crear vincles informatius i,
si s’escau, bitllets combinats.
Amb aquest producte FGC
engloba sota una marca diferenciadora els diferents recursos per tal d’atraure una nova
demanda de clients amb nous
bitllets combinats (viatge + visita) i facilitar l’accés a llocs
on no sempre es compta amb
transport públic.
L’oferta associada a On
anem?, que a l’Anoia es va
estrenar amb un acord amb
l’Ajuntament de Capellades
per incloure les visites a l’Abric
Romaní i al Museu Molí Paperer, s’ha ampliat recentment
amb la signatura de tres nous
convenis amb l’Ajuntament
d’Igualada, la Fundació Catalunya – La Pedrera i el Museu
de la Tècnica de Manresa,
juntament amb les empreses

de transport Casmerpedtacinumo, Masats i Transbages.
Els acords signats permeten la creació de nous bitllets
combinats per arribar amb
FGC a les estacions de destí, desplaçar-se amb autobús
i visitar els museus de la Pell
i del Traginer d’Igualada, el
recinte del Món Sant Benet a
Sant Fruitós de Bages i el Museu de la Tècnica de Manresa. D’altra banda, també s’ha
signat un conveni amb l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt de promoció del municipi
i del transport públic.
Oferta turística
A més d’aquestes ofertes associades a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia,
la xarxa d’FGC porta els usuaris a altres llocs d’un gran
interès turístic i cultural. Així,
el Cremallera i funiculars de
Montserrat permeten l’accés
al Santuari; el Cremallera de
Núria porta els esquiadors fins
a l’estació de Vall de Núria; el
Tren del Ciment inclou en el
seu trajecte la visita al Museu
del Ciment Asland de Castellar de n’Hug; i el Tren dels
Llacs ofereix diferents opcions
turístiques i de lleure com visitar la Casa Mauri i el Molí de
l’Oli a La Pobla de Segur o les
torres de l’antiga muralla i la
basílica de la Mare de Déu de
Valldeflors a Tremp.
L’oferta turística i de lleure
d’FGC es completa amb l’oferta de la divisió de Turisme i
Muntanya del Grup FGC, que
gestiona i promociona diferents destinacions turístiques

MAESTRO BALLARA
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.

Tel. 616 43 45 43

d’alta muntanya distribuïdes
per tot Catalunya: des del Pirineu Oriental, amb destinacions com La Molina, Vall de
Núria i Vallter 2000, al Pallars
Sobirà amb Espot i Port Ainé.
Els bitllets combinats
per a l’Anoia
Combinat Molí Paperer: Inclou el trajecte d’anada i tornada fins a Capellades amb
FGC, el trajecte d’anada i tornada amb autobús Montferri
i l’entrada al Museu Molí Paperer de Capellades, un antic
molí paperer del segle XVIII,
anomenat “Molí de la Vila”. Al
costat del Molí s’hi troba La
Bassa; font natural d’on brolla un cabal de 12 milions de
litres.
Combinat Abric Romaní: Inclou el trajecte d’anada i tornada fins a Capellades amb
FGC, el trajecte d’anada i tornada amb autobús Montferri
i l’entrada a l’Abric Romaní
– Parc Prehistòric de Capellades, una àrea amb un alt
valor geològic i paisatgístic,
així com també de gran vàlua
arqueològica per la presència
d’una vintena de jaciments
arqueològics de diverses èpoques.
Combinat Museus Igualada: Inclou un bitllet d’anada i
tornada a l’estació d’Igualada
des de qualsevol punt de la
línia Llobregat-Anoia d’FGC,
un bitllet d’anada i tornada
de Masats a la seva parada
a l’entorn de les instal·lacions
del Museu de la Pell i del Museu del Traginer des de l’estació d’FGC d’Igualada, un
tiquet d’accés al Museu de la
Pell i un tiquet d’accés al Museu del Traginer.
Combinat Igualada Arquitectònica: Inclou un bitllet d’anada i tornada a l’estació d’Igualada des de qualsevol punt de
la línia Llobregat-Anoia d’FGC
i un bitllet d’anada i tornada de
TGO a les instal·lacions del
cementiri nou d’Igualada.
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Igualada va acollir els síndics
i defensors locals de tot el país
REDACCIÓ / LA VEU

Els treballs al passeig Verdaguer s’estan fent aquesta setmana.

Canvi de les rajoles malmeses
i millora de la pintura al Passeig
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada enllesteix aquesta setmana la reparació de les rajoles més malmeses del Passeig Verdaguer,
entre els carrers Sant Vicenç
i Lleida, per tal de garantir al
màxim la seguretat dels vianants en una de les vies més
transitades de la ciutat. S’ha
dut a terme una revisió de la
superfície i, en aquells trams
on hi havia més desperfectes,
efectius de la Brigada d’Obres
han recollat les rajoles que no
estaven correctament fixades
i han substituït per unes de
noves aquelles que estaven
trencades.
A banda, durant el passat mes

de febrer, es va reforçar la pintura viària a la calçada Sud
d’aquesta mateixa via, entre
la Plaça de Catalunya i l’Avinguda Pau Casals, també amb
l’objectiu de millorar la seguretat de vianants, conductors i
ciclistes. Concretament, s’han
repintat vint-i-tres passos de
vianants, les línies divisòries
de carril i la senyalització horitzontal en aquells punts on
aquesta estava més afectada
pel trànsit continuat. La calçada Nord del Passeig es va repassar fa pocs anys i, per tant,
aquesta intervenció de pintura
viària només s’ha limitat a l’altre costat.

Acaptes de sang a la comarca
per aquest mes de març
REDACCIÓ / LA VEU

El Banc de Sang i Teixits continua organitzant acaptes de
sang per aquest mes de març
a tota la comarca. A Igualada se n’ha organitzat una pel
proper dijous 13 de març, de
17.30 hores a 21 hores, amb
un autocar d’aquesta institució
que estarà a la plaça de Cal
Font de la ciutat.
El dia 14 de març també es

farà una acapta, a l’Escola
Pia, de 15 a 20.30 hores. També el 28 de març, als Maristes
d’Igualada, de 15 a 20 hores.
Pel que fa a la comarca, n’hi
ha previstes el 18 de març al
teatre La Lliga de Capellades,
de 10 a 14 i 17 a 21 hores, al
saló de plens d’Òdena el 19
de març de 17 a 21 hores, i a
Masquefa, de 18 a 21 hores,
al dispensari mèdic, el dia 21.

El Museu de la Pell de Igualava acollir la setmana passada
la 16a edició de l’Assemblea
del FòrumSD, l’associació de
Síndics, Síndiques, Defensors
i Defensores locals de Catalunya.
L’assemblea general del FòrumSD es convocava per tal
de fer un balanç de l’activitat
desenvolupada a l’any 2013
i establir el Pla de treball per
a l’any 2014. L’acte va comptaramb la presència de Marc
Castells, alcalde de Igualada, qui va participar a l’acte
d’inauguració d’aquesta Assemblea a més de Rosa M.
Sánchez, Síndica de Igualada,
qui va ser, amb el propi Ajuntament, l’amfitriona d’aquesta
assemblea.
El president del FòrumSD,
Josep Giné ha destacat la
continuïtat del treball conjunt
des de la xarxa de treball i
relació que ofereix el FòrumSD. L’intercanvi de consultes,
informació,
assessorament,
suport a les sindicatures i la
formació continuada als síndics i defensors locals són els
objectius i els eixos claus de
la programació i l’actuació del
FòrumSD.
Quant a l’activitat de l’any
2013 s’ha destacat de nou el
manteniment de la programació anual, tenint en compte la
necessitat de mantenir i ajustar les despeses al context general d’austeritat i control que
ha de suposar l’actuació del
FòrumSD. Les Jornades de
Formació, al voltant de temes
com la “seguretat, la convivència i els drets” o els tallers de
formació: “la transparència i
els mecanismes de prevenció
de la corrupció” i “Processos
sancionadors – Trànsit / Policia local” han estat els aspec-

Josep Giné, Marc Castells i Rosa M. Sánchez.

La defensora del
ciutadà d’Igualada,
Rosa Sánchez, va
actuar d’amfitriona
de l’assemblea del
Fòrum SD, que es va
fer al Museu
de la Pell
tes més valorats per part de
tots els membres de l’assemblea.
Les trobades del FòrumSD,
que se celebren anualment
des de l’any 1999, compten
amb la presència de Síndics
i Síndiques locals dels pobles i ciutats que disposen ja
d’aquesta institució. El FòrumSD, és una associació
sense ànim de lucre formada pels Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores dels
Ajuntaments de Catalunya.
Els seus objectius son promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió
i implantació als municipis, el
desenvolupament de models
de treball i d’actuació con-

junts, així com disposar d’una
xarxa de coordinació, suport,
intercanvi i assessorament
entre les sindicatures.
Una figura present
a 38 pobles de Catalunya
A data d’avui, a Catalunya ja
hi ha un total de 38 pobles
i ciutats que han implementat la institució als respectius
municipis, i disposen d’un defensor o defensora municipal.
En termes de població, més
d’un 54% de ciutadans poden
accedir a aquesta institució
de defensa dels drets de les
persones, que desenvolupa
les seves funcions des de la
proximitat i a l’àmbit de l’administració local. Cal destacar
que dels 10 municipis més poblats de Catalunya, només 2
no disposen encara d’aquesta
institució i que dels 23 municipis de Catalunya amb més de
50.000 habitants 16 ja han incorporat al síndic/a local com
a mecanisme de protecció i
defensa dels drets de la ciutadania.

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

ROSICH MOTORS, S.L. - Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - www.rosichmotors.com
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L’associació vilanovina del Camp del Rei torna a guanyar el
premi a la millor comparsa del Carnaval, molt participat
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació Cultural Camp
del Rei, de Vilanova del Camí,
va rebre dissabte, 1 de març,
el primer premi del jurat a la
millor comparsa de la rua de
Carnaval d’Igualada. Les seves disfresses, elaborades
totalment amb plàstics i materials reciclats, formaven part
de la comparsa Som la mar
de rarus, que denunciava i
volia conscienciar sobre la
contaminació dels mars i els
oceans. El segon premi va ser
per a l’Escola Garcia Fossas
amb Els herois per l’educació i el tercer a Sense cinema
ens hem quedat, de l’Escola
Dolors Martí. A banda, fins a
quinze comparses han rebut
premis en metàl·lic de 200 i
500 euros per la seva originalitat.
Enguany han estat tres mil les
persones que han participat
en la rua, establint una xifra
rècord i donant color a la festa
amb les carrosses i comitives
que han recorregut, durant
més de dues hores, els carrers del centre de la ciutat. La
majoria corresponien a escoles, entitats i col·lectius de la
capital de l’Anoia, però també
de municipis veïns com Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
4.500 € en premis
Amb l’arribada del Rei Carnestoltes a la plaça, el jurat
va fer públics els noms dels
guanyadors, amb un total de
4.500 euros en premis. Com
també és tradició, el Rei Carnestoltes va llegir el pregó dalt
de l’escenari, un text de l’igualadí David Soler. En aquesta ocasió, celebrant els 150
anys de l’Ateneu Igualadí, el
va acompanyar una comitiva
temàtica del segle XIX, amb
personatges típics de l’època
en què va néixer l’entitat, com
el mossèn, l’alcalde, el militar,
el mestre o l’obrer.
En acabar, també a Cal Font,
tots els participants van gaudir
d’una botifarrada, que un any
més ha comptat amb la col·
laboració de Carrefour, que va
donar la carn, de Fruites Pere
Prat, que va cedir els tomàquets i del Gremi de Flequers,
que va aportar el pa. Novament, l’Antic Gremi de Traginers va coure la carn i va fer
els entrepans.
Diumenge al matí, la festa
va continuar a la Plaça de
l’Ajuntament amb la minirua
i el ball infantil de disfresses,
amb l’espectacle Rebombori a
càrrec de Roger Canals i amb
la col·laboració de la Xarxa
d’Igualada.

A dalt, primer premi del Carnaval d’Igualada, per l’associació Camp del Rei. A sota, d’esquerra a dret, segon i tercer premi, per al CEIP Garcia Fossas i el CEIP Dolors Martí. Fotos: Joan Guasch.
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Avui, trobada per
organitzar la Festa de
l’Arbre de Maig
REDACCIÓ / LA VEU

La 3a edició de la Festa de
l’Arbre de Maig serà el dia 18
de maig a la Plaça Pius XII.
L’Al-pi-nisme Club Esportiu ja
comença a engegar motors
per l’organització de la Festa.
Des de l’entitat volen convidar a participar, col·laborar i
ajudar en tota la preparació i
organització a tothom qui en
tingui ganes. La Festa és de
tota la ciutat i entre tots aconseguirem que sigui un èxit.
Avui divendres dia 7 de març
a les 19h a l’Espai Cívic Centre tindrà lloc la primera reunió per començar a organitzar
aquesta tercera edició.
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Alumnes anoiencs, a la fase territorial del
concurs de llengua anglesa “The Fonix”
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte 1 de març les aules
de l’INEF van omplir-se amb
els alumnes que al mes de gener van resultar guanyadors
de la fase local. La trobada
va ser multitudinària ja que hi
eren presents els joves guanyadors d’escoles de tota la
província de Barcelona.
Al llarg del matí van anar arribant els competidors, que
amb papers a les mans anaven assajant i escalfant com si
d’esportistes es tractés. A les
12 del migdia, silenci absolut
als passadissos, aules plenes,

joves concentrats en la tasca
que havien de fer. El tema sobre el que havien d’escriure:
esports. El lloc era l’ideal...
Una hora després, ja amb cares més relaxades, anaven
sortint a respirar aire fresc,
la feina ja enllestida. Un cop
afora s’havia de complir amb
el ritual: fer-se la foto de grup
davant el rètol de l’edició d’enguany del concurs. A la foto
podeu veure els nostres representants, posant igual de
bé que els famosos en els
Oscars.

Participants anoiencs a “The Fonix”.

Pere Mula, guanyador
del darrer sorteig de
Forn Alemany

Marta Ferrusola i Jordi Armengol parlen al Casal del
Passeig de l’activitat física per a la gent gran

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / CASAL GENT GRAN

Ja s’ha efectuat el darrer sorteig de les targetes client del
Forn Alemany. Es va fer el
dissabte 1 de març i el premi,
d’un cap de setmana a Madrid, va ser pel client nº 3257,
Pere Mula.

En la segona Tertúlia varem
parlar de: l“Activitat física i esport per la gent gran” amb els
convidats, Marta Ferrusola i
Jordi Armengol. Ell Llicenciat
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la UB, amb
un llarg currículum en el món
de l’esport, donant classes,
manteniment, direcció i preparació, etc. a més de participar
en ponències, articles i conferències, especialment dins de
la 3a. edat.
La seva presentació va ser
molt gràfica, ja que ell mateix
indicava els moviments més
recomanables per a les persones grans, però que amb
els petits i simples exercicis
es podem mantenir en forma,
i sense ni sortir del menjador
de casa...
La Marta Ferrusola, que sempre ha participat molt activament en tot el que fa referència a l’esport, entre moltes
altres coses, va fer més èmfasi en els consells i les recomanacions, que ella mateixa
ja experimentat i que d’una
manera senzilla i entenedora feia arribar a les persones
que omplien la Sala. Però en
especial recomanava sobretot
caminar i caminar, amb vestits
i sabates còmodes i fent recorreguts, per anar bé, d’una
hora cada dia.
Aconsellava com hauríem i
hem de menjar i també alhora
sentir-se bé un mateix, pensant de manera positiva i amb
bon humor, trobar la manera
de que els més grans tinguem
més dedicació envers nosaltres mateixos. També va obrir
una porta a l’esperança de
poder tenir el Dret a decidir,
que seria una manera de fer
el primer pas cap una Catalunya sobirana i una manera de

Assaigs de les
Caramelles
de Sta. Caterina
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Veïns dels
carrers Sta. Caterina, Carme
i Travessies celebra enguany
els seus 25 anys de Caramelles. Des de l’entitat us volen
animar a participar en un any
tan especial per a l’entitat.
“Som conscients que sense
l’esforç, l’implicació, la voluntat, l’interès, el treball de veïns
i amic, avui no tindríem la realitat de què gaudim”, diuen.
Els assaigs tindran lloc els
dies 12, 19 i 26 de març, i 2,
9, 16 i 24 d’abril, a l’edifici de
la nostra redacció, a La Veu
de l’Anoia, al carrer del Retir
40, de 9 a 10 del vespre. El dia
de la cantada serà el dissabte
26 d’abril. Els veïns animen a
que poseu el domàs al balcó,
i respireu els aires de festa i
alegria que ens transmeten
les Caramelles.

millorar les coses per la gent
del país i concretament per les
persones grans, que després
de tota una vida treballant,
deia, cal poder gaudir de la
vida i també de la nostra terra
tant maca com tenim.
A l’acabar amb preguntes i comentaris es va crear un clima
molt agradable. Ells dos van
assenyalar i van felicitar-nos
pel gran Casal del Passeig
que ara tenim.
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El 13 de març, vuitena Fira Futur a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

“I ara, què més puc estudiar?”.
“Si estudio, quines ofertes laborals m’esperen?”. “Quina
formació m’ajudarà a progressar a la feina?” Aquestes i moltes altres preguntes trobaran
resposta en la vuitena edició
de Fira Futur, que se celebrarà a Masquefa el dijous 13 de
març. En aquesta ocasió fins a
23 centres, entre instituts, universitats, acadèmies, serveis
d’ocupació, cossos de seguretat i institucions, instal·laran
els seus estands a la Sala Polivalent de la Fàbrica Rogelio
Rojo per mostrar als visitants
les opcions formatives que
existeixen a Masquefa i el seu
àmbit d’influència per continuar estudiant, iniciar-se en el
món laboral o millorar el seu
lloc de treball.
Organitzada per l’Ajuntament
de Masquefa en el marc de la
Xarxa Transició Escola Treball
(TET) Anoia Sud, Fira Futur
s’adreça als joves per ajudarlos a l’hora de prendre una
decisió tan important com el
seu futur acadèmic o professional, però també a persones
de totes les edats -ja estiguin
en actiu o a l’atur- que aposten per formar-se de manera
continuada i, així, augmentar
les opcions de trobar feina o
millorar la que tenen.
Aquest any, i després de la
bona acollida de l’edició anterior, Fira Futur torna a prestar
especial atenció a les persones que volen fer-se emprenedores i autoocupar-se, una
fórmula cada vegada més estesa. Per això, el saló inclourà
un estand conjunt dels centres
de serveis a les empreses dels
Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Piera i Masquefa amb informació sobre
emprenedoria, on s’explicaran
els tràmits que s’han de fer per
a crear el nostre propi negoci
i es proporcionarà informació
d’interès als emprenedors.
Com a novetat, els PQPI-PTT
de l’Anoia Sud i d’Igualada
s’estrenaran a la fira amb un
estand on informaran sobre
aquests estudis, els quals
proporcionen als joves que no
han acreditat l’ESO una formació bàsica i uns coneixements
professionals per a millorar les
seves opcions d’ocupabilitat.
Els mateixos alumnes que
participen en els Programes
de Qualificació Professional
Inicial que aquest curs es fan
a la comarca han dissenyat
l’estand i s’encarregaran tam-

participants dels PQPI-PTT de
Piera i Igualada.

bé d’informar els visitants.
Ampli ventall d’expositors
Els expositors que mostraran
les seves ofertes a Fira Futur
són Àgora International School Barcelona (Sant Esteve
Sesrovires), Ceina Esquemes
Informàtics (Igualada), CEPEQ (Igualada), CETA Escola
Universitària de Turisme (Barcelona), CFA Martorell, Consell Comarcal de l’Anoia, Escola d’Enginyeria d’Igualada,
UPF, Escola Joviat (Manresa),
Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps (Igualada), Escola Pia
d’Igualada, Hair Street Moda
(Martorell), Institut Guinovarda de Piera, Institut Joan Mercader d’Igualada, Institut Joan
Oró de Martorell, Instituts Milà
i Fontanals d’Igualada i Vilafranca, Ministeri de Defensa,
MM Escola d’Idiomes (Masquefa), Mossos d’Esquadra,
Policia Local de Masquefa,
PQPI-PTT de Piera i Igualada,
Universitat Oberta de Catalunya, i Ajuntaments d’Igualada, Piera, Vilanova del Camí
i Masquefa, amb un estand
conjunt sobre ocupació i emprenedoria. També hi serà Ràdio Masquefa, que dinamitzarà la Fira.
Diversos orientadors de la
Xarxa TET Anoia Sud oferiran
informació i assessorament
als visitants sobre les diferents
opcions de continuar estudiant
o incorporar-se al mercat de
treball. També un orientador
de l’empresa especialitzada
Educaweb que la Diputació de
Barcelona ha posat a la disposició de la fira.
A més, a la fira s’habilitarà
un espai dedicat a la mostra
de professions, on diversos
expositors faran exhibicions i
demostracions perquè els vi-

sitants puguin palpar com són
les feines que els proposen.
Jornada única
Després de l’èxit de les dues
darreres edicions, Fira Futur
tornarà a concentrar-se en
una única jornada, el dijous 13
de març. El saló obrirà portes
de les 10 del matí a 2/4 de 2
del migdia, i de les 5 a les 7
de la tarda, per rebre les visites concertades de diversos
centres escolars, així com de

totes les persones que s’hi
vulguin apropar. Ja han confirmat la visita al saló els instituts de Masquefa, Capellades,
Vallbona d’Anoia i Piera, així
com els alumnes dels cursos
de preparació de les proves
d’accés a Cicles Formatius de
Grau Mig i Grau Superior que
s’imparteixen a Masquefa,
els estudiants dels curs d’ofimàtica ‘Dona’t una oportunitat’, adreçat preferentment a
dones en situació d’atur, i els

Tres xerrades prèvies
Com a activitats complementàries a Fira Futur, al llarg de
la setmana es faran tres xerrades adreçades a joves, les
seves famílies, i persones
adultes que volen continuar
estudiant o incorporar-se al
món laboral. L’organització
d’aquestes sessions és un recurs educatiu que ha cedit la
Diputació de Barcelona per
potenciar el saló.
Per al dilluns 10 de març, a les
10 del matí, s’ha programat la
xerrada ‘Tens clar el que vols
estudiar? O de què vols treballar?, en què prendran part
una cinquantena d’alumnes
de l’institut de Masquefa. L’endemà, dimarts 11, a les 7 de la
tarda, es farà la sessió ‘Quina
influència juguen les famílies
sobre els fills/es quan és hora
de prendre decisions sobre
el futur acadèmic i professional?.’. I, finalment, el dimecres
12, a les 10 del matí, tindrà lloc
la xerrada ‘El repte de definir
el propi projecte professional’.
Totes tres sessions es faran al
Centre Tecnològic Comunitari
(avinguda Catalunya, 60).

Severn Trent Services promou
l’acomiadament d’un terç de la seva plantilla
a Sant Martí Sesgueioles
S. MARTÍ SESGUEIOLES / LA VEU

L’atur anoienc, una de els
comarques més castigades,
rebrà de nou un fort sotrac
amb la decisió de la multinacional, amb seu a Anglaterra, d’extingir els contractes
de 21 treballadors.
Severn Trent Services (STS),
que es dedica al subministrament de solucions pel
tractament d’aigua potable
i aigües residuals, va entrar
a Espanya al maig del 2009
amb la compra de l’empresa
santmartinenca Apliclor SA.
STS forma part del grup de
Severn Trent Plc., amb domicili a Anglaterra i cotitzador a
l’índex borsari FTSE 100. El
grup general Severn Trent
compta amb més de 3.000
empleats mundialment distribuïts en 90 centres i 435
milions d’euros d’ingressos
anuals.
El procediment d’acomiada-

ment col·lectiu afecta només a
una de les dues línies de negoci existents, l’Àrea Tècnica,
que representa el 61% del negoci total. L’empresa va presentar la setmana passada el
procediment tot al·legant causes econòmiques, productives
i organitzatives. Al llarg de
més de 120 pàgines, la memòria justificativa elaborada per
la direcció de STS intenta fer
palesa una situació econòmica actual i futura insostenible,
on només pot solucionar-se
adoptant mesures d’ajustament amb l’acomiadament del
35% de la plantilla total, però
que representa fins al 50% de
la plantilla de l’àrea afectada o
fins al 75% d’alguns dels departaments involucrats, com
és el Departament de Vendes.
L’aplicació d’aquesta dràstica
mesura s’explica principalment per l’actual crisi econòmica del país i les pèrdues

econòmiques que l’empresa
presenta. STS preveu que
aquesta situació s’agreugi en
el pròxim exercici per la voluntat de l’empresa de desviar l’execució dels projectes
globals i internacions actualment desenvolupats a la seu
catalana a altres centres ubicats a Àsia o Orient Mitjà. La
reforma s’acompanya també
d’una centralització de les
funcions a la seva seu del
Regne Unit. Així, la pèrdua
de l’interès del grup societari
amb la seu catalana justifica,
segons la direcció, la necessitat de reduir la seva estructura.
El negoci existent de comercialització de productes
químics que l’empresa té no
es veu involucrat en aquest
procés d’acomiadament col·
lectiu.

Comarca
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Conca d’Òdena

Comença el procés de primàries al PSC de Vilanova del Camí
REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana s’ha iniciat
el compte enrere que portarà
al procés de primàries per escollir el candidat a l’alcaldia pel
PSC a Vilanova del Camí, i,
com era d’esperar, en poques
hores s’han donat a conèixer
ja dues candidates: l’advocada Noemí Trucharte, que representa el sector “oficial” del
partit, amb el suport de l’executiva local que lidera Carles
Majoral, i Vanesa González,
l’actual número 2 del govern
municipal, que encapçala el
veterà Joan Vich. No s’espera
que hi hagi més candidats del
PSC, però ningú no descarta
que hi hagi sorpreses depenent del resultat de les eleccions primàries, a les quals,
com és lògic, només tindran
accés els militants del partit
socialista vilanoví, el 5 d’abril.
Trucharte va ser la primera en
fer pública la seva voluntat de
presentar-se a les eleccions, i
no havien passat ni 24 hores,
que González seguia les mateixes passes.
Noemí Trucharte va dir que
es presentava “per convicció”,
mostrant-se “segura” de que

Bona participació al
ball i al concurs de
disfresses de la gent
gran
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Unes dues-centes persones
van gaudir de la celebració del
carnestoltes de l’Associació
de Pensionistes i Jubilats de
Vilanova del Camí, al centre
polivalent de Can Papasseit,
el passat dissabte. L’organització ha destacat amb satisfacció l’assistència al ball i la
bona participació també al
concurs de disfresses.
Com és habitual, una vegada
feta la desfilada dels concursants, el jurat encapçalat per
la regidora de Serveis Personals, Pepita Còdol; acompanyada per Mònica Hontoria,
de l’Associació contra el Càncer; Virtudes Pozo, del Centre
Cultural Casa de Andalucía de
l’Anoia; Pilar Fernández i Immaculada Closa van va procedir a la deliberació i a formular
el veredicte.
Després d’una ajustada puntuació es van atorgar els següents premis: el primer a Teresa Isart, el segon a Paquita
Sosa i el tercer a Alfonso Gutiérrez.
Des de l’Associació han donat
les gràcies a totes les persones que van participar al concurs de disfresses.

la seva decisió “és un pas important tant a nivell personal
com per a la ciutat”.
Trucharte té 34 anys, és advocada i compagina la seva feina com a funcionària a l’Ajuntament d’Igualada amb el seu
despatx d’advocats a Vilanova
del Camí. Noemí Trucharte
va ser regidora d’Infància i
Joventut a Vilanova del Camí
durant el mandat 1999 – 2003.
Ho va fer com a independent
però formant part del projecte
que encapçalava Joan Vich.
La candidata oficialista va assegurar que la seva candidatura serà “àmplia i transversal,
amb la incorporació de gent
jove”. Amb un to conciliador,
lluny del conflicte que viu el

PSC a Vilanova, Trucharte
va avançar que si guanya “no
tindré cap inconvenient” en integrar Vanessa González a la
llista de les properes eleccions
municipals.
Vanesa González té 36 anys,i
porta 7 anys a l’equip de govern. És diplomada en Educació Social i té un màster en
Mediació Ciutadana i Familiar.
La candidata va explicar dimecres en roda de premsa
que calia fer un procés de primàries per evitar que l’elecció
de l’alcaldable “fos quelcom
en mans de pocs militants”.
En declaracions recollides de
Ràdio Nova, González va considerar “més just” que els simpartitzants també poguessin

Noemí Trucharte.

Vanesa González.

votar a les eleccions primàries, ja que “són molts més que
els actuals militants”. Recordem que González és una de
les militants que va abandonar
l’executiva local producte del

conflicte al PSC, iniciat a les
últimes eleccions municipals.
Que Trucharte sigui la candidata dels qui encara ocupen
l’executiva fa que el procés de
primàries “neixi viciat”.
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Sortida de la Colla excursionista de Vilanova
des de la Floresta al Papiol

Dies de replantació d’arbres i
manteniment de mobiliari urbà

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En aquest plàcid matí de principis del mes de març, 30 caminaires anem a fer un tomb
per la zona nord-occidental de
la serra de Collserola, iniciem
la nostra passejada a La Floresta. No fa gaire fred i el bon
día que fa convida a la muntanya. Fem camí tranquil·lament
després d’esmorzar continuem
fins a l’ermita de La Salud, al
municipi del Papiol, església
ubicada vora el Puig Madrona. Consta d’un edifici d’una
sola nau, amb una part preromànica de cap al segle X que
abasta les dues terceres parts
de ponent de la nau] i que se
suposa que devia estar coberta amb encavallades de fusta.
La seva existència, com a parròquia, està documentada des
finals del segle IX, dedicada a
Santa Eulàlia de Mèrida, però
el 1315 es va traslladar la parròquia i la dedicació a la capella
del castell del Papiol, quedant
l’ermita dedicada a Sant Pere
fins que el 1717 es canvià per
la Mare de Déu de la Salud. Un

Potser
algunes
persones
s’han estranyat aquests dies
de trobar un forat allà on hi
havia un arbre. Com cada any
en aquesta època, la Brigada
de Jardineria de Vilanova del
Camí està duent a terme les
feines de substitució i replantació d’arbrat a diferents zones del municipi.
Les tasques de replantació
es desenvolupen durant els
mesos d’hivern, i es realitzen
per tal de substituir aquelles
espècies d’arbrat afectades
per alguna malaltia, envelliment, deteriorades per motiu
de vandalisme i les quals no
es poden recuperar, o perquè
no eren adequades a l’emplaçament que en el seu moment
se’ls hi va donar. D’aquesta
manera l’Ajuntament vol garantir la seguretat als vianants
del municipi i evitar que en alguns casos es pugui despendre alguna branca.
Algunes de les zones del municipi on es duran a terme

cop feta la foto de grup continuem cap a les Escletxes, són
unes esquerdes naturals de
certa espectacularitat, obertes
en un massís rocós mesozoic,
han sigut ocasionades per l’assentament damunt un terreny
argilós i estovat per filtracions
naturals, ens endinsem en un
recorregut espectacular on
gaudim d’aquesta ruta espectacular de la natura. Arribem al
Papiol, coronat pel seu castell
i on descobrim una bonica ciutat amb algunes construccions
que ens recorden a Gaudi.
Hem d’agrair aquesta bonica

sortida als nostres vocals Joaquim Grau, Xavier Rocamora i
Francisco José Fernández.
La propera sortida de la colla
serà el dia 16 de març anem al
Grau de l’Escletxa (Montsant)
sortim a les 7 del matí i tornem
a les 20h. INSCRIPCIONS
PER LES EXCURSIONS: Tots
els dilluns i dijous de la setmana de l’excursió, de 19 a 20:45
hores, a la seu social. Els socis
poden fer la reserva telefònicament o per correu electrònic.
cevcami@hotmail.com i 93
803 43 88.

aquestes feines de substitució
i replantació són: els carrers
Fra Juníper Serra, Verge de
Montserrat, Alba i Santa Llúcia, la plaça Gertrudis Artigal
i la zona de pícnic del Parc
Fluvial.
D’altra banda s’estan fent també tasques de manteniment
en el mobiliari urbà. Aprofitant
l’arribada del bon temps o al
menys la treva que ha donat el
fred més intens, s’estan fent
tasques de reparació i substitució de mobiliari a places
i parcs. Les actuacions han
començat pel nucli urbà però
s’aniran estenen per altres zones.
Aquests treballs es podran
allargar fins a mitjan juny,
ja que hi ha contractats tres
peons i tres oficials de brigada per mitjà d’un programa
de treball i formació finançat
pel Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i el
Fons Europeu.

L’ajuntament de Jorba acaba la
reparació del carrer del centre de
dia

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
Plaça Tècnic Dinamitzador de Joventut. A2. Obra i Servei Jornada: parcial
Programa: “Tècnic – dinamitzador de joventut compartit”, vinculat a la subvenció anual de la
DG de Joventut i col.laboració municipal.
Funcions a desenvolupar:
−Tasques de tècnic-dinamitzador juvenil a municipis de l’Anoia.
−Dissenyar, tramitar, desenvolupar i executar els programes i projectes municipals.
−Sol·licitar i justificar subvencions i altres gestions vinculades, mitjançant TIC.
−Ús de les noves tecnologies de la informació a la comunicació
Requisits mínims:
-Estar en possessió del títol de diplomat/ada en l’àmbit de les ciències socials i/o de la
informació i la comunicació.
-Acreditació d’estar en possessió del nivell C català
-Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
Es valorarà:
-Experiència laboral com a tècnic/a i/o dinamitzador/a de joventut compartit a diversos municipis, informador/a juvenil en equipaments i punts d’informació juvenils, centres educatius.
-Màster interuniversitari “Joventut i Societat” promogut per l’Agència Catalana de la Joventut
o similar.
-Títol de director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil autoritzat per la Direcció General de
Joventut o similar.
-Experiència i domini de les TIC, de l’entorn 2.0 i d’altres programes vinculats a la comunicació.
-Imprescindible disposar de carnet de conduir B1 i
-Disponibilitat de vehicle propi
-Incorporació immediata
Procés selectiu
-Valoració mèrits, prova pràctica i entrevista personal, per valorar la capacitat funcional.
El termini per a la presentació del currículum serà fins el 14 de març de 2014 a la seu del
Consell Comarcal de l’Anoia, ubicat a la plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada.
El procediment d’entrega de currículums es realitzarà mitjançant instància dirigida al President
del Consell Comarcal on s’expressi la voluntat de ser inclòs en el concurs, fent constar la
següent referència d’oferta laboral: TDJC/2014.

JORBA / LA VEU

A finals de febrer, l’ajuntament de Jorba ha acabat les
obres de reparació del ferm
del carrer de davant del centre de dia. Aquest carrer, per
falta d’estabilitat del ferm i a
causa de les pluges i evacuacions d’aigües de la zona, ha
patit diversos moviments que
s’havien traduït en diversos
enfonsaments de l’asfaltat.
La reparació que s’hi ha realitzat, ha suposat una important
inversió que s’havia fet imprescindible i urgent de realitzar per a garantir una total estabilitat del ferm. Les tasques
han consistit en la realització
d’una caixa de drenatge amb
una fondària considerable i, a
més a més, un reasfaltat complet, en aquest cas utilitzant

formigó colorejat gris, que té
un aspecte molt similar a l’asfalt. Queda així, finalment, ben
estabilitzada aquesta zona,
i això permetrà, junt amb les
obres de reparació de l’edifici,
ben aviat posar-lo a disposició
dels jorbencs.
Les obres, realitzades per
Excavacions Gassó SL, han
comportat una despesa de
36.378,84 euors, que es finançaran en 17,5% a través dels
ingressos ordinaris municipals (impostos), i en un 82,5%
(29.987,45 euros) a través del
PUOSC del 2012, provinent
del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya
i que no es preveu ingressar
fins a finals del 2015 o 2016.
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Terra del Turó del Castell al Roure del
Tricentenari
ÒDENA / LA VEU

En el marc dels actes del Tricentenari, ahir diumenge, va
tenir lloc l’acte del Roure del
Tricentenari que forma part
dels esdeveniments programats per la Generalitat per
commemorar els fets de 1714.
L’acte va consistir en la plantada d’un roure al monestir de
Santa Cecília de Montserrat
amb terra recollida arreu de
Catalunya per reunir, simbòlicament, el conjunt del país. El
roure, a més de ser un símbol
de fortalesa, és també un arbre propi de la muntanya de
Montserrat, un lloc únic al país
per la seva càrrega espiritual
i cultural i pel lloc central que
ocupa a la geografia catalana.
L’alcalde, Pep Solé, va abocar a l’escocell del Roure del
Tricentenari un grapat de terra
del Turó del Castell. Solé, explica que es va escollir agafar
la terra del Castell per la seva
història i per ser un dels indrets més identificatiu del nostre municipi.

ÒDENA / LA VEU

Amb aquesta iniciativa es
vol, segons el comissari del
Tricentenari Miquel Calçada
“que aquest arbre esdevingui
una icona que es projecta en
el futur i un emblema de la for-

ça del país”. Calzada, afegeix
“Volem que el roure creixi amb
la terra de tots els pobles i ciutats de Catalunya com a símbol d’unitat i fermesa”.

Cap de setmana de festa amb el Carnestoltes
ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte i diumenge el
municipi d’Òdena celebrarà la
festa del Carnestoltes. Tan el
nucli d’Òdena, dissabte, com
el pla d’Òdena, diumenge,
acolliran les diferents rues de
comparses per festejar la festa de la disbauxa.
Així, la primera cita la tindrem
dissabte 8 de març a la Plaça
Mestre Vila Vell. A dos quarts
de 6 tindrà lloc el pregó a càrrec de Teatre Espontani i es
donarà el tret de sortida a la
rua. A l’arribada, a la mateixa plaça, el jurat farà públic
els noms del guanyadors que
premiaran la disfressa a nivell

individual i el de comparsa.
En total seran deu guardons;
quatre premis per a les comparses i sis premis individuals.
Mentre s’espera el veredicte
del jurat hi haurà un berenar
de pa amb xocolata animat
per Àngel Daban amb el seu
espectacle
ANIMAINACIÓ.
Tothom qui hi vulgui participar
cal que s’inscrigui a la mateixa
plaça, el mateix dia, a les 5 de
la tarda.
La segona cita, serà el diumenge, 9 de març, al Pla
d’Òdena. La rua s’iniciarà a les
5 de la tarda. A les 6 de la tarda es preveu l’arribada de la
rua al Centre Cívic del Pla de

la Masia on tindrà lloc l’espectacle d’animació QUEVIURES
amb De Parranda. Tot seguit
es realitzarà el lliurament de
premis i en acabar, xocolatada
per a totes les persones que
vagin disfressades. El jurat del
concurs de disfresses i comparses estarà format per un
representant de cada una de
les entitats: UD Rebrot, Club
de Petanca Odenense, AAVV
La Coraza, Comissió de Reis
de Sant Pere i del Pla d’Òdena
i un membre de l’Ajuntament
d’Òdena. Les inscripcions al
Carnestoltes de diumenge seran, el mateix dia, a dos quarts
de 5 a la pista de la petanca.

Surt l’agenda de Primavera
ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha editat una nova agenda que recull
totes les propostes culturals i
socials que es duran a terme
durant els mesos de març, abril
i maig a Òdena i que són organitzades per l’Ajuntament i/o
entitats del municipi.
Com cada edició, l’agenda, a
més de ser un recull de totes
les activitats que es realitzen al
municipi, vol ser també una crida a la ciutadania a participar
del gran ventall d’actes programats.
La nova agenda inclou més

“Amb sensibilitat de dona” i “La
feminitat també és multicultural”
actes a Òdena per commemorar
Dia Internacional de les Dones

d’una vintena d’activitats, un
gran ventall de propostes per a
tots el públics; presentacions,
conferències, concerts, actes
tradicionals, teatre,.... entre les
que cal destacar la presentació
del llibre “Después de despedirme: Pepe Rubianes inédito”
que tindrà lloc el proper diumenge 2 de març, els actes
programats en el marc del Dia
Internacional de la Dona, l’homenatge a Carmen Amaya,
Carnestoltes,
Caramelles,
Sant Jordi, agermanament, entre moltes altres.
La regidora de cultura, Ramo-

na Vila, explica “amb l’agenda,
que rebran aquesta mateixa
setmana tots els odenencs a
casa seva, ens avancem a l’arribada de la primavera, però
així ja poden reservar a les seves agendes els actes i activitats a les que volen participar”.
La regidora també assenyala
i agreix la bona col•laboració i
entesa entre l’Ajuntament i les
entitats per organitzar activitats
amb l’objectiu comú de donar
coneixement i entreteniment”.
L’agenda de Primavera també
és pot consultar a la web de
l’Ajuntament www.odena.cat

Aquest divendres, 7 de març,
tindrà lloc al teatre Centre
Unió Agrícola, “Amb sensibilitat de dona”, un sopar i diferents actuacions per commemorar Dia Internacional de
les Dones.
El 8 de març és la data que
ens recorda la necessitat de
seguir lluitant cada dia per a
reivindicar els drets de les
dones i seguir lluitant per a la
igualtat i la no discriminació.
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD) ha coordinat un
any més la tasca que diverses entitats i associacions,
així com també els mateixos
ajuntaments i equipaments
públics dels diferents municipis, duen a terme per a
la sensibilització ciutadana
davant la discriminació de
gènere i la promoció de les
dones per a una igualtat real
i efectiva.
Així, el municipi d’Òdena hi
participa amb l’organització
de dos actes a càrrec del Fòrum de Dones d’Òdena i Servei a les Persones de l’Ajuntament d’Òdena.
Aquest divendres 7 de març
tindrà lloc “Amb sensibilitat
de dona”, un sopar i actuacions que pretenen contribuir a
fer més present aquest pro-

El 8 de març és la
data que ens recorda la necessitat de
seguir lluitant cada
dia pels drets de les
dones
tagonisme i aquesta sensibilitat en una oferta molt especial, pensada per dones,
realitzada per dones i obert
a tothom. L’acte, presentat
per Teatre Espontani, es realitzarà a les 9 del vespre al
Teatre Centre Unió Agrícola i
comptarà amb les actuacions
de: Grup Shake it, Grup del
taller de guitarres d’Òdena,
Francina Cantarell, Grup del
taller de Bolliwood d’Òdena,
Bet Farrés i Magalí Baulida,
Nuria Admetller, Grup Trenta
Deu Maria Antonia. El preu
del sopar és de 5euros.
L’altre acte programat tindrà
lloc el dissabte 15 de març
a les 5 de la tarda a sala de
plens de l’Ajuntament d’Òdena . Serà un fòrum “La feminitat també és multicultural”,
en el que es vol donar a conèixer, en veu de diferents
dones, la seva visió sobre el
paper que tenen les dones
dins la seva comunitat. Ens
acompanyaran dones de diferents països.
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Disfresses i confeti envaeixen
la Pobla de Claramunt pel
carnestoltes

LA POBLA DE C. / LA VEU

Els poblatans i les poblatanes
van viure el passat cap de setmana la festa de carnestoltes.
El divendres 28 de febrer a la
nit l’entitat local Barrufet Roig
va organitzar un concurs de
disfresses i una discomòbil i el
dissabte 1 de març a la tarda
es va fer una rua per diversos
carrers del municipi que va finalitzar a l’Ateneu Gumersind
Bisbal.
Uns 300 joves van assistir a la
festa del divendres a la nit a
l’Ateneu, que va comptar amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Hi havia disfresses per
a tots els gustos: arlequins,
pirates, policies, crispetes i

molts més. El concurs el van
guanyar un grup que anaven
vestits de parc d’atraccions i
van rebre com a obsequi una
panera. La música va anar a
càrrec d’un DJ de l’empresa
Mon Produccions. La festa es
va acabar cap a les 6 de la
matinada.
Extraterrestres,
troglodites,
mims, princeses, bruixes i
molts altres personatges van
envair el dissabte a la tarda
els carrers del poble. La rua
va sortir des de la plaça dels
Països Catalans, va baixar
pel carrer de l’Estació, va creuar la carretera C-244 i es va
endinsar pel nucli antic fins a
l’Ateneu Gumersind Bisbal.

Terra del Castell de Claramunt per plantar el
Roure del Tricentenari
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va
col·laborar en la plantada del
Roure del Tricentenari, que es
va fer a la muntanya de Montserrat, al costat de Santa Cecília. L’acte simbòlic va tenir
lloc el diumenge 2 de març al
matí i el va presidir el conseller
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc
Homs.
Aquest arbre es va plantar
amb terres procedents de diferents municipis catalans. La
de la Pobla de Claramunt era
del castell. A l’acte hi va assistir la regidora de Cultura,
Esther Touriñán, que va poder
tirar la terra al roure, un arbre

tradicionalment molt arrelat al
nostre país. Aquest és un dels

actes inclosos en la celebració
dels 300 anys de 1714.

Una xerrada sobre la vida de les dones al Congo
i un sopar, actes del Dia Internacional de la Dona
LA POBLA DE C. / LA VEU

Una xerrada per conèixer
la vida de les dones al cor
d’Àfrica a través de la veu
de la monja Ramona Angrill i
un sopar seran els dos actes
que s’organitzaran a la Pobla
de Claramunt amb motiu del
Dia Internacional de la Dona.
Aquestes dues activitats tindran lloc el divendres 7 de
març a partir de 2/4 de 9 del
vespre a l’Ateneu Gumersind
Bisbal i les organitza la regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament.
La xerrada, amb el títol “55
anys de treball al Congo”, anirà a càrrec de la monja de la
congregació de les Carmelites
Ramona Angrill, que durant
mig segle va treballar al Con-

go. La germana Angrill va estudiar infermeria i el 1957 va
marxar al Congo per treballar
a la missió de Kimbau. Al llarg
dels anys va estar en diferents

missions gairebé sempre en
hospitals, normalment fent de
llevadora i ajudant a les dones
i a les criatures.
L’estiu de 2012 va tornar a
Catalunya i des de llavors viu
a Vic. La germana Ramona
Angrill és testimoni d’una vida
d’entrega, humilitat i tendresa.
Amb 88 anys, i mentre la salut
li permeti, encara es dedica a
cuidar la gent que ho necessita.
Després de la conferència, hi
haurà un sopar de dones poblatanes. Aquesta activitat ja
és el sisè any que s’organitza
i en cada edició ha tingut molt
bona acollida. L’àpat anirà a
càrrec del bar-restaurant El
Cau de l’Ais i finalitzarà amb
una discomòbil.

L’Ajuntament de la Pobla, en contra de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local
LA POBLA DE C. / LA VEU

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt interposarà conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local del Govern central. Així es va aprovar, per unanimitat, en el Ple
extraordinari del 27 de febrer.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que “aquesta llei disminueix l’autonomia de les administracions locals i suposa
una recentralització de l’Estat.
És un atac frontal a les entitats

municipals, a la democràcia i
un retorn a l’època franquista”.
La reforma vulnera clarament
l’autonomia local i les competències exclusives en matèria
de règim local i d’organització
territorial de la Generalitat reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Aquesta llei allunya dels municipis competències tan importants com l’educació, la sanitat o l’atenció social i en el cas
de les localitats de menys de
20.000 habitants també afecta a la prestació dels serveis
més bàsics, com la neteja viària, l’enllumenat públic o la

pavimentació de les vies urbanes. Aquest recurs, al qual
s’han adherit diferents ajuntaments, es presentarà al Tribunal Constitucional a través del
Consell de Governs Locals de
Catalunya.
En aquest Ple extraordinari també es va aprovar, per
unanimitat, l’adhesió a la
Mancomunitat per a l’Atenció
dels Minusvàlids Psíquics de
la comarca de l’Anoia, juntament amb els pobles de Rubió
i Sant Martí Sesgueioles i una
modificació de crèdit del Pressupost de l’any 2013.
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L’Ajuntament de Montbui, per
unanimitat contra la LRSAL

Cap de setmana de Carnaval a
Montbui

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper cap de setmana es celebrarà una de les festes més esperades per petits
i grans a Montbui, el Carnestoltes.
El dissabte 8 de març, a partir
de les quatre de la tarda, a la
plaça de l’Ajuntament, es durà
a terme la gran festa de disfresses per als més menuts.
En primer lloc es podran formalitzar les inscripcions i tot
seguit, pels volts de les cinc,
donarà inici un ball de Carnestoltes Infantil que anirà a
càrrec del grup “Tres per res”
i el seu espectacle d’animació. Durant l’espectacle es
durà a terme també una Cercavila a càrrec dels Tabalers
de l’Institut Montbui. A les sis
de la tarda finalitzarà aquest
carnestoltes de menuts amb
el lliurament de trofeus a les
millors disfresses, a càrrec de
les autoritats del municipi.
El Carnestoltes de Grans es
durà a terme el diumenge 9
de març. Com és habitual els
darrers anys, el Carnestoltes de Montbui es realitza en
diumenge ja que es vol aconseguir la màxima participació
d’arreu de la comarca, tenint
en compte que el dia anterior –el dissabte 8- es duran a
terme diversos carnestoltes
arreu de la comarca. A partir
de les sis de la tarda tindrà
lloc la concentració i inscripció

L’Ajuntament de Montbui va
aprovar divendres passat en
Ple Extraordinari sumar-se
de forma unànime al recurs
d’inconstitucionalitat contra la
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL). Aquesta llei
té dos objectius essencials:
anar contra l’autonomia local i
promoure la privatització dels
serveis. En definitiva, capgira
l’esperit de la feina dels ajuntaments.
L’alcalde Teo Romero va explicar que “és un clar atac contra
el municipalisme. La LRSAL
trenca el model d’atenció pública de proximitat i fa que els
Ajuntaments perdin la capacitat de prestar molts dels serveis que ofereixen actualment
a la ciutadania. Fins i tot ajuntaments i alcaldes del PP estan en desacord amb aquesta
llei. La dreta està fent un aprofitament del moment de crisi
per implantar ideología”
La llei, que va entrar en vigor
el 31 de desembre passat,
imposa que en un termini de
cinc anys la Diputació de Barcelona passi a gestionar els
serveis sanitaris que fins ara
prestaven els ajuntaments.
D’aquesta manera, els consistoris només s’encarregaran
de la protecció de la salubritat
pública i de tot allò relacionat
amb els cementiris i els serveis funeraris. De la mateixa

manera, àrees com els serveis
socials, salut i educació que
fins ara prestaven els ajuntaments, els hauran d’assumir la
Diputació en un màxim de dos
anys.
S’ha de tenir en compte que
els consistoris municipals representen un 13 per cent de
la despesa pública estatal,
davant del 53 per cent que representa l’Estat. Amb només
aquest reduït percentatge,
els ajuntaments presten serveis d’atenció a les persones
grans, serveis a persones
dependents, ensenyament a
infants de 0 a 3 anys o bé el
manteniment d’espais esportius, socials i culturals.
Abel Fanega, nou regidor
d’Infància

Divendres en el marc del ple
va prendre possessió com a
nou regidor d’Infància el jove
montbuienc Abel Fanega Santano. Fanega s’incorpora a
l’equip de govern socialista
assumint les responsabilitats
de l’Àrea d’Infància. Cal destacar que el nou regidor d’Infància és un jove montbuienc
molt implicat en diferents associacions i que formarà part
de l’equip de govern socialista
fins el final del mandat. Durant
la seva presa de possessió va
“mostrar-se orgullós de poder
treballar per al meu municipi
des d’una vessant de responsabilitat com és l’acció de govern”. Tots els representants
del consistori van saludar i felicitar Abel Fanega per estrenar
el seu càrrec.

12è Concurs de Fotografia
“Com ens veiem les dones”
MONTBUI / LA VEU

Emmarcat en el programa
d’activitats per commemorar
el 8 de Març, Dia Internacional
de les Dones, l’entitat montbuienca Dones amb Empenta
organitza enguany la dotzena
edició del Concurs de Fotografia “Com ens veiem les
dones” ? Enguany el tema de
les fotografies a concurs serà
“Nosaltres i el dret a decidir”.
L’objectiu d’aquesta edició és
reivindicar el dret de les dones
a decidir sobre el seu propi
cos.
Les autores participants podran lliurar un màxim de tres
fotografies en aquest concurs,
amb tècnica lliure i una presentació on hi haurà de constar, al dors de la fotografia, el
títol i un pseudònim de l’autora. En un sobre a part, tancat,
l’autora haurà de posar el seu
pseudònim, tot afegint les seves dades personals: nom i

cognoms, adreça, correu electrònic i un telèfon de contacte.
Les obres s’hauran d’enviar a
l’atenció del 12è Concurs de
fotografia “Com ens veiem les
dones” ?, a Dones amb Empenta (Carrer del Clos, 42 2ª)
08700 Igualada. També es podran lliurar en horari d’oficina ,
de dilluns a divendres, de 9 a
14 hores i els dimarts i dijous
de 15 a 18.
Les fotografies hauran de ser
inèdites i lliurar-se com a màxim el 21 de març. S’estableixen tres premis: un primer de
100 euros, un segon de 75 i
un premi del públic de 50 euros. La decisió del jurat serà
inapel·lable.
El lliurament dels premis es
farà el dissabte 29 de març
a les 7 de la tarda a l’Ajuntament de Montbui, durant la inauguració de l’exposició de les
obres participants. L’exposició
restarà oberta fins el dia 11

MONTBUI / LA VEU

de les comparses, al carrer de
les Arts, cantonada “Mercadona”. A dos quarts de set de la
tarda farà la seva arribada el
rei “Carnestoltes” i donarà inici
la Rua, que travessarà tot el
Boulevard montbuienc, fins el
carrer del Pont i enfilarà cap
al pavelló de Can Passanals,
on es farà el tradicional Ball
de Carnestoltes. Allà es coneixeran els guanyadors del
Carnestoltes, tant a la categoria de comparses com a la de
millor disfressa individual.
Cal recordar que les comparses han d’estar formades per
un mínim de cinc persones. Si
n’hi ha menys, s’optarà al premi individual. Per participar en
el concurs caldrà estar-hi inscrit. El jurat valorarà les comparses segons els criteris de
millor vestuari de fabricació,
la comparsa més animada i
la comparsa més engalanada.
Es lliuraran cinc premis de 200
euros (trofeu als tres primers)
per a les millors comparses
del municipi i també un premi
de 100 euros a la millor comparsa forània. També hi haurà
un premi de 50 euros i trofeu
a la millor disfressa individual.
Les inscripcions per participar
en el Carnestoltes de grans es
poden fer al CCC La Vinícola
o al mateix lloc de la sortida,
mitja hora abans. Per a més
informació es pot trucar al telèfon 93 803 05 01.

L’Ateneu de Montbui organitza
el I Curs de Cuina Mediterrània
MONTBUI / LA VEU

d’abril al vestíbul de l’Ajuntament (Carretera de Valls, 57),
en horari de dilluns a divendres de 8 a 14.30, de dilluns
a dijous de 17 a 20 hores i els
dissabtes entre les 8 i les 14
hores.
Podeu trobar més informació
al telèfon 93 804 54 82 o bé
a l’adreça de correu donesambempenta@dae.cat i al Facebook www.facebook.com/
dones.ambempenta.

L’Ateneu de Montbui organitza
el I Curs de Cuina Mediterrània. L’activitat consistirà en
diferents classes magistrals,
que es realitzaran a cinc restaurants de l’Anoia, sempre els
dijous a les vuit del vespre. En
acabar cada classe els participants degustaran els plats cuinats “in situ”, tot acompanyat
d’amanida, pa i vi de la casa.
El número de participants en
aquesta activitat està limitat a
8 persones. El preu de cada
classe és de 10 euros per als
socis de l’Ateneu i de 15 per
als no socis. Les inscripcions
es poden fer al Bar de l’Ateneu
de Montbui (Nucli Antic).
Les sessions d’aquest curs
començaran el dia 13 de març
al restaurant “El Mirall” d’Igualada, on el xef Toni Garcia
prepararà un “Risotto de ceps
amb formatge parmesà”. El

dia 27 de març, al restaurant
“L’Eucaria” de Tous, Carla
Mas prepararà un “Civet de
porc senglar”. El dia 10 d’abril,
al Restaurant La Tossa de
Montbui el xef Ignasi Garcia
cuinarà un “Bacallà confitat
amb tomàquet de l’àvia”. I el
24 d’abril, al Restauran “El
Tall de Conill” de Capellades
en Jaume Saumell prepararà
un “Tartar de filet de vedella”.
Clourà aquest I Curs de Cuina Mediterrània el dia 8 de
Maig, al Restaurant Ca l’Escolà de Miralles, on Esther Altimira cuinarà uns “Canelons
de tonyina amb vinagreta de
poma”. Els interessats a tenir
més informació sobre aquesta proposta poden adreçar-se
al telèfon 93 805 00 01 o bé
també a l’adreça de Facebook
de l’Ateneu de Montbui, www.
facebook.com/AteneudeMontbui.
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Anoia Sud

El vallbonenc Víctor Carrasco, al Campionat
d’Europa de Mushing que es disputa a Finlàndia

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El jove vallbonenc Víctor Carrasco és un dels dos únics
representants de tot l’Estat espanyol al Campionat d’Europa
de Mushing que es disputarà
del 6 al 9 de març a la localitat
de Metsakartano, a Finlàndia.
En la competició hi prenen
part els millors corredors de
cada país en diferents modalitats, des de Skijoring fins a
trineu de 8 gossos.
Carrasco hi competirà en la
categoria Skijoring d’1 gos. El
vallbonenc va aconseguir la
plaça per a l’europeu en guanyar en el Campionat d’Espanya d’aquesta especialitat i
coronar-se com a campió estatal. La prova europea, que
es disputarà aquest divendres,
7 de març, és una de les que
comptarà amb més corredors,
de manera que la competència serà molt alta.
Després d’entrenar durament
al llarg de tot l’any, Carrasco
ha intensificat aquests darrers
dies la preparació disputant

Vallbona d’Anoia es lliura
dissabte a la festa de Carnaval

diverses curses locals a Noruega, abans de viatjar a Finlàndia per disputar el campionat.
El jove vallbonenc és conscient que haurà de fer front
a una prova molt dura i que
s’haurà d’enfrontar a rivals
de gran nivell, entre aquests
els millors especialistes, provinents de països amb llarga
tradició en aquest esport com
la mateixa Finlàndia, Norue-

ga o Suècia. No obstant això,
Carrasco és optimista. S’ha fixat l’objectiu “d’assolir una de
la places del podi o, si més no,
quedar entre els cinc primers”.
L’altra integrant de la selecció espanyola que disputa el
Campionat Europeu de Mushing és la també catalana
Montse Claverol, d’Alella, que
competirà en la categoria de
trineu de 6 gossos.

Aquest dissabte, 8 de març,
Vallbona d’Anoia rebrà la visita del Rei Carnestoltes, que
arribarà amb les piles carregades i amb una maleta plena de
disbauxa i gresca.
La festa de Carnaval, organitzada per la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament,
començarà a 2/4 de 7 de la
tarda amb una rua de disfresses que recorrerà els carrers
del municipi. Sumeu-vos-hi, ja
sigui individualment o en comparses, perquè la cosa promet.
Els sorollosos Tabalers de Vallbona presidiran la comitiva,
que sortirà de la plaça de l’Església i acabarà al poliesportiu municipal. Allà la festa de
Carnaval continuarà amb un

espectacle d’animació infantil
amb Rhamon Roma. Hi haurà
servei de bar a càrrec dels pares i les mares de l’AMPA de
l’escola Josep Masclans, que
oferiran berenar a preus econòmics i, d’aquesta manera,
podran recollir fons per a les
seves activitats.
El Rei Carnestoltes ha preparat també una festa de disfresses nocturna per allargar la
gresca fins la matinada. Començarà al punt de la mitjanit,
a la Sala Polivalent Jaume
Calveras. Hi trobareu la millor
música disco, un bon ambient,
i moltes ganes de passar-s’ho
bé!
Totes les activitats del Carnaval són gratuïtes.

El diputat d’ERC Pere
Aragonès serà dilluns als
Hostalets

Torna el duatló de Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

El Club Excursionista Anoia
(CEA) presenta la cinquena edició del Duatló Vila de
Masquefa, una competició
molt esperada per tots aquells
que, cada dos anys, s’entrenen per participar en aquesta
disputada i original prova que
combina la carrera i la bicicleta de muntanya (BTT). Aquest
cinquè duatló se celebrarà el
diumenge 13 d’abril i inclourà
novetats destacades.
D’una banda, s’enduriran lleugerament les distàncies del

circuit. Els atletes hauran de
cobrir 2 quilòmetres inicials
de carrera, 22 quilòmetres en
bicicleta de muntanya, i uns
altres 5 quilòmetres finals novament a carrera.
Una altra novetat és que el
Club Excursionista Anoia ha
inclòs el seu tradicional concurs de fotografia ‘FotoFlash’
en el programa de la cursa.
Inscripcions obertes
Els organitzadors també han
canviat el sistema d’inscripció, integrant el Duatló Vila de

Masquefa en el mecanisme
que ofereix Runedia, el web
més complet en informació i
difusió de curses.
Les inscripcions s’han de fer
on line a www.runedia.com,
encara que també hi ha la
possibilitat de formalitzar-les
el mateix dia de la cursa, en el
cas que quedin places.
El preu de la inscripció és de
15€, amb un recàrrec de 5€
per les que es facin el mateix
matí de la prova. Les places
estan limitades a 150 participants.

Dissabte, no et perdis el Carnaval de Masquefa!
MASQUEFA / LA VEU

Ja tens la disfressa a punt?
No! Doncs afanya’t, perquè
el Carnaval ja és aquí. Aquest
dissabte, 8 de març, el Rei
Carnestoltes tornarà a ser a
Masquefa per fer-nos embogir
a tots, en el dia en què tot (o
gairebé tot) s’hi val!.
El Carnaval, que cada any fa
sortir al carrer un gran nombre de persones, començarà
a 2/4 de 7 de la tarda amb la
gran rua de comparses i carrosses que serpentejarà els
carrers de la vila i els omplirà de colors, llum i música. A
més dels grups, també s’hi podran afegir tot els qui vulguin
participar-hi a títol individual.
Només hi ha dues condicions:

anar disfressat, i tenir moltes
ganes de passar-s’ho bé. Les
carrosses i comparses s’hauran de concentrar, mitja hora

abans de l’inici, a l’avinguda
de la Línia.
La rua finalitzarà el seu recorregut a la Sala Polivalent de
La Fàbrica Rogelio Rojo, on
a les 8 de la tarda començarà
una festa i ball de disfresses
en què es donaran a conèixer
els guanyadors del concurs de
carrosses i comparses i del
concurs d’aparadors i comerços disfressats.
Però ja sabeu que Carnestoltes, el Rei més esbojarrat,
no en té mai prou. Per això la
regidoria de Joventut ha organitzat també un ball de disfresses nocturn, que a partir de la
mitja nit portarà la gresca i la
disbauxa de nou a la Sala Polivalent.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El dilluns dia 10 de març, el
diputat al Parlament Pere Aragonès serà als Hostalets de
Pierola, a on realitzarà una
xerrada al Casal Català, a les
20h. El diumenge previ, els
membres de la secció local
d’ERC tindran una taula informativa a la plaça Figueres del
municipi per fer difusió dels ar-

guments de la campanya.
Aquests actes s’emmarquen
a la campanya informativa sobre el dret a decidir que la formació 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.

L’associació “Súmate”
presenta les seves propostes
a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

Amb el suggerent títol de
“Construyendo la Cataluña
del futuro. Preguntas y respuestas”, l’associació “Súmate”
farà una conferència a la Sala
Teatre La Lliga de Capellades
el dissabte, dia 15 de març, a
les 6 de la tarda.
En aquesta xerrada hi intervindran Eduardo Reyes, president de “Súmate”, Bego Amado, membre de l’Associació, i
Antoni Olivé, professor de la
Universitat Ramon Llull. A més

de presentar les idees que
proposa la seva associació
i com va sorgir, explicaran a
tota l’audiència i especialment
als catalans que van venir fa
ja molts anys de fora -cas en
què es troben la majoria dels
associats de “Súmate”- quina
és la seva idea de construir un
nou país des de la seva experiència, una proposta interessant per veure des d’un altre
punt de vista els canvis que
poden succeir a Catalunya en
els propers mesos.

Exemplar gratuït,
prohibida la venda
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8 de març, 8 dones, 8 professionals
Dona i treball.
El llarg camí envers la plena realització professional
El funcionament, els procediments
i l’estructuració dels mercats de
treball analitzats des d’una perspectiva de gènere han contribuït a
trencar algunes de les falses idees més esteses sobre la relació
de les dones i el món del mercat
de treball. Així, cap a tombants de
la dècada dels seixanta ja va ser
possible, a partir d’un debat teòric feminista, d’observar que allò
que s’entenia per treball referit a
les dones contemplava aspectes
que anaven més lluny de relacionar mà d’obra amb retribució monetària. Treball, en l’àmbit laboral
femení, incloïa altres activitats
com per exemple les tasques que
realitzaven les dones a l’interior de
les llars, tant les destinades a tenir
cura de la casa com les referides a
l’atenció als fills i/o a d’altres components de la família. En aquest
sentit, el treball domèstic i familiar
va passar a ser considerat com a
un factor essencial per al manteniment d’un equilibri entre les persones i la llar; emperò, aquest treball
tan necessari era del tot invisible
i, de retruc, no atorgava cap valor
social a qui l’exercia, la dona. I,
en contra del treball mercantil, les
tasques domèstiques constituïen
aquella activitat inherent a la naturalesa pròpia de les dones, de la
qual només se n’apreciava el fonament del sistema reproductiu de
les famílies.
Aquesta percepció apuntava a
dues concepcions bàsiques de
desigualtat social: el capitalisme i
el patriarcal, dos règims que de fet
eren les dues cares d’una mateixa moneda. Capitalisme i sistema
patriarcal havien perpetuat que els
homes es dediquessin únicament
al treball productiu, sense ni tan
sols considerar la importància del
treball domèstic i familiar; per a les
dones, la realitat era totalment diferent: eren les protagonistes del
treball domèstic i familiar. Amb el
temps, l’estimació d’aquests principis establerts, d’aquest binomi
de presència i absència en l’acte
del que hom coneix com “tirar endavant la casa”, ha estat el factor

determinant del tipus de presència
de les dones i els homes dins del
mercat laboral. I, en conseqüència, mentre que els homes han
estat plenament disponibles per
al mercat laboral, les dones -si és
que hi han accedit- ho han fet des
d’una pràctica de doble presència.
Més enllà d’estadístiques i alguns
casos excepcionals, aquest és el
punt de partida per a entendre i fer
front a les nombroses situacions
de desigualtat i discriminació, en
relació amb el treball, entre dones
i homes. Qualsevol perspectiva
d’anàlisi en el sentit de buscar solucions operatives per a una autèntica igualtat de drets entre uns
i altres dins el marc laboral ha de
contemplar inequívocament l’eradicació dels tractes discriminatoris, presents encara –i cada cop
més- en les pròpies dinàmiques
del mercat; i, per descomptat, en
l’esfera social. Al costat de la condició de ser dona, els conceptes
ètnia, classe social, edat i formació segueixen actuant com a eixos
claus per a seguir perpetuant tractes desiguals.
Si bé és evident que existeixen
diferències físiques entre homes i
dones, avui l’anàlisi de la situació
des d’una perspectiva de gènere
es proposa posar en relleu els valors de la masculinitat i la feminitat,
és a dir, com cal teixir unes idees
social i equitativament acceptades
sobre el que és un home i el que
és una dona des d’uns paràmetres igualitaris, tant de drets com
de deures. Si no s’estableix d’una
vegada per totes un acord social
sobre les activitats i maneres de
fer considerades masculines, i les
considerades femenines, mai no
veurem realitzada la plena incorporació de les dones al món del
treball; alhora que es mantindria a
anys llum aquella total realització
d’aquestes a nivell professional.
Sí que és cert que s’han fet grans
passos en la recent incorporació
femenina al món del treball; però
la plena ocupació, els mateixos
càrrecs i els mateixos sous continuen estan lluny de la seva conse-

cució. I no és casualitat, al capdavall, que la crisi ho
hagi acabat d’adobar... el retrocés és majúscul! I les
dones en tornen a ser doblement les víctimes. Només se m’acut un plantejament: per què no aprofitar
els temps que corren i promoure la implicació dels
homes envers una autèntica compartició del treball
domèstic i familiar... i, tornar a començar? Al meu entendre, aquest és el camí que queda per fer en vies
d’una equitativa transformació de la societat.
Des de Dones d’Igualada, CARMEL·LA PLANELL
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8 de març, 8 dones, 8 professionals
M. Àngels Santacana i Fabregas
Arquitecte tècnic i aparelladora

Nascuda en una casa de la carretera de Montbui, quan el barri encara no existia, va viure la
normal infantesa i adolescència de les nenes de
l’època, amb una formació a les monges de la
Divina Pastora, que va compartir-la amb el llegat del món escolta. Va combinar el batxillerat,
al Pere Vives, amb un primer treball -al Registre de la Propietat- per tal de fer un raconet i
poder anar a estudiar a l’Escola d’Art i Oficis.
Més tard, després d’uns cursos de Decoració i
Disseny Industrial, va desestimar-ne la seva utilitat. Així que va resoldre començar la carrera
d’Arquitectura, compaginant-la amb unes hores
de treball a Construccions Panadès, que li van
servir de molt.
A mitja carrera va casar-se, i tal com ho exigien les circumstàncies: un curt viatge de noces,
i cap a la feina... Llavors, les contemplacions a
nivell laboral eren escasses; i, en aquest sentit, sort en va tenir del suport de la seva família -un suport tant moral com material, de iaies,
cangurs, etc.- a l’hora de plantar cara a la feina.
Tot i sentir-se cofoia amb la seva feina, als seus
fills no els ha transmès aquesta passió pel món
de la construcció; ells lliurement s’han decantat
per altres especialitzacions, unes realitzacions
professionals de les quals n’està plenament orgullosa. Paral·lelament, sempre barrinant per
a reformar la seva casa, perquè el que més li
fascina es canviar i renovar els espais i els objectes; aquestes modificacions de la residència
familiar acostumen a ser l’assignatura pendent,
ja sigui pel cost econòmic, ja sigui pel fet d’estar

contínuament enfeinada.
Enguany es compleixen els seus trenta-cinc
anys d’Arquitecte Tècnic, un exercici liberal
d’una consolidada trajectòria professional: va
ser durant set anys l’Aparelladora municipal
de l’Ajuntament d’Òdena i, al llarg de dues dècades, va formar part de l’equip de Tallercinc,
amb l’arquitecte Casimir Torrens (recentment
desaparegut), al costat del qual va treballar en
nombrosos projectes privats i públics. La seva
aportació, doncs, en habitatges unifamiliars i
plurifamiliars, la rehabilitació d’edificis públics i
també l’edificació d’obra nova, a més de la urbanització de polígons, carrers, places, etc., arreu de Casa Nostra, apunten a certificar el seu
mestratge. Amb tot, per qüestions de proximitat,
les seves obres més estimades són: el Complex
esportiu de l’Infinit d’Igualada, el Centre de Serveis a les Empreses i el Centre Cívic de Can
Papasseit, ambdós de Vilanova del Camí.
Al capdavall, en tant que dona, ella, se sent
orgullosa del privilegi d’haver pogut dur a bon
termini uns projectes tan validats; que més enllà d’haver-li permès gaudir d’una vida còmoda,
especialment l’han fet molt feliç a l’hora de veure reconeguda la seva contribució a millorar la
qualitat urbanística de l’espai que ens envolta. I,
malgrat els dies que corren, amb la crisi de per
mig, un somni llunyà la persegueix: l’autèntica
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar.

Teresa Riba i Tomàs
L’ofici d’escultora

Aquesta artista igualadina, summament reconeguda i premiada, va néixer un deu de març de
fa cinquanta cinquanta-dos anys. De petita, ja li
agradava de fer coses amb les mans, un plaer
que compartia amb l’estima als animals i a la Natura; un despertar que va decantar-la a fer Belles
Arts, i especialitzar-se en escultura. D’aquells
dies ençà, l’escultura sempre l’ha acompanyada; encara que l’ha compartida amb el món de la
docència, com a professora d’Escultura i Dibuix
a l’Escola d’Art Gaspar Camps. I, potser és en
aquest àmbit on més pot gaudir del fet de transmetre els seus coneixements a un alumnat delerós d’aprendre allò que se sent a través de la
creativitat. Ella confessa que necessita els seus
alumnes -que són els seus amics- per compartir aquell exercici de connexió que s’estableix en
l’acte d’observar, mirar i aprendre de tot el que
ens envolta, sense desestimar que les errades
també ensenyen. Mirar i aprendre, i compartir, en
paraules seves, és tot el mateix: una gran experiència.
Pel que fa a l’ofici d’escultora, en aquest camp
ella ha après a aprofundir en el món de la Natura
i, particularment, en la complexitat de la persona,
establint un diàleg entre allò que existeix i allò que
es vol crear; la consecució és deixar-se portar i
descobrir les pròpies capacitats i les sorprenents
possibilitats que, de retruc, ofereixen els materials. Si es té en compte que la pedra, el fang o
la fusta tenen unes propietats que l’artista ha de
conèixer bé i respectar-ne les seves prestacions
no costa gens treballar-los en un acte de lliure
creativitat. Per exemple, resulta sorprenent com

d’un material tan dur se n’obté –a partir del treball
escultòric- una aparença tan flàccida; per això, tot
i la seva duresa, amb la pedra aconsegueix molt
més bons resultats que amb el fang; amb el fang
és com si comencés de zero.
Independentment del seu potencial creatiu, a la
Teresa, l’escultura li ha obert les portes a aprendre dels oficis i a connectar amb aquells que han
dedicat la vida a una feina feta a mà: hores d’esforços, d’errades i de repeticions, i al final un treball ben fet. Però, a part d’aquesta disposició a
aprendre, també li agrada expressar i comunicar
les seves descobertes, les seves experiències,
en suma la base del seu creixement. I a mesura
que observa les seves obres en perspectiva, tot
l’empeny a retrobar-se amb aquell puntual moment de força creativa que un dia havia viscut.
Això explica que, les seves escultures siguin un
petit univers de sentiments, de sensacions, de
mirades, de gestos... uns personatges que ens
presenten o bé com són cadascun o bé com és
l’espectador.
D’altra banda, el fet de ser mare, al costat de ser
una magnífica font d’inspiració, li ha estat una
gran aportació tant a nivell personal com creatiu,
sobretot pel que fa a una visió més assossegada
del temps i una manera més atenta de mirar el
món; fent més potents els principis i els valors.
Les seves escultures, algunes de les quals són
obra pública, realment transmeten aquesta manera de sentir, de connectar amb la gent, perquè
són peces com nosaltres, com tu i com jo.

Text i fotos: Carmel·la Planell
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Maria Torreblanca i Garcia
Una professional de la gastronomia

Filla d’una modesta família nombrosa d’Almogia, un poblet
de la província de Màlaga, cap a la tardor de 1967, en dies
de la seva adolescència ja va observar que el seu poble
-tan bonic i acollidor- no li oferiria ni la més mínima possibilitat de treball. El seu pare ja feia temps que havia emigrat
a Alemanya per poder mantenir-los a tots i la seva mare,
amoïnada per les pobres expectatives per als seus fills va
decidir aprofitar de les bones expectatives laborals que,
aleshores, oferia Igualada. Així, amb el retorn del seu pare,
amb la mare i els seus germans, va instal.lar-se a una ciutat que, en paraules seves, va obrir-li totes les portes. De
primer, durant vint anys, va treballar en una fàbrica de teixits fins el dia que, a propòsit del seu esperit emprenedor,
a l’any 1989, va crear la seva primera petita empresa de
gènere de punt, que en un curt període donaria feina a
més de cinquanta persones. Tanmateix, tot i la satisfacció
perquè les coses anaven molt bé, ella -des de feia anystenia clar que la seva gran vocació era el món de la cuina;
així que no va tardar a crear un restaurant.
El 1999 va veure realitzats els seus anhels, i al costat de la
seva parella actual, va donar vida al seu primer restaurant,
El Caprici. Més endavant va obrir, en societat, el Rovell de
l’Ou i, amb uns resultats més que favorables, ha arribat
fins aquests anys amb la inauguració de L’exquisit. Amb
un rotund èxit de clientela, avui aquesta gran artista de la
cuina té en projecte reobrir El Caprici, el mes de maig, en
tant que terrassa de L’Exquisit; una iniciativa que compta
amb els coŀlaboradors i la total integració del seu fill.

Igualada. I, des d’una esfera més professional, a tothora, fa evident el seu desig últim: aconseguir que cada
client gaudeixi de la qualitat dels ingredients dels seus plats, així com dels tots els sabors i aromes. Tanmateix, el seu elevat nivell d’exigència la mou a perseguir la màxima satisfacció de tots els comensals, una fita
per la qual no dubta a buscar la seva opinió i, en conseqüència, a perfeccionar l’elaboració de cada plat.

Des d’una perspectiva estrictament gastronòmica, aquesta dona, d’una reeixida formació autodidacta, ha esdevingut una reconeguda mestra del camp de la restauració a

I, lluny de ser una persona pretensiosa, a part d’alguns premis aconseguits aquests últims anys, un dels
mèrits superiors és aquell que li concedeixen els seus clients, amb el seu continu reconeixement i la seva
incondicional fidelitat.

Rosa M. Cuadros i Domènech
Enginyera Tècnica en Química Industrial.

Rosa M. Cuadros va néixer a Igualada, el 1972. A l’any 1994 va obtenir
el títol d’Enginyera Tècnica en Química Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. De primer, va treballar en un laboratori d’anàlisi i
investigació i, a l’any 1996, va incorporar-se a la plantilla de professorat
de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. Aquí va començar la seva carrera
docent, impartint assignatures experimentals i, atès que a l’any 2009,
arran de la nova denominació del centre (Escola d’Enginyeria), es va
implantar el grau en Enginyeria Química; l’elaboració d’un nou pla d’estudis adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior va convertir-la en
una professional d’aquesta especialitat. També ha coodirigit un gruix de
quaranta treballs fi de carrera en diferents àmbits i ha estat membre de
diferents tribunals de projectes d’Enginyeria Tècnica Industrial.
La seva inesgotable necessitat d’especialització va portar-la, fa tan sols
set anys, a treure’s una segona llicenciatura, Investigació i Tècniques
de Mercat, per la Universitat Oberta de Catalunya. Des de febrer del
2013, és Doctora per la UPC, un categoria atorgada arran d’una certificada tesi doctoral, “Contribució a la caracterització i disminució de l’ús
de compostos orgànics volàtils en el sector adober”. La investigació,
evidentment, constitueix un capítol important de la seva carrera i, des
del punt de vista científic, la seva formació s’ha centrat en la recerca
en l’àmbit de la millora dels processos industrials d’adobament. Per a
aquest apartat de la ciència havia realitzat la seva tesi doctoral, de la
qual bona part consistia a desenvolupar un nou mètode analític per a
detectar tòxics a pells i sabates; concretament millorar la detecció de
dimetilfumarat, un element prohibit que provoca aŀlèrgies a la pell, i que
-en aquells moments- va provocar una gran alarma social.
El seu esperit resolt i inquiet l’ha encaminada a integrar-se al grup de
recerca Engibio del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, així
com a col·laborar amb la Càtedra A3 In Leather Innovation de la mateixa universitat tot realitzant activitats d’investigació i de transferència
de tecnologia, especialment per al sector del cuir. El seu nivell competencial ha possibilitat que, avui, formi part de la Junta directiva de
l’Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir. Paral·lelament,

ha publicat articles científics i tècnics, i també ha participat en congressos nacionals i internacionals.
Tanmateix, també implicada amb altres àrees del funcionament de l’Escola d’Igualada, des del 2010 ocupa el càrrec de sotsdirectora acadèmica i de promoció del centre. Docència i recerca, dos aspectes que
sempre s’ha proposat treballar conjuntament i, en aquests moments, una tercera branca: la gestió, li han
permès de conèixer altres episodis interessants des del punt de vista universitari. L’especialització sobre
els estudis de pell de l’Escola li ha concedit una oportunitat d’excepció per a poder fer recerca en aquest
camp; de manera que la llarga trajectòria formativa i tècnica d’aquesta Escola en els estudis d’enginyeria
del cuir li ha permès conèixer i aprofundir en aquest tema tan profundament arrelat a la capital de l’Anoia.
Per últim, en tant que dona i treballadora de la funció pública, tot i la seva alta qualificació professional,
mai no s’ha sentit amb estadi de competència amb la resta de companys de treball, fins fa poc majoritàriament homes.; tot el contrari: el tracte sempre ha estat solidari, i la relació de bona companyonia. Això no
obstant, des d’una esfera estrictament professional, sí que veu encara llunyana la vertadera conciliació
de la vides laboral i familiar... Encara hi ha espais per conquerir!

Text i fotos: Carmel·la Planell
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8 de març, 8 dones, 8 professionals
Montserrat Lladó i Vich

Directora de l’Escola Castell d’Òdena
Filla d’Igualada, als quinze anys ja sentia un gran interès per
temes relacionats amb l’ensenyament i el lleure; prova d’això
en va ser la fundació de l’esplai del Taller Auria, en una època d’escassos recursos formatius. Va fer la carrera de Psicologia i tot seguit va portar durant uns anys L’ocupacional,
on tenia els adults deficients severs. Allà se’ls feia treballar...
encara que sembli surrealista! Ara, potser no.
Incorporada al món de l’Ensenyament, durant molts anys
ha estat especialista d’Educació especial, una de les feines
més dures dins d’una escola, ja que els resultats no són
tangibles. Motivar els alumnes que s’adonen de les seves
dificultats és dur, i, més en el cas que aquests fossin d’ètnia
gitana. Ensenyar a aquest perfil d’alumnes va portar-la a ensenyar prescindint del llibre de text, els manuals programats
la incomoden. De fa cinc anys, treballa a la Primària. A més
de fer de mestra, fa de directora i ja porta més de quinze
anys al càrrec. És una feina que li exigeix tenir les coses clares, un bon sentit de l’organització i tenir ben definit el concepte d’educació i el projecte educatiu del centre; sense perdre de vista que tot està canviant. Si bé això ara és fàcil de
dir, en un principi s’ho va passar molt malament: era feixuga
la lluitar contra la desconfiança dels pares, de l’Ajuntament
i, sobretot, la desconfiança dels mestres. Emperò reconeix
que el temps posa les coses al seu lloc, i des del diàleg i la
feina ben feta, els resultats obren en favor de l’Escola.
En perspectiva, una mirada enrere li concedeix un estat de
complaença, especialment quan es tracta d’un Centre que
ha estat mereixedor de vint-i-cinc premis, deu dels quals els
ha dirigit ella mateixa. I en aquest itinerari, en què l’escola ha assolit un merescut reconeixement, les relacions amb
l’AMPA i amb l’Ajuntament han estat francament bones. així
mateix, del funcionament del centre, ella, en subratlla dos
aspectes: d’una banda, l’interès per a parlar amb tothom i

valorar les maneres d’ensenyar, amb sovintejades reunions amb els delegats dels alumnes, amb els delegats de
pares de cada classe i, naturalment, amb tots els mestres. De l’altra, la lluita per a poder mantenir els mateixos
serveis que hi havia abans de les retallades: les colònies, les excursions i la sisena hora, que el centre ofereix
gratuïtament a tot l’alumnat. L’objectiu primordial és que els nens i les nenes no hagin de patir les retallades.
Per últim, des del vessant de directora, valora que el Departament d’Educació recolzi més la labor de les direccions dels centres, perquè, definitivament ha reconegut que són els/les directors/es els que tiben del carro i, de
fet els qui en gestionen la seva eficàcia. Quant als mestres, ella estima que -com a en qualsevol feina- n’hi ha
de molt bons, però n’hi ha d’altres que més valdria que es dediquessin a una altra cosa. Definitivament, apunta
que manca molta més formació actualitzada, menys corporativisme i una emoció i una iŀlusió més grans envers
la feina.

Mireia Conde i Mateos

Una trialera en un món d’homes
La Mireia va néixer a Igualada, encara que ha viscut tota la vida a Montbui. De ben petita va descobrir el món del trial de la mà d’una família molt afeccionada al motor. Els seus pares, sovint, participaven en
competicions d’automobilisme i, atès que ella també hi assistia, encara
que com a espectadora, no va passar massa temps en què va sentir la
necessitat de pilotar un motor ella soleta. I, tot just complerts els seus
vuit anyets, després de la incansable insistència a demanar una moto,
el seu pare li va fer arribar un regal fantàstic, el dia de Reis: la seva primera moto. D’ençà aquell dia inesborrable, i tan ple d’emocions, n’han
passat uns quants anys en què, ja, ha estat propietària de set motos.
El cas és que, la passió per al trial, va convertir-la en una incansable
trialera de competició; i, des del 2008, en la seva condició de professional, per als successius concursos, li convé renovar la moto cada any.
A l’edat d’11 anys, després de prendre part en una trobada de noies
trialeres, dirigida per la campiona del món, Laia Sanz; aquesta, en observar el seu domini de la moto, va aconsellar-li de participar en proves
a nivell comarcal, sobretot, a fi d’anar-se introduint en una pràctica especialment masculina. Un parell d’anys després, va perdre l’ésser més
estimat: el seu pare, en Josep Conde, la persona que l’havia iniciada
en el trial i, de fet, el seu habitual acompanyant –al costat de la seva
mare- en cada cursa. D’aquella sotragada va tardar a refer-se’n, i va
ser gràcies sobretot al suport de la mare i de les persones més estimades que va poder continuar progressant en la seva incondicional
passió per al motor fins, a hores d’ara, que ha escalat la brillant posició
de ser la Campiona de Trial de tot Espanya i, a més, de trobar-se en la
categoria de ser una de les 6 dones trialeres millors de tot el món. Amb
aquesta prodigiosa trajectòria professional, avui se sent plenament orgullosa d’haver aconseguit ser una de les primeres dones entregades
al món del trial a nivell estatal, reafirmant-se com a dona davant d’una
dedicació acostumadament masculina. De fa temps, és professora de
trial a l’Escola de trial del Motoclub Montbui, una tasca apassionant que
li ha concedit unes reeixides satisfaccions perquè està entrenant unes
nenes que ja participen de les competicions estatals; i d’aquí un any,
unes quantes entraran a formar part de la seva categoria.

Des l’àmbit de realització estudiantil, a l’actualitat, és alumna de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. Tot i
que la condició d’esportista, en reiterades ocasions l’obliga a alentir el ritme acadèmic; els bons resultats
certifiquen el doble esforç. I des d’un tracte estrictament personal, en la seva condició d’esportista, si bé
considera que una de les virtuts que s’ha de tenir per a practicar el trial és la constància en la preparació
física i un elevat esperit de superació; la pràctica d’aquest esport amb il.lusió és el tot a l’hora de superar
qualsevol repte. Això no obstant, des d’una altra perspectiva, es lamenta que es titlli de “criminals” a les
persones que es veuen obligades a practicar els seus entrenaments per dins els boscos. Ella, apunta el
seu nivell de consciència a l’hora de fer la mínima destrossa i, fins i tot afegeix que: a l’esportista de trial
no li caldria entrenar com a un fugitiu, si existissin més àrees destinades al lleure i a l’esport.

Text i fotos: Carmel·la Planell
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Rosa M. Parés i Marimón
Professional de la Farmàcia

Aquesta professional de la Farmàcia va néixer el 22 de setembre de
1957, a Igualada. De ben jove ja tenia clar que volia ser farmacèutica o
bé biòloga i va decantar-se definitivament per la farmàcia, tant per les
possibles sortides professionals com per una certa vocació de servei a
la comunitat.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, a l’any 1980,
de seguida va entrar a treballar a la Mútua Igualadina, a la farmaciola
que era gestionada -en aquella època- per la Farmàcia Bausili. Aviat,
però, amb una Mútua en fase de creixement, i amb la instaŀlació d’una
farmàcia dins l’hospital, va assumir el càrrec de Cap de Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Mútua Igualadina, responsabilitat que va complir fins l’any 1994.
D’acord amb les normatives del Departament de Salut de la Generalitat
sobre els serveis de farmàcia, per ella, va ser tot un honor que la farmàcia de la Mútua fos la primera a adaptar-se als nous requeriments,
servint de referència a d’altres farmàcies d’hospitals. Posteriorment, a
partir de la fusió entre la Mútua i l’Hospital Comarcal, i amb la creació
de la Fundació Sanitària d’Igualada, va ser nomenada Adjunta del Servei de Farmàcia. En resum, trenta-quatre anys dedicats a la sanitat, al
llarg dels quals es meravella dels canvis esdevinguts, tant pel que fa a
una millor qualificació de la sanitat com a l’atenció al pacient; això no
obstant, lamenta que tot s’hagi tornat més impersonal, a més de trobar
a faltar aquell sovintejat tracte entre professionals.
A nivell personal, considera quasi invisible -per a la ciutadania- la presència de farmacèutics als hospitals, malgrat l’evolució de la seva qualificació. De quan va començar, la seva labor s’associava a la preparació
i distribució de medicaments als pacients ingressats; amb el temps, la
seva feina va ser un servei clínic més de l’hospital, amb el mateix nivell
de competència dels altres, en la línia de promoure l’ús racional i segur dels medicaments i de comú acord amb la resta de professionals
sanitaris. En conseqüència, des d’una ferma voluntat d’eficiència, va
participar d’un elaborat projecte per al seguiment del tractament dels

pacients, que va ser mereixedor del Premi a la Innovació en Gestió en Farmàcia Hospitalària, el 2003.
D’uns quants anys ençà, hi ha dues realitzacions de les que se’n sent força satisfeta: d’una banda, el fet
que la figura del farmacèutic ja estigui plenament integrada a tot el procés hospitalari des d’una participació activa de l’anomenada Comissió de Farmàcia, formada per farmacèutics i metges. D’aquesta comissió, des de l’any 1981, ella n’ha estat molts any la secretària i, ara n’és la presidenta. Per altra banda,
el paper del farmacèutic d’hospital ha guanyat pes a partir del contacte directe amb el pacient, des del
moment en què es va resoldre’s legalment dispensar alguns medicaments específics a la farmàcia de
l’Hospital. Aquesta nova avinentesa ha contribuït a visibilitzar l’existència de la farmàcia i, en concret, la
de la persona al seu servei.
Per últim, des de l’any 2008, està acreditada per a la formació de nous farmacèutics i com a tutora de
metges residents, una tasca docent que li ha conferit un notable reconeixement en la seva trajectòria
professional, alhora que s’ha vist créixer amb l’adaptació a les noves tecnologies i competències del
camp de la salut.

Mireia Rubio i Molín

Periodisme i Mitjans de Comunicació.
La Mireia Rubio Molín va néixer el 1972 a Igualada. Filla d’una família obrera, de treballadors del sector tèxtil. D’una estimable infantesa
i adolescència, al Barri de El Pi, recorda especialment la vida feixuga
d’una mare que havia de combinar el treball a la fàbrica amb la criança
dels fills, fins que va resoldre instaŀlar una màquina de remallar a casa.
Amb tot, de les seves circumstàncies familiars, de créixer entre famílies
obreres, humils i d’origen immigrant és del que més orgullosa n’està;
i, en tot cas considera que ha viscut la diversitat com una condició de
normalitat.
Després d’estudiar a l’Institut Pere Vives, a fi de satisfer la seva aspiració de servei a la societat, va decidir-se a fer Periodisme; emperò, aviat
va entendre que el voluntariat social satisfaria millor el seu esperit altruista. D’ençà el 1995, un validat itinerari professional ens la presenta,
de primer, com a redactora de l’edició igualadina del diari Regió7; més
tard va dirigir una secció d’Entrevistes al Diari d’Igualada alhora que
també formava part del seu grup de columnistes d’opinió sobre temes
concrets, a la secció “A cinc bandes”, firmada per cinc dones del món
de la comunicació. Després, entre el 2000 i 2002, al costat de l’escriptora igualadina Maria Enrich, va ser la responsable de comunicació de
la Casa de Cultura Cal Ble, a Igualada.
La seva sensibilitat envers les causes solidàries van animar-la a ser
una de les fundadores del grup Baula, Comitè Óscar Romero de Santa
Margarida de Montbui, el 1995, un moviment de cooperació solidari
amb els països empobrits i compromès amb la denúncia i anàlisi de la
seva realitat; en aquest sentit, l’interès per a conèixer de prop la realitat
dels països desafavorits i també altres cultures va portar-la a viatjar per
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamà, Brasil i Rwanda, entre
altres. Des de Casa Nostra, amb Baula-COR, va participar de la creació
de la plataforma -de l’Anoia- Aturem la guerra! I, durant dues dècades,
amb aquesta entitat ha treballat al costat d’altres moviments i iniciatives, com: Comerç Just o el Fòrum Social Català. I més recentment,
una pregona motivació per temes relacionats amb la Cultura de la Pau,
van encaminar-la a fer un Postgrau de Mediació Internacional de Con-

flictes, a la Universitat Oberta de Catalunya.
Integrada al col·lectiu Escrividors, a Igualada; de fa una dècada, va implicar-se en la creació de la Biblioteca de la Memòria, un impuls compartit amb la Biblioteca Central d’Igualada i a propòsit del qual va presentar els seus primers relats, mentre que a l’any 2007, va publicar la seva primera novel.la, “El abrazo
náufrago” (Maikalili). Si més no, ha estat l’esfera feminista la que més l’ha fet apropar a moltes obreres
del barri, unes admirables heroïnes; tot comprometent-se en la vindicació d’uns legítims drets igualitaris,
i radicalment en contra de qualsevol tracte discriminatori o de violència envers les dones. D’aquí se’n deriva el seu opuscle Llavors de Violència-Llavors de Pau, editat per l’àrea d’Igualtat de gènere del Consell
Comarcal de l’Anoia, el 2007.
A l’actualitat és cap d’informatius de l‘Emissora municipal Ràdio Nova, així com redactora del Departament de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí; a la vegada que també forma part de la
xarxa “Som poble”, un nou teixit social creat arran de la participació de persones a títol personal amb
diverses entitats montbuienques. Les seves col.laboracions a diferents entitats culturals i cíviques de la
comarca, l’han convertida en una dona d’una activisme incessant, que diàriament planta cara una inexistent conciliació de la vida laboral i familiar.

Text i fotos: Carmel·la Planell
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Agenda d’actes 8 de març 2014
·Del 3 de març al 4 d’abril
EXPOSICIÓ
Violència masclista en la parella:
desmuntem mites?
Per a joves de diversos instituts de la
Conca d’Òdena
Setmana del 3 al 7 de març
IES Pere Vives Vich, Igualada
Setmana del 10 al 14 de març
IES Pla de les Moreres, Vilanova del
Camí.
Setmana del 17 al 21 de març
Escola Anoia, Igualada
Setmana del 24 al 28 de març
IES Joan Mercader, Igualada
Setmana del 31 de març al 4 d’abril
IES Montbui, Sta. M. de Montbui

Organitzen: Institut Català de les Dones i
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena.

·Del 3 al 30 de març
EXPOSICIÓ
Portades per a l’agenda del 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones presentades al I Concurs de
Portades d’Igualtat de Gènere de
2014 organitzat per la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
La guanyadora de les quals és la
portada d’aquesta agenda d’actes.
Del 3 al 14 de març
Lloc: Sala d’exposicions Talaia, Centre Cívic de Fàtima
Horari: De dilluns a divendres de 8
a 3 de la tarda i de 5 de la tarda a
10 del vespre; dissabtes de 2/4 de 10
del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 5
de la tarda a 10 del vespre.
Del 17 al 30 de març
Lloc: Equipament Cívic - Casal del
Passeig
Horari: dilluns i divendres de 9 a 2/4
de 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la
tarda a les 9 del vespre; dimarts, dimecres i dijous de 9 del matí a 9 del
vespre;dissabtes de 9 del matí a 3 de
la tarda; diumenges de 3 de la tarda
a 9 del vespre.
Organitzen: Centre Cívic de Fàtima, Casal
del Passeig i Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena.

·De l’1 al 22 de març
EXPOSICIÓ
15 poemes/15 autores
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada,
Vestíbul
Horari: matins de dimarts a dissabte
de 10 a 1 del migdia i tardes de dilluns
a divendres de 4 a 2/4 de 9 del vespre.
Comentari: Una selecció de quinze
poemes d’autores catalanes significatives i una introducció a la seva
vida i la seva obra. Exposició que
recorda els 15 anys de la Biblioteca
Central d’Igualada i commemora el
Dia Internacional de les Dones.
Organitzen: IMC – Biblioteca Central.

·Dimecres 5 de març
XERRADA i Assemblea delegats
i delegades oberta a tothom: La
pèrdua de drets socials i laborals.
La lluita pel dret a l’avortament, a
càrrec de Carmen Catalan Piñol, de
la secretaria de la dona de CCOO de
Catalunya.
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Local de CCOO, passeig Verdaguer 122, 1a planta, Igualada

Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO
Alt Penedès-Anoia-Garraf.

·Dimecres 5 de març
CONFERÈNCIA
Dones implicades i compromeses
a càrrec de Sor Lucía Caram.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic – Casal
Montserrat

Organitza: Grup de Dones de les Tardes
dels Dimecres.

·Dijous 6 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Petjades de Nador, de Laila Karrouch
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Comentari: Anys després que la Laila ens expliqués la seva experiència
en arribar a Vic procedent de Nador, i
amb una mirada més madura, reprèn
la història d’aquella noia valenta, convertida ara en una dona moderna que
lluita per la seva felicitat.
Presentador: Bernat Ferrer

Organitzen: AMPA de l’Escola Gabriel Castellà i IMC - Biblioteca Central.

·Dijous 6 de març
ACTE INSTITUCIONAL I CONFERÈNCIA
Dona i treball a càrrec de Cristina
Sánchez i Miret, doctora en sociologia i especialitzada en conciliació i
usos del temps.
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
d’Igualada
Comentari: La Cristina Sánchez és
investigadora i s’ha especialitzat en
infància, famílies, conciliació i usos
del temps. Ha estat directora del
projecte d’ investigació “Condicions
de vida i hàbits socials dels joves
de Catalunya” impulsat per la Generalitat de Catalunya. Col·labora
habitualment en diferents mitjans de
comunicació, (Catalunya ràdio, 8TV,
La Vanguardia).
Organitzen: Dones d’Igualada, Regidoria
d’Ensenyament i Programa d’Igualtat de
gènere de l’Ajuntament d’Igualada.

A continuació:
Entrega de Premis de Recerca Dones d’Igualada
Hora: 1/4 de 9 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
d’Igualada

Organitza: Dones d’Igualada.
Col·labora: Regidoria d’Ensenyament i
Programa d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Igualada.

·Divendres 7 de març
XERRADA
Les dones al cor d’Àfrica, a càrrec
de Ramona Santaeulàlia, llevadora
que ha viatjat a la República Democràtica del Congo durant molts anys.
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
A continuació :
SOPAR de dones Poblatanes
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Regidoria de Benestar social de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

·Divendres 7 de març
SOPAR I ACTUACIONS
Amb sensibilitat de dona
Hora: 9 del vespre
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Comentari: Sopar i actuacions que
pretenen contribuir a fer més present
aquest protagonisme i aquesta sensibilitat en una oferta molt especial,
pensada per dones, realitzada per
dones i obert a tothom.
Preu del sopar: 5 euros.
Presenta: TEATRE ESPONTANI
Actuacions de: Grup Shake it, Grup
del taller de guitarres d’Òdena, Francina Cantarell, Grup del taller de Bolliwood d’Òdena, Bet Farrés i Magalí
Baulida, Nuria Admetller, Grup Trenta
Deu Maria Antonia.

Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena
i Servei a les Persones de l’Ajuntament
d’Òdena. Col·laboren: Teatre Espontani i
totes les persones que actuen a l’espectacle Amb sensibilitat de dona.

·Divendres 7 de març
SOPAR DE DONES
I ENTREGA DE PREMIS del 6è
Concurs de Poesia
La consciència de les dones
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: CEIP Marta Mata de Vilanova
del Camí
Comentari: El veredicte del jurat es
farà públic en el decurs del sopar

de dones que tindrà lloc a les instal·
lacions del CEIP Marta Mata, al carrer Comtes de Cardona, s/n. Les persones interessades a assistir
al sopar de lliurament de premis, cal
que truquin al telèfon 938060061
(Lídia), abans del dimecres 5 de
març.
El preu del sopar serà de 12 euros.
Més informació:
http://donavilanovina.blogspot.com.
es/

Organitza: Associació de la Dona Vilanovina.
Col·labora: Regidoria de cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

·Dissabte 8 de març
XERRADA
La dona sahrauí, a càrrec d’Amagasem Hafed Barka
Hora: 7 de la tarda
Lloc: La Teixidora, carrer Custiol, 10
Comentari: Presentació del treball de
recerca: “La importància de la dona
sahrauí” a càrrec de l’estudiant Amagasem Hafed Barka.
Organitza: Casal Independentista La Teixidora
Col·labora: Associació Catalana d’Amics
del Poble Sahrauí ACAPS-Anoia.

·Dissabte 8 de març i diumenge 9
de març
TEATRE
De quan somiava. Cia. LADY,
LADY
Hora: dissabte a les 10 del vespre i
diumenge a les 7 de la tarda
Lloc: Teatre de l’Aurora Durada: 80
minuts
Preu: 15 € / 12 €
Entrades anticipades a Llegim...? Llibreria

Comentari: Una actriu de trenta-itants, soltera i a l’atur, a qui no truquen ni per feina. Compartirem els
seus somnis frustrats mentre canta
a viva veu cançons d’Eurovision per
desfogar-se. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció del dissabte.
En algun moment es farà el lliurament del premi del I Concurs de Portades d’Igualtat de Gènere’14.

Organitzen:Teatre de l’Aurora i Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
Col·laboren: Llegim...? Llibreria i Dones
d’Igualada.

·Dissabte 8 de març
CINEMA
“Coco” Chanel, de la rebel·lia a la
llegenda, d’Anne Fontaine Hora: 2/4
de 8 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igualadí
Preu: Gratuït
Comentari: La pel·lícula se centra en
els anys d’aprenentatge de la gran
dissenyadora de moda per a explicar
al personatge -des d’un angle inesperat i alhora aclaridor- com una jove
d’una família molt modesta, autodidacta però dotada d’una personalitat
excepcional, arriba a ser una de les
grans “dones emprenedores” del segle XX, tot un símbol d’independència i de llibertat; creadora al capdavall del prototipus i de la imatge de
la dona moderna, d’acord amb el seu
propi model de vida.

Organitza: Dones d’Igualada.
Col·laboren: Zoom Festival i Ateneu Igualadí.

A continuació:
SOPAR TERTÚLIA DE DONES
D’IGUALADA
Hora: 10 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igualadí
Comentari: Cal reservar trucant al 93
803 31 43 (Maribel).
Preu del sopar: 12 euros.
Organitza: Dones d’Igualada.

·Diumenge 9 de març
CAMINADA I ESMORZAR A COLLBAS
Hora: 9:00 (Sortida)

Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova
del Camí) i arribada a l’ermita de
Coll-Bas
Comentari: Cal inscripció prèvia al
telèfon 93 805 04 94.

Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO
Alt Penedès-Anoia-Garraf.

·Dimarts 11 de març
CLUB DEL LLIBRE
Sílvia Alcàntara
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Comentari: Trobada dels participants
dels clubs de lectura de la comarca
amb l’autora de la novel·la “Olor de
colònia”, que evoca la vida d’una colònia tèxtil als anys cinquanta.
Organitzen: Diputació de Barcelona
i IMC - Biblioteca Central.

·Dimarts 11 de març
XERRADA
La dona i el treball associatiu
Hora: 10 del matí
Lloc: Casal del Passeig
Comentari: El grup de Dones Nour
és una associació cultural interessada en el treball social i cultural en
general i en els temes que impliquen
les dones, els infants i les persones
joves en especial.
Organitza: Grup de Dones Nour.

·Dimecres 12 de març
CONFERÈNCIA
El projecte de reforma de la llei de
l’avortament: un atac a la dignitat
de les dones, a càrrec de Nati Veraguas membre de Dones Juristes i
de Dones amb Empenta, Inés Vidal
psicòloga membre de Dones amb
Empenta i una llevadora a concretar.
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre
Organitzen: Dones amb Iniciativa i PSC
Anoia

·Dijous 13 de març
TEATRE
Dona Igual! Cia. Teatracció
Hora: 8 del vespre
Lloc: Teatre de l’Aurora
Preu: Gratuït
Comentari: Activitat de teatre divertida i engrescadora, en la qual es
treballa la sensibilització sobre el
tema de la igualtat d’oportunitats en
perspectiva de gènere, enfocada a
la inserció professional dels joves.
L’activitat consisteix en una obra i en
un fòrum posterior on debatre interrogants suscitats durant la representació.
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena.

·Divendres 14 de març
CONFERÈNCIA
Las mujeres frente a las “Primaveras árabes”. Un antes y un después. Desde Egipto y Túnez, hasta
Libia y Siria, pasando por Yemen
y Arabia Saudí, a càrrec de Nazanin Amirian, periodista i escriptora
iraniana
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Comentari: “Les dones es van revoltar reivindicant “Pa, igualtat i pau”.
Van ser agredides, torturades, segrestades, traïdes, però ningú va
aconseguir agenollar-les.
Allà segueixen i no hi haurà marxa
enrere.”
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena.

·Dissabte 15 de març (1a part) i
dissabte 22 de març (2a part)
TALLER
Dones lúcides: Taller d’apoderament dirigit a les dones
Lloc: Espai Cívic Centre
Hora: d’11 a 1 del migdia
Inscripcions: Caldrà fer una inscripció prèvia o bé per correu
a igualtat@micod.cat o bé per telè-

fon al 93 803 19 50, ext. 428
abans del dijous 13 de març
Preu: Gratuït
Comentari: El taller pretén visibilitzar
i reconèixer tot el conjunt d’accions i
valors que les dones en la seva vida
quotidiana, en les institucions, en les
entitats i grups informals del municipi
tenen un efecte que genera benestar i cohesió en el territori. Es vol
potenciar les capacitats i els recursos interns de cadascuna d’elles i la
consciència de la seva força trencant
amb els estereotips sexistes per esdevenir líders promotores de canvis
socials. L’objectiu és teixir una xarxa
de dones líders i agents actives del
teixit econòmic i social.

Organitzen: Diputació de Barcelona
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena.

·Dissabte 15 de març
FÒRUM
La feminitat també és multicultural
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
d’Òdena.
Hora: 5 de la tarda
Comentari: A través d’aquest fòrum
es vol donar a conèixer, en veu de
diferents dones, la seva visió sobre
el paper que tenen les dones dins la
seva comunitat. Ens acompanyaran
dones de diferents països.
Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena i
Ajuntament d’Òdena.

·Dissabte 29 de març
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
12è CONCURS DE FOTOGRAFIA.
Com ens veiem les dones? Nosaltres i el dret a decidir.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui
Comentari: Lliurament de premis durant la inauguració de l’exposició de
les obres participants. L’exposició
restarà oberta fins al dia 11 d’abril.
Ctra. de Valls, 57 – 08710 Santa
Margarida de Montbui, de dilluns a
divendres, de 8.00 a 14.30h, de dilluns a dijous, de 17.00 a 20.00h, i el
dissabte, també de 8.00 a 14.00h.
Organitza: Dones amb Empenta.
Col·labora: Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui.

INFORMACIÓ
Atenció especialitzada
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, a
través del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD),
ofereix informació, primera
atenció i acompanyament a
les dones, en tots els àmbits
relacionats amb la seva vida
laboral, social, personal i familiar.
SIAD-MICOD.
Tel. 63 63 65 63 1
siad@micod.cat
ead.siad@dae.cat
Atenció a Igualada, Sta.
Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Òdena i la
Pobla de Claramunt
Servei d’Intervenció
Especialitzada (SIE)
Tel 93 804 82 65
Línia d’atenció a les dones
en situació de violència de
la Generalitat de Catalunya
Tel. 900 900 120 (gratuït)

Comarca
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Anoia Sud

Carme també va celebrar el Carnestoltes
CARME / LA VEU

Per segon any consecutiu, Carme va celebrar el Carnestoltes
diumenge per la tarda, a diferència d’anys enrera en que es
feia una rua matinal i el concurs
de disfresses per la tarda.
Abans del diumenge però, el
carnestoltes ja era present pel
poble, primer amb el taller de
disfresses de les senyores
grans que s’ha allargat durant
un mes i també amb la festa de
carnestoltes de l’escola pública
i l’escola bressol, amb rua conjunta inclosa del divendres tarda passat.
El diumenge a les 5 de la tarda, des del Teatre de Carme,
es donà sortida a la rua de Carnestoltes. Prèviament aquells
que volien participar en el concurs de disfresses, s’apuntaren
individualment o com a comparsa. Acompanyats pel grup Cremallera, la rua de Carnestotes
va passejar-se per diferents
carrers i places del poble omplint-lo de color, música i xerinola, per retornar al Teatre, on
des de l’escenari Sa Majestat
el Rei Carnestoltes va llegir el
pregó, que va ser escoltat per
petits i grans i, com és habitual
amb el personatge, va carregar
a tort i dret cap a institucions i
persones del poble i també cap
al món polític acusat de corrupteles.
Seguidament i animats pel grup
Cremallera, desfilaren per l’in-

A Sant Martí de Tous
comencen els assajos de les
Caramelles
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

terior del recinte les diferents
comparses i les disfresses individuals per poder ser valorades
pel jurat.
Els premis d’enguany foren els
següents:
Premis infantisl: disfressa “Reina del gel” i disfressa “La Sireneta”.
Premis comparsas: infantil
“ELS DINOS”, integrat per 5
nens i nenes. Adult: “LAS CUBANITAS”, integrat per una vintena de senyores del grup de
dinamització gent gran.
Els premis atorgats foren: pels
infantils, entrades per a un espectacle de la Mostra de teatre
infantil i juvenil d’Igualada 2014.
Adults, berenar i festa al Casal
de Carme.

La Gent gran de Carme es
disfressa
El grup de dones grans dels
casal de Carme, va participar,
el passat diumenge, a la rua i
concurs de disfresses que es
celebrà al municipi, obtenint el
premi a la comparsa d’adults.
El grup estava conformat per
21 persones que es feien dir
“Las cubanites”. El premi va ser
ben merescut, doncs va ser la
comparsa més nombrosa, i els
vestits fets per les participants,
disseny i creació.
Per no escatimar res al Carnestoltes, l’endemà, seguint amb
la xerinola, es va fer un berenar on el disc-jockey habitual
va seleccionar tot un ventall de
música per animar la festa i qui
ho volgués, mogués l’esquelet.

Orpí va celebrar el dijous Llarder
ORPÍ / LA VEU

El passat dijous es va tornar
a celebrar el dijous llarder a
Orpí. Un nombrós grup de
veïns i veïnes del municipi,
es van aplegar a la tardavespre a la Sala Polivalent
de l´Ajuntament per menjar la
tradicional truita amb botifarra blanca o negra tan típica
d´aquestes dates. Després es
va oferir als assistents coca
de llardons acompanyada de
cava. Tot plegat un motiu més
per poder-se reunir i passar
una bona estona.

Un any més s’acosta la Pasqua, i a Sant Sant Martí de
Tous comencem a preparar
les nostres i ja tradicionals
Caramelles. Aquest any celebrarem el seu 98è aniversari.
Amb la intenció que el diumenge de Pasqua continuï
sent una jornada participativa
farcida de flors i melodies, la
Comissió de Caramelles anima petits i grans del poble i a
tothom qui s’hi vulgui afegir,

a assistir als assajos que començaran aquest divendres
7 de Març, de 2/4 de 10 a 2/4
d’11 del vespre, com sempre,
al Casal.
Enguany afegirem al nostre repertori de cançons la sardana
La Santa Espina, d’E. Morera
i A. Guimerà i una caramella
titulada Un dia de Caramelles, composada pel nostre veí
Pere Fernández. Animeu-vos
a participar-hi.

El proper diumenge dia 16
tindrà lloc la Matança del porc a
Orpí

ORPÍ / LA VEU

El proper diumenge 16 de
març tindrà lloc la Matança
del Porc a Orpí. Enguany serà
el quart d´aquesta festa que
s´ha anat recuperant després
de molts anys. A les 9:00h del
matí a la Plaça Sant Jordi de
Can Bou es posarà en marxa
la diada amb la preparació
dels costellams, i l´elaboració
dels productes de la carn.
Després tindrà lloc l´esmorzar,
el preu serà de 5€ i consistirà en pa amb tomàquet, llom i
sardines a la brasa, aigua, vi,
café i gotes.El dinar serà a les
14:30h, el preu serà de 15€ i

5€ els nens. Hi haurà Cigronet
de l´Anoia amb tastets blancs
i negres, botifarra, costellam
al romaní, i no poden faltar els
bunyols de Quaresma, vi, aigua, café i gotes. Hi ha l´opció
d´esmorzar + dinar per 18€.
Per als participants de la festa
és una ocasió única de gaudir
no només del sabor del menjar si no també de l´ambient.
Les reserves es poden fer per
e-mail a festes.orpi@gmail.
com, via missatge al facebook
de Festes Orpí o als telèfons
600.46.54.00/609.94.77.93
fins al 10 de març, les places
son limitades.
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Concurs de cartells
Fira i Festes del Sant
Crist

Piera va viure un intens Carnaval
PIERA / LA VEU

El passat cap de setmana es
van celebrar el gruix principal
d’actes del Carnaval a Piera.
El divendres a la tarda, els
infants de les llars d’infants i
els alumnes de l’Escola Apiària van alegrar els carrers
cèntrics de la nostra vila amb
disfresses molt originals i plenes de color, acompanyats pel
ritme dels tambors de la Colla
Infantil dels Diables de Piera.
Com a fi de festa, les Pallasses Pallusses van oferir un espectacle d’animació a la Nau
del Sanahuja amb xocolatada
inclosa.
Dissabte al vespre, la rua de
Carnaval va oferir un bon espectacle de llum, ritme i color, gràcies als 12 grups participants, entre carrosses i
comparses, que van recrear
històries i èpoques diverses
amb els títols següents: Abba,
Avatar, Crispetes, Candy, El
bosc encantat, Las colaslocas, Emoticons, Els cavernícoles, Invasió, Madrit 2021,

PIERA / LA VEU

“Crispetes”, primer premi de les comparses i “Candy”, primer premi de les carrosses

Toy Story i Científics bojos.
Com a novetat, aquest any es
va recuperar el recorregut de
la rua des de l’avinguda Barcelona fins a la plaça del Peix,
passant pels carrers Piereta,
Sant Cristòfol, Sant Bonifaci,
Dr. Carles, Jaume Fons i la
Plaça. Arribats a la plaça del
Peix, la reina del Carnaval va
interpretar el pregó guanyador
d’aquest any i, seguidament,
es van lliurar els premis a les
millors carrosses i comparses.
El jurat, que en aquesta edició
comptava amb un membre de

cada colla participant, va decidir que els guanyadors de la
nit fossin:
1r premi comparses: Crispetes
2n premi comparses: Madrit
2021
1r premi carrosses: Candy
2n premi carrosses: Las Colaslocas
La festa va continuar amb una
animada disco mòbil a la Nau
de Cal Sanahuja fins a la matinada de diumenge.
L’últim acte del cap de setmana va ser el carnaval infantil al

Teatre Foment de Piera, on la
canalla va gaudir d’allò més
amb l’espectacle de màgia i
música del grup Tato’s Show,
que convidava a la participació de grans i petits.
El Carnaval acaba aquest dimecres de cendra amb l’enterrament de la sardina, organitzat pels Diables de Piera, amb
la comitiva fúnebre que surt a
les 20 hores de la plaça Jove.
El recorregut passa pel carrer
central i acaba a la plaça del
Peix on es fa la ja tradicional
sardinada popular.

Les xifres optimistes reflecteixen un alt ús de la
Biblioteca de Piera
PIERA / LA VEU

El 2013 es van registrar un total de 59.922 usuaris i 33.738
documents prestats entre
revistes, llibres, música i cinema, cosa que suposa una
mitjana diària de 212 usuaris
atesos i 120 documents prestats.
Continua creixent significativament l’ús dels serveis
relacionats amb les noves
tecnologies de la informació
que pot utilitzar gratuïtament
tothom qui vulgui amb el carnet de la Biblioteca. 13.241
persones al llarg de tot l’any
han fet ús dels serveis de
Wi-fi i d’Internet i +, un servei
aquest últim que permet la
connexió gratuïta a Internet a
més de les eines ofimàtiques.
La forta aposta per l’activitat
cultural que es desenvolupa
de fa ja anys és també un
dels punts diferencials que
identifiquen la Biblioteca.
S’han dut a terme 208 activitats d’animació a la lectura
amb una participació de més
de 4.000 persones. A banda de les conferències, les
visites escoles, els clubs de
lectura per a adults i infants,
els tallers de formació i les
sortides culturals, destaca
l’alta participació i la consolidació del projecte d’animació
lectora vinculat a la mascota

de la sala infantil amb iniciatives paral·leles que vinculen
la biblioteca amb altres equipaments municipals com les
llars d’infants i el CAP.
Així mateix, s’han dut a terme
27 guies de lectura i 24 mostres bibliogràfiques per promocionar i difondre el fons.
Pròximes propostes: Presentació de llibre i sortida cultural
El dijous 6 de març, a les
18.30 h, la Biblioteca de Piera
acull la presentació del llibre
Destruir España, de Javier
Ríos, una xerrada organitzada per l’entitat Assemblea.cat
(Piera).
«Quiero invitar a los ciudadanos a tirar la primera piedra

sobre la España que hay que
destruir», escriu Javier Ríos.
Un llibre que en paraules de
l’autor és «la visión de un
español que se siente traicionado por su propio país».
En les seves pàgines destaca, al costat de la crítica política, l’acidesa emprada per
analitzar els vicis d’una societat que camina molt sobrada
d’incivisme, egolatria i caspa.
Un llibre divertit fins a la rialla,
i emotiu fins a les llàgrimes,
escrit amb una prosa tan volcànica com els sentiments
que inspira i amb una enorme
capacitat de provació que no
deixarà indiferent ningú.
I fins al 14 de març hi ha
temps per inscriure’s a la sor-

tida cultural que la biblioteca
pierenca ha organitzat per
conèixer Vic i l’entorn històric,
comercial i artístic prevista
per al proper dissabte 22 de
març. La ruta guiada pel centre històric (muralles, temple
romà, casa de la ciutat...) es
complementa amb les visites
a la nau central de la catedral
amb obra pictòrica de Josep
M. Sert, el museu Episcopal
i amb l’oportunitat de passejar per l’emblemàtic i conegut
mercat setmanal a la plaça
major. El preu és de 42,64
€ (inclou entrades, dinar i
transport) i les inscripcions es
poden formalitzar a la Biblioteca.

Fins al divendres 28 de març
podeu participar al Concurs
de Cartells de la Fira i Festes
del Sant Crist. Consulteu les
bases que estableixen els requisits de participació.
1. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites
sense firmar, amb un lema o
pseudònim al darrere per poder identificar-les.
2. Amb cada cartell presentat,
cal adjuntar un sobre tancat a
l’exterior del qual figurarà el
lema o pseudònim amb el que
es presenta. A l’interior, es posaran les dades personals de
l’autor/ora (nom, cognoms,
edat, adreça, correu electrònic
i telèfon).
3. En el cartell caldrà que
constin els elements següents:
l’escut oficial de l’Ajuntament
(reproduït a les bases) i el text
«Fira i Festes del Sant Crist de
Piera-abril 2014».
4. Les obres, que tindran caràcter d’original definitiu, han
d’amidar 420 x 297 mm (DIN
A3) i es presentaran en paper
sobre cartolina sobresortint
aquesta 3 cm per les fetes a
mà, i sobre cartró ploma. Les
fetes informàticament hauran
d’afegir un suport CD.
5. Cal presentar els treballs a
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i les
tardes de dilluns i dimecres,
de 16 a 18 hores. El termini de
presentació finalitza el 28 de
març de 2014.
6. Els cartells hauran de ser
ideats i presentats amb qualsevol color, per ser reproduït
mitjançant el sistema de quadricromia.
7. L’original presentat servirà
per fer la publicitat de la Fira i
Festes del Sant Crist de Piera.
L’autor de l’obra guanyadora
podrà signar-la abans de la
seva reproducció.
8. El lliurament de premis tindrà lloc al Bar Nou Foment de
Piera, l’11 d’abril, a les 20 hores. Els cartells premiats seran propietat de l’Ajuntament.
9. Els participants podran recollir les obres durant el mes
de maig al mateix Ajuntament.
10. Es concediran els següents premis: un primer de
175 euros, un segon de 100
euros i un tercer de 50 euros.
11. El Jurat podrà declarar algun premi desert. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
Qualsevol aspecte no previst
en aquestes bases serà resolt
pel Jurat.
12. La participació en aquest
concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Es presenta a Piera en
Assemblea Oberta l’espai
polític Ara es demà

Interessant xerrada sobre pensions
de la diputada Isabel López a Piera
PIERA / LA VEU

“La reforma del sistema de
pensions està essent un atac
cap aquest dret constitucional”, va manifestar Isabel López Chamosa, diputada del
PSC al Congrés dels Diputats,
el passat dijous 20 de febrer a
Piera, en el marc de la xerrada organitzada pel PSC-Piera
“Reforma de les pensions: la fi
de les pensions dignes?”.
La xerrada va començar amb
una breu introducció de Javier Perellón, regidor pel PSC
a Piera, el qual va situar la
gent gran com un col·lectiu
que pateix la crisi econòmica
de manera important, i que els
últims temps està esdevenint
el pal de paller de moltes famílies que s’han quedat sense
ingressos i només poden disposar de la pensió dels avis.
La diputada Isabel López va
realitzar un repàs a l’actualitat
sobre el sistema de pensions,
tant de la reforma impulsada pel govern Rajoy com de
la situació del sistema. Així,
quan es parla de que el sistema està en perill no es recorda que el major problema del
sistema de pensions és l’atur,
i ha estat precisament això
l’excusa que ha utilitzat el PP
per tal d’aplicar una reforma
que reduirà el poder adquisitiu
dels pensionistes en el futur.
Per evitar els problemes de
finançament del sistema, el
PSOE va oferir al PP alternatives, com són que les pensions

PIERA / LA VEU

no només es financiïn amb les
cotitzacions socials sinó també a través dels pressupostos
generals; el PP es va negar a
debatre aquestes alternatives.
Aquest suposat perill sobre les
pensions ha fet que les aportacions als plans de pensions
privats vagin augmentant any
rera any, aconseguint xifres
rècord l’any 2013. Un altre
dels temes que es van debatre
va ser les jubilacions anticipades, utilitzades anteriorment
amb excessiva facilitat sobretot per empreses amb molts
beneficis, i que actualment
estan limitades. Al finalitzar el
debat, el públic va realitzar les
seves preguntes sobre casos
particulars així com també reflexions de caire general sobre
el que està passant amb les
pensions.
Amb aquest acte el PSC-

El show de KaraokesBand
arriba al Carnestoltes
d’Hostalets de Pierola

Anoia refermem el nostre
compromís a posar sobre la
taula debats que ocupen i
preocupen a la gent, i el debat sobre les pensions és un
d’ells. Volem que la gent visqui
amb dignitat, i les pensions, el
major sistema de redistribució
de riquesa que té l’estat, és
un pilar bàsic per aconseguir
aquesta dignitat. És per això
que per garantir el sistema de
pensions no volem reduir les
quantitats percebudes, sinó
augmentar els ingressos per
tal de garantir que les pensions siguin justes.

El passat diumenge es va
celebrar a Piera la primera
reunió del nou espai polític
d’esquerres: Ara és Demà
del qual ICV-EUIA en són
promotors, però que no volen ser els únics propietaris.
L’Ara és demà a Piera ja ens
hem posat a treballar en ferho possible, ja camina. L’Assemblea Oberta es proposa
com un punt de partida, un
moment d’intercanvi i també
de proposta; com un espai on
proposar accions polítiques,
socials i institucionals per fer
conjuntament.
La presència i aportacions de
la trentena de persones presents provinents de diferents
formacions polítiques, sindicats, plataformes ciutadanes
o simplement veïns del poble
sense vinculació a cap tipus
d’organització, van fer possible creure en aquest “punt de
partida” potent i engrescador
a partir del qual fer acció política sobre dos eixos:
a) les lluites, accions i valors
que cal promoure actualment

i
b) abordar la construcció
d’una alternativa política
Prèviament es va fer una exposició a mode del balanç de
l’acció de govern de Piera
en el moment de passada la
mitja legislatura en el que es
trobem i de l’experiència i valoració per membres de Piera
assistents a l’assemblea Ara
es demà a Barcelona del passat dia 1 de febrer, que serviria per canalitzar i enfocar les
accions a fer pel futur a partir
de la participació de la ciutadania.
Durant dues hores en dos
grups, es van abordar diferents aspectes del context
actual que varen ser posats
en comú en plenari final i es
van acordar diferents accions
conjuntes per dur a terme, entre elles, muntar un stand a la
Fira de Piera pels propers 26
i 27 d’abril per publicitat l’existència del nou espai polític i
establir diferents mecanismes
de participació per tal de recollir l’opinió de la ciutadania.

Pròxim monòleg al Foment: “Sensacions
profundes”
PIERA / LA VEU

Aquest dissabte, l’escenari del
Teatre Foment de Piera acull
l’espectacle
«Sensacions
profundes», de Nando Massaneda. Es tracta d’un monòleg carregat de bogeries i de
divertides extravagàncies en
el qual explica, amb bon humor, tota mena de sensacions
i vivències molt profundes que
ratllen la realitat i que de vega-

des la superen. Les entrades
es poden adquirir anticipadament al Bar Nou Foment (7 €)
i a taquilla del Teatre Foment
el mateix dia de l’espectacle
(9 €).
L’últim espectacle programat
per a aquest primer trimestre d’any és el de Godoy, que
presenta «Veuràs que tot és
mentida». Godoy, actor uruguaià presenta aquest diverti-

ment en un acte. Un monòleg
sobre el sexe, la dona, l’home,
la mort, Déu, l’estupidesa, la
felicitat... Les entrades es poden adquirir anticipadament
al Bar Nou Foment (12 €), en
línia a atrapalo.com (http://
www.atrapalo.com/entradas/
godoy-veras-que-todo-esmentira_e90602/) i el mateix
dia de l’espectacle a la taquilla
del Teatre Foment (15 €)

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

La formació igualadina KaraokesBand presenta el seu nou
espectacle
“Micro-machine
Tour” la nit del dissabte 8 de
març al “Carnestoltes d’Hostalets de Pierola”.
Serà el primer concert on s’escollirà la millor actuació de la
nit i aquesta passarà a ser finalista a la gran final que tindrà lloc el desembre de 2014
on es reuniran els finalistes

de tots els concerts de la gira
i optaran a guanyar una fabulosa guitarra i quatre entrades per al festival Primavera
Sound del 2015.
Tot això, mantenint l’energia
i l’espectacle habitual de KaraokesBand on cantar i ballar
són només dos dels requisits
per assistir-hi.
El concert tindrà lloc al Casal
Català (Hostalets de Pierola) a
partir de les 00:00h.

Adreça
Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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La Mancomunitat es reuneix amb el conseller
Espadaler per millorar la seguretat a l’Alta Segarra
ALTA ANOIA / LA VEU

El passat dimarts 25 de febrer
el conseller d’Interior de la
Generalitat, Ramon Espadaler, va rebre una representació
dels alcaldes dels set municipis que formen part de la
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Segarrenca: l’alcalde en funcions de Calaf, Joan
Caballol, l’alcalde de Pujalt,
Antoni de Solà, l’alcalde de
Sant Martí Sesgueioles, Jesús
Torrens, l’alcaldessa de Sant
Pere Sallavinera, Montserrat
Noguera, i l’alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal.
El motiu de la reunió era transmetre al Conseller, de primera mà, la percepció ciutadana
d’augment de la inseguretat i
buscar solucions per millorar
la seguretat a la zona de l’Al-

El Conseller Espadaler amb els alcaldes de l’Alta Anoia

ta Segarra, sobretot arran del
creixement de furts registrats
darrerament en l’entorn rural
d’aquests municipis.

La trobada es va desenvolupar en un clima seriós i alhora
cordial, en el qual els representants de la MIVS varen ex-

posar la situació i també van
fer propostes —algunes força
innovadores— per a la seva
solució. Per part del Conseller, tot i constatar la limitació
de mitjans humans i materials
disponibles, es va fer evident
la seva voluntat d’ajudar el
territori i el compromís de millorar tant els resultats com la
percepció ciutadana de la seguretat al territori.
Finalment, el Conseller va
comprometre’s a valorar les
propostes més innovadores
que se li van fer des del territori, unes accions que no
suposarien cap increment de
costos però que contribuirien a reduir l’índex de furts i
la sensació d’inseguretat que
pot tenir en aquests moments
la ciutadania.

Aquest dissabte arriba el Carnaval de Calaf
CALAF / LA VEU

La comissió del Carnaval de
Calaf ja té ben a punt la programació d’enguany, un seguit d’activitats per a totes
les edats i gustos que tindran
lloc aquest proper dissabte 8
de març. Durant el matí, com
sempre, la comissió del Carnaval recorrerà el mercat per
començar a escalfar l’ambient, en aquesta ocasió amb la
batucada Esgarriats. També
s’avaluaran les disfresses dels
diferents comerços que participin al concurs (inscripcions a
l’Ajuntament fins al dijous 6 de
març).
De cara a la tarda, a les 17.00
h al Casino, hi haurà espectacle infantil amb la Cia. Can

Cantem: “Dansant per la vida”.
Just en acabar, i des de la plaça dels Arbres, començaran la
rua i el concurs de carrosses
amb la batucada Sambandreu. Per participar al concurs
de carrosses, apunteu-vos
fins el dijous 6 de març a calafcarnaval@gmail.com. Com
ja és tradició, en acabar la rua
el Rei Pellofa pronunciarà el
seu clàssic i picant pregó des
de l’escenari de la plaça dels
Arbres.
Serà a les 20.00 h quan començarà la 8a edició del correbars, amb sopar final al poliesportiu (els tiquets, que costen
15 euros, s’han de comprar
prèviament al Bar Canet, El
Kau i Cal Fidel). Finalment,
a mitjanit començarà el ball

de disfresses al poliesportiu,
enguany amb els punxadiscs
Eloi Fonoll i MDF DJ’s. Serà

en el marc d’aquesta festa
quan es lliuraran els premis
del concurs de disfresses.

Carme Forcadell atreu centenars de persones al Casal de Calaf
CALAF / LA VEU

La sala gran del Casal va omplir-se dissabte de passat de
centenars de persones, que
no van voler perdre’s l’acte organitzat per les ANC de
Calaf i dels Prats de Rei. La
primera part va alternar de
manera molt àgil la música i
la poesia: va comptar amb la
col·laboració de diversos recitadors de municipis de l’Alta
Segarra i de les corals Ressons, Family Gospel, la coral
de Sant Martí, la coral Mare de
Déu del Portal i Jaume Fonoll.
El repertori va encetar-se amb
el cant conjunt de la senyera,
i va seguir amb peces i poemes de reconeguts autors catalans.
Després d’aquesta primera

part, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana
va pujar a l’escenari per parlar del moment històric que
està vivint Catalunya. Amb un
discurs contundent i ben estructurat, Carme Forcadell va
encoratjar els presents a no
defallir i a no caure en provocacions, i a confiar que el procés cap a la independència va
avançant inexorablement. La
presidenta de l’ANC va arrencar nombrosos aplaudiments
per part del públic. La vetllada
va acabar-se amb el cant dels
Segadors i tot el Casal dempeus. A continuació, tothom
qui ho va voler va poder exercir el seu dret de petició participant en la campanya “Signa
un vot per la independència”.

El CAP de Calaf
comença un cicle
de caminades per
millorar la salut dels
seus usuaris a través
de l’activitat física
CALAF / LA VEU

El CAP de Calaf ha començat
un cicle de caminades que té
per objectiu promoure l’activitat física com a font de salut.
Es tracta d’una iniciativa oberta a tots els usuaris que té lloc
cada dijous a la tarda, entre
un quart de quatre i un quart
de cinc. El punt de trobada és
el mateix CAP i cada setmana
es farà un recorregut diferent
pels voltants de la població.
El grup de caminadors estarà
acompanyat per professionals
del centre.
Des del CAP de Calaf es vol
animar tothom a prendre part
en les caminades i fer-ne partícips els amics i familiars.
L’Equip del centre recomana als participants que portin
calçat i roba còmodes i aigua
per anar bevent durant el trajecte, especialment quan faci
més calor, i que caminin a una
velocitat agradable, que els
permeti anar parlant al mateix
temps. Les caminades només
se suspendran en cas de pluja.
Els beneficis de l’activitat
física
L’Organització Mundial de la
Salut recomana incloure l’activitat física dins d’un estil de
vida saludable. Com a norma
general, els adults haurien de
fer 30 minuts d’activitat física
al dia i els nens i els adolescents, 60. Els beneficis de
l’activitat física, practicada
amb regularitat, són:
- Redueix el risc de mort prematura.
- Redueix el risc de mort per
malaltia cardíaca o accident
cerebrovascular.
- Redueix fins a un 50% el risc
de patir malalties cardiovasculars, diabetis tipus II o càncer
de còlon.
- Contribueix a prevenir la hipertensió arterial.
- Contribueix a prevenir l’aparició de l’osteoporosi, cosa
que disminueix fins a un 50%
el risc de patir una fractura de
maluc.
- Redueix el risc de patir dolors lumbars i d’esquena.
- Ajuda a millorar el benestar
psicològic, a reduir l’estrès,
l’ansietat, la depressió i el sentiment de soledat.
- Ajuda a controlar el pes i a
reduir el risc d’obesitat fins a
un 50%.
- Ajudar a mantenir sans els
ossos, els músculs i les articulacions.
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Sant Pere Sallavinera organitza la tercera edició
del concert solidari per al dissabte 15 de març
S. PERE SALLAVINERA / LA VEU

El proper dissabte 15 de març
a les 18.30 h, la Parròquia
de Sant Pere Sallavinera or·
ganitza un concert solidari al
Local Social del poble, amb
l’objectiu de recaptar fons per
a la Fundació Salvador Gavi·
na, que ajuda nens i joves del
Raval de Barcelona que es
troben en situació de pobresa.
Per aquest motiu, s’ha volgut
que en el concert hi col·laborin
grups formats per nens i joves.
Ja és la tercera ocasió en què
la Parròquia de Sant Pere or·
ganitza un concert solidari; en
les dues anteriors els fons van
anar dirigits a la restauració de
la Parròquia de Seguers i per
a Càritas. Tots dos van tenir
molt bona participació i col·
laboració.

Pel que fa al programa, en
primer lloc es podrà escoltar
el grup de cant Els Gebrats,
format per joves d’entre 15 i
16 anys, tots ells estudiants
de música. El grup el formen
teclat, bateria, guitarres i veus,
i interpretarà les seves pròpies
cançons. A continuació també
hi participaran dos grups de
cant Coral de l’Escola Muni·
cipal de Música de Calaf, di·
rigits per Maribel Sivila. En la
segona part es podrà gaudir
escoltant el Cor Trinvant, tam·
bé de Calaf, que ja són molt
coneguts a la comarca per les
seves diferents actuacions al
llarg dels darrers anys.
L’organització destaca la gran
tasca que realitza la Fundació
Salvador Gavina, uns treballs
que coneixen de primera mà
ja que en els darrers anys, per

Nadal, joves de la Parròquia
de Calaf i dels Prats de Rei
han pogut visitar la fundació,
portant-hi diners i aliments.
Cal tenir present que aquests
nens i joves, a part de les ne·
cessitats bàsiques com poden
ser el menjar i la higiene, tenen
altres mancances importants
per a la seva salut i desenvo·
lupament, com és poder anar
a un dentista, oculista, podò·
leg... És per això que des de
la Parròquia conviden tothom
a assistir-hi: “Gaudirem amb
la música, serem solidaris i al
final podrem fer una estona de
tertúlia acompanyats d’un petit
berenar i refrigeri”.
L’entrada és gratuïta, tota la
recaptació es farà amb els
donatius que les persones vul·
guin aportar voluntàriament.

El Programa Pacient Expert® Catalunya
s’inicia a Calaf amb un grup de persones que
prenen anticoagulants orals
CALAF / LA VEU

El Programa Pacient Ex·
pert® Catalunya ha començat
aquest mes de febrer a Calaf,
on s’han iniciat les sessions
per a persones que reben
tractament anticoagulant oral.
Aquest primer grup el formen
dotze pacients més el pacient
expert i els professionals del
centre que fan d’observadors.
El grup es reuneix un cop per
setmana per compartir ex·
periències sobre la malaltia i
conèixer de quina manera po·
den millorar-ne la gestió i al·
hora la seva qualitat de vida.
El pacient expert, que és qui
actua com a conductor del
grup, és una persona amb la

BICICLETES

mateixa malaltia que la resta
de participants, que ha rebut
una formació prèvia per po·
der impartir les sessions. El
fet que sigui un altre malalt
qui condueixi els grups afavo·
reix la implicació de la resta
d’assistents i facilita la comu·
nicació entre ells, ja que tots
comparteixen les mateixes
experiències.
Des de l’any 2006, el Pro·
grama Pacient Expert® Ca·
talunya s’està desenvolupant
amb
molt bons resultats a dife·
rents comarques catalanes.
Les valoracions que es fan
un cop s’han acabat els grups
revelen una millora en els co·

neixements, hàbits i estils de
vida relacionats amb la malal·
tia, en l’autocura i en la qua·
litat de vida dels participants,
alhora que s’observa que el
nombre de visites mèdiques
baixa, tant a l’atenció primària
com a les urgències, un cop
finalitzades les sessions, ja
que els pacients han après a
controlar de forma més acura·
da la seva malaltia. Per tant,
es demostra que les iniciati·
ves centrades a donar més
autonomia al pacient resulten
eficients per millorar la seva
salut i la capacitat de gestio·
nar els seus símptomes.

OFERTA TRIATLÓ

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

*consulti condicions

Nou èxit de la Caminada amb
Història per les terres de l’Alta
Anoia

ALTA ANOIA / LA VEU

El passat diumenge, uns 250
caminadors arribats d’arreu,
van recórrer i conèixer una
bona part del ric i descone·
gut patrimoni miner vinculat
a l’explotació del carbó de
lignit en terres de Calaf, Ca·
longe de Segarra i Sant Pere
Sallavinera.
Aquesta va ser la quarta ruta
del Cicle de Caminades amb
Històries que el Consorci de
l’Alta Anoia ve programant
amb la finalitat de promoci·
onar i descobrir les històries
i els racons sorprenents que
amaguen aquestes contra·
des.
La caminada d’aquest diu·
menge va permetre conèixer
de primera mà i de forma
guiada un bon nombre d’an·
tigues mines on, en molta
dificultat, s’extreia el carbó,
gaudir d’una petita exposició
d’eines antigues de miner,
veure i comprovar com cre·
maven els lignits d’aquestes
mines i entrar en una ga·
leria il·luminada amb llums

de carbur, tal i com ho fe·
ien els miners, gràcies a la
col·laboració de membres
de l’Espeleo Grup Anoia
(EGAN).
La
propera
caminada
d’aquest cicle serà el diu·
menge 6 d’abril i recorrerà
els espais on la tardor i l’hi·
vern de 1711 es va donar
la Batalla dels Prats de Rei
en el marc de la Guerra de
Successió. Durant la ruta es
faran explicacions en cada
punt d’interès històric i al fi·
nalitzar els caminadors po·
dran gaudir d’una jornada de
portes obertes al Museu Mu·
nicipal Josep Castellà Real
on es conserven i s’exposen
peces i documents que fan
referència a aquesta impor·
tant batalla.
Es pretén que aquesta sigui
la Caminada del Tricentenari
1714-2014 i que esdevingui
multitudinària, tot recuperant
la història i posant en valor
uns espais històrics únics ar·
reu del país i que van viure
una història sorprenent.
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Diumenge, gala dels premis Neptú d’Igualada
esportistes i equips amb millor
projecció, l’entrenador més
destacat o, com també és tradició, l’esdeveniment esportiu
més rellevant a la capital de
l’Anoia l’any passat, en aquest
cas la 15a edició del Ral·li Ciutat d’Igualada.
Plassa ressalta la rellevància que té el fet de “mantenir
ben vius aquests premis, que
són la gran festa de l’esport
de casa nostra; una celebració dels èxits, no només dels
nostres esportistes d’elit, sinó
alhora del nostre esport base,
de les promeses del futur”.

IGUALADA / REDACCIÓ

El Teatre Municipal l’Ateneu
acollirà el proper diumenge, 9
de març, la cerimònia de lliurament dels Premis Neptú, els
guardons que anualment reconeixen els millors esportistes,
tant escolars com membres
d’entitats i clubs, de la ciutat
d’Igualada.
Segons ha detallat aquest dimecres Rosa Plassa, regidora
d’Esports de l’Ajuntament, la
cerimònia, seguint el format
engegat l’any 2012, es dividirà
novament en dues parts: a les
17h, protagonisme per als esportistes dels centres escolars
de la ciutat i a continuació, a les
19h, l’atenció se centrarà en
els esportistes que formen part
d’entitats i clubs igualadins, en
un acte que comptarà amb la
presència del Secretari General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, Ivan Tibau. En
aquesta ocasió, la presentació
anirà a càrrec de la periodista
Pilar Calvo i l’animació la posarà l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia.
En l’edició de l’any passat,
els Premis Neptú van coronar
el pilot Jordi Viladoms (Moto
Club Igualada) i Èlia Pascual
(Club Atlètic Igualada) com els
millors esportistes individuals
masculí i femení. En aquesta
ocasió, els nominats a millor

Finalistes de l’any passat.

esportista masculí són Eduard
Viles (CAI), Joan Masip (Club
Ping Pong Igualada) i Albert
Moreno (Club Esportiu Roger
Roca Running), i Èlia Pascual
(CAI), Ariadna Ramos (CAI)
i Laura Orgué (Club Esquí de
Funs Urgellet Cerdanya) en
categoria femenina. En esports
d’equip, els candidats masculins són Ton Baliu (Igualada
Hoquei Club), Jacob Krüger
(Igualada Volei Club) i Enric
Palet (Club Futbol Igualada) i
les femenines són Raquel Bernadas (Club Patín Alcorcón),
Carlota Carner (Club Bàsquet
Igualada) i Laura Marcet (Club
Futbol Igualada).
Hi haurà també, però, guardons per a reconèixer els millors esportistes col·lectius, els

i

SORTEGEM
UN TASTEIG D’ESCALADA
cal reservar 24 hores d’antelació

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

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

Esportistes més destacats
de cada club
Agrupació Esportiva Btt Anoia
Ass. Esportiva Hoquei Línia Igualada
Club Atlètic Igualada
Triatló
Club Bàsquet Igualada
Club Bitlles Igualada
Club Esportiu Roger Roca Running
Club Excursionista Uecanoia
Club Frontennis Igualada
Club Futbol Igualada
Club Gimnàstic Aula Cultura Física
Club Handbol Igualada
Club Natació Igualada
Club Ping Pong Igualada
Futbol Club Fàtima
Ig Femeni Hoquei Cp/Cp Alcorcon
Igualada Hoquei Club
Secció Patinatge Artístic
Igualada Volei Club
Moto Club Igualada
Pescadors Esportius d´Igualada
Secció Esportiva Ateneu Igualadí
Unió Esportiva Montserrat

Francesc Andreu Mateu
Pol Valls Lumbreras
Clàudia Navarro Just
Eduard Viles Farreny
Ariadna Ramos Gandia
Daniel Baraldés Díaz-Guerra
Lidia Borràs Garcia
Carles Fons Teixidó
Carlota Carner Carrer
Amador Solà Rodriguez
Milagros Prieto Martin
Albert Moreno Molins
Mercedes Arcos
José Fernàndez Botia
Enric Palet Orpinell
Laura Marcet Claramunt
Raquel Hornas Duch
Brayan Mezquita Gil
Nuria Rizo García
Alex Varea Parra
Irena Gual Grado
Joan Masip Navarro
Lorenzo Navarro Porcuna
Raquel Bernadas Porto
Antoni Baliu Piqué
Èlia Folch Claramunt
Jacob Krugüer
Clara Vallés Sabater
Dani Vilà Vaqués
Carles Sanou Solano
Enric Conill Tort
Carles Godó Ferran

Esportistes escolars més destacats
Academia Igualada: Unai Trucharte Gabarró, Júlia Solé Tomàs, Adrià
Rojas Prat, Karina Dueñas Parro.
Escoles de l’Ateneu: Marc Carol Tomàs, Helena Enrich Lucas
C.E. Mestral: Xavier Prat Selez, Jordi Casanellas Casanovas
C.E. Montclar: Mireia Gallart Domingo, Laia Pujol Bustos
Emili Valles: Hector Serrano Torres, Marta Segura Abril
Gabriel Castellà: Soulayman Haouari, Farida El Kasmi
Garcia Fossas: Martí Nadal I Capdevila, Ïa Prats Enrich
Ramon Castelltort: David Muñoz Calvet, Júlia Casellas Alpañez
Escola Anoia: Joel Canales Montes, Marcel.la Esquerra Soler
Escola Pia: Jordi Elvira Lopez, Carla Garrido Aguilera
Escolàpies: Pau Vallvé Requesens, Laia Luco Mir
Germans Maristes: Àlex Garcia Espinosa, Carla Alemany Pérez, Júlia
Tomàs Miret, Guillem Bacardit Calleja
Joan Mercader: Aram Riba Velazquez, Núria Torrades Jorba
Pere Vives Vic: Eloi Pallarès Abril, Laia Aragerich Vives
Col.Legi Jesus Maria: Ruben Dueñas Martínez, Gisela Checa Lopez
M. D. P. Igualada: Jan Guerrero Cañas, Sabela Lago Flores
Col.Legi Monalco: Ivan Palau Acevedo, Paula Iglesias Capel, Roger
Ribera Sanuy, Maria Maestre Costa
Mowgli: Joan Solà Serarols, Elisabet Almendro Martí
Escola Auria: Alejandro Navarro Payan, Laura Miguel Cea.

El Monbus IHC
torna a l’OK Lliga
amb un complicat
partit al Palau
Blaugrana
IGUALADA / IHC BLOCAT

Torna l’Ok Lliga després d’uns
dies marcats per la Copa del
Rei i la Cers. Però els seus
efectes es poden deixar notar en la millor competició del
mon. I és que el Monbus IHC,
molt positiu, per la classificació
per la Final Four s’haurà de
trobar amb un en equip marcat
per tot el contrari.
Un Barça ferit després de
perdre la Copa del Rei
Amb un ferit i enutjat FC Barcelona després de perdre la
final de la copa contra el Vendrell. D’aquesta manera la ja
de per si feina dura de passar
pel Blaugrana es multiplicarà
ara per la necessitat dels capitalins de refer-se del cop moral
i de prestigi que ha rebut de
mans dels homes de Guillem
Cabestany. El desplaçament a
Barcelona serà el primer dels
quatre que aquesta temporada conformen el ja tradicional
Tourmalet. Després arribaran
el Liceo (a casa) el flamant
campió de Copa (a la seva pista del carrer Colom) i el Vic (altre cop a les Comes amb l’últim
referent de la Cers encara molt
pròxim).
Els de Francesc Monclús, que
han aprofitat els dies de descans, sobretot la setmana passada, per recuperar forces i algunes molèsties, han entrenat
dilluns, dimecres i dijous. El FC
Barcelona-Monbus IHC, es jugarà demà dissabte a les 7 de
la tarda, sota la direcció arbitral
d’Ignacio Garmendia i Íñigo Lopez Leyton.
Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga
Jornada 20
Noia Freixenet-Cerceda
ICG Lleida-Lloret
Reus Deportiu-Vilafranca
FC Barcelona-Igualada HC
Coinasa Liceo-Vilanova
Moritz Vendrell-Muralla Blanes
Vic-Tordera
Voltregà-Calafell
Classificació
1. FC Barcelona
2. Coinasa Liceo HC
3. Club Patí Vic
4. Reus Deportiu
5. CE Noia Freixenet
6. CE Moritz Vendrell
7. Igualada HC
8. CP Calafell Tot l’Any
9. CP Voltregà
10. CP Cerceda
11. CP Vilafranca
12. CH Lloret
13. ICG Lleida
14. Muralla Blanes
15. CP Tordera
16. CP Vilanova

PT
55
41
36
35
32
32
29
28
28
27
20
19
19
14
14
0

j
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

g
18
13
11
10
9
10
9
8
7
7
5
5
5
4
4
0

e p
1 0
2 4
3 5
5 4
5 5
2 7
2 8
4 7
7 5
6 6
5 9
4 10
4 10
2 13
2 13
0 19

gf gc
133 40
91 47
73 50
93 62
79 63
81 69
57 61
70 70
67 53
76 70
64 74
54 69
55 73
47 86
44 88
46 155
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Les cadets del CAI, terceres
al campionat d’Espanya de cròs

Vuit medalles dels veterans
del CAI al campionat català

ATLETISME / I. COSTA

ATLETISME / I. COSTA

L’equip Cadet femení del
C.A.Igualada Petromiralles, va
assolir la medalla de Bronze,
el passat diumenge al matí, en
la prova d’aquesta categoria
correguda sobre 2.550 m. corresponent als Camp. d’Espanya de Cros per Clubs, que es
dugueren a terme al Complex
ludico-recreatiu Marina d’Or
de la població castellonenca
d’Oropesa del Mar. En les proves corresponents, hi participaren els atletes capdavanters de
l’especialitat a nivell estatal, de
les categ. Cadet fins a Sènior,
masc. i fem. Cros Llarg i Curt,
amb una multitudinària participació d’uns 2.500 atletes, i de
més de 200 equips.
Les joves anoienques assoliren
una magnífica 3a. posició per
equips, amb 59 punts, entre un
total de 51 Clubs participants.
S’imposaren les atletes del
C.D. Florentino de Burgos, amb
37 punts, seguides del C.A. Valladolid, 2es. amb 41 punts.
La millor classificada individual

Els 12 atletes del C.A. Igualada
participants el passat diumenge 2 de març als Campionats
de Catalunya Indoor per Veterans de Sabadell, tingueren
una magnífica actuació, assolint un total de 8 medalles, 3
d’Or, 3 d’Argent i 2 de Bronze.
José García es proclamava
Campió de Catalunya en els
400 m. llisos, 60-64 a. amb un
registre de 1’10”38, i era també
Sotscampió de Catalunya en
800 m.ll., 60-64 a.
Miquel Comella es proclamava
Campió de Catalunya en els
3.000 m.llisos en categ. 45-49
a., amb 9’42”00, i Jordi Fernández Patiño era Campió de
Catalunya en el salt d’alçada,
categ. 45-49 a. amb 1,48 m., a
més d’assolir dos 4ts. llocs en
salt de perxa, amb 3,00 m., i en
salt de llargada, amb 4,79 m.
Pere Pulido era Sotscampió de
Catalunya 50-54 a. en el salt
d’alçada, amb un millor intent
de 1,57 m., i Lluís Marimón era
també Sotscampió de Catalunya 85-89 a., en el llançament
del pes, amb 6,04 m.
Les medalles de Bronze eren
per a Josep Ma. Lagunas, 3r.
35-39 a. en el llançament del
pes, amb 10,50 m., i per a Josep Antoni Ropero, 3r. en els

L’equip cadet femení del CAI a Oropesa del Mar.

del CAI va ser Paula Blasco,
2a. general amb 8’36” per cobrir
els 2.550 m. de cursa, a només
2 segons de la guanyadora, seguida d’Èlia Ibarra, 17a. amb
9’14”, de Carlota Cerón, 40a.
amb 9’32”, de Mar Belenguer,
73a. amb 9’53”, i de Cristina
Gabarró, 194a. amb 11’00”, entre un total de 264 atletes classificades, essent el CAI el 1r.

equip català classificat. El F.C.
Barcelona va imposar-se per
equips en el Cros curt masculí, mentre en Cros curt femení
dominaven les atletes del Piélagos Inelecma. En el Cros llarg
masculí guanyaren els atletes
del Bikila Atl., mentre que en el
Cros llarg femení, es va imposar l’Atl. Santutxu.

Eduard Fàbregas i Sheila Garcia,
campions de Catalunya juvenils
ATLETISME / I. COSTA

Els atletes del C.A.Igualada
Petromiralles Eduard Fàbregas i Sheila García, es proclamaren Campions de Catalunya
Juvenils “indoor” en les proves
respectives el passat dissabte,
en el decurs dels Campionats
Catalans Juvenils disputats a
la Pìsta Coberta Catalana de
Sabadell.
Hi participaren 14 atletes del
C.A. Igualada Petromiralles,
assolint un total de 8 medalles, 2 d’or, 2 d’Argent i 4 de
Bronze, i amb diversos llocs de
finalista, i assolint diverses mínimes pels Campionats d’Espanya Juvenils del proper cap
de setmana a València. El CAI
Petromiralles es va situar com
a 1r. club català per puntuació global dels atletes amb 78
punts, mateixa puntuació que
l’A.A. Catalunya, 2ns., entre un
total de 40 clubs classificats.
Sobresortiren les actuacions
de la pierenca Sheila García,
Campiona de Catalunya en el
salt de llargada, amb 5,72 m.,
Rècord dels Campionats, i 2a.
i Argent en els 60 m.llisos, amb
7”81 a la Final, i entrant 1a. en
la s/f. corresponent amb un registre de 7”76.
L’igualadí Eduard Fàbregas
era Campió de Catalunya en
el salt d’alçada, amb un millor
intent de 1,94 m. i 7è. en els 60
m. tanques, amb 8”65, després

Roger Castells, bronze en 400 m.

de ser 3r. en la s/f. corresponent amb 8”58.
Francesc Adrià Betran era 2n.
en el llançament del pes, amb
un millor intent de 14,29 m.,
marca personal, assolint la
2a. medalla d’Argent dels anoiencs.
Anna Asensi era 3a. i Bronze
en els 200 m.ll. amb un gran
registre de 25”45 a la Final,
a 1/100 de l’Argent, després
d’entrar 1a. en la semifinal
corresponent amb 25”69, a
més de ser 4a. en la final dels
60 m.llisos, amb 7”91, entrant
abans 2a. en la 1a. semifinal
amb 7”97.
Sobresortiren també Roger

Castells, 3r. i Bronze en els
400 m.llisos amb 52”00, marca personal, després de guanyar amb 52”23 la seva semifinal Aleix Marín era també 3r.
i Bronze en el triple salt, amb
13,29 m., i 4t. en el salt de llargada amb 6,37 m., marques
personals de l’igualadí. Cristina Fernández era 3a. i Bronze
en el llançament del pes, amb
un millor intent de 11,38 m..
Guillem Carner era 4t. en la Final dels 800 m.ll. amb 2’04”07,
després de ser 3r. en la 2a. semifinal amb 2’06”65.
Gemma Ortega era 6a. en la
final dels 60 m.llisos, amb marca personal de 8”14, després
de ser 3a. en la seva semifinal
amb 8”17, i era a més 2a. en la
2a. semifinal dels 200 m.llisos,
amb 26”86, no accedint a la final.
Oriol Bertran era 7è. en el salt
d’alçada amb 1,63 m., participant també en el salt de perxa,
efectuant nuls els intents inicials. Martí Farrés era també 7è.
en el llançament del pes, amb
11,65 m., i Vicenç Pulido 9è. en
la mateixa prova amb 9,67 m..
Marta Llagostera era 3a. en la
2a. semifinal dels 400 m.ll. amb
marca personal de 1’01”43,
que no li donaren l’accés a la
final, i Jordi Fernàndez participava en el salt de perxa, efectuant nuls els intents inicials.
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Josep M. Lagunes, medalla de bronze.

3.000 m.llisos 50-54 a. amb
10’20”94.
Juana Salazar era 4a. en pes
en categ. 50-54 a., amb 6,97
m., en el seu debut amb el CAI.
Antoni Jorba era 4t. a la final
B dels 200 m.ll. 50-54 a., amb
28”38, i 6è. en els 60 m. llisos
50-54 a. amb 8”63. Francesc
Segura era 5è. a la final A dels
60 m. llisos 40-44 a., amb 8”51.
Els dos representants del CAI
en els 3.000 m.ll. 40-44 a.,
es classificaren 10è. Antonio
Vilches, amb 10’05”15, i 11è.
José Antonio Fernández, amb
10’19”12.

Diumenge, cursa popular de
Vilanova del Camí
ATLETISME / I. COSTA

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí -Servei d’Esports-, amb
la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i del Club Atlètic
Igualada Petromiralles, i el suport de Marathon Esports, del
diari Sport, Coca-Cola i Super
Mas, organitza aquest proper
diumenge, a partir de les 11
h. del matí, la 20a. edició de la
Cursa Popular de Vilanova del
Camí que, com és habitual els
darrers anys, es durà a terme
amb 3 recorreguts, el primer
sobre el circuit de 4.550 m., el
segon sobre els 10.000 m., i el
tercer, pels mes petits, d’uns
1.000 m. de recorregut, amb
sortida a les 11,03 h.. En tots
ells es combina el recorregut
urbà amb el natural, passant
per la zona del parc fluvial.
Les inscripcions, gratuïtes, poden efectuar-se per anticipat
fins dijous 6 de març a les 14
hores, al Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, amb informació al tel.
93/8054411, i a través de la
web: HYPERLINK “http://www.
vilanovadelcami.net” www.vilanovadelcami.cat/esports. També el mateix dia de la cursa,

de les 9,00 a les 10,30 h. del
matí al Pavelló Esportiu, sempre que no s’hagi arribat al límit
d’inscrits. En el recorregut de
10.000 m. es limita la participació a 300 participants. Caldrà
recollir els pitrals el mateix dia
de la cursa, fins a les 10,30 h.
com a màxim.
Les curses, obertes a tothom,
tindran la seva sortida davant
del Complex Esportiu de Can
Titó. Tots els participants en les
3 curses, llevat dels acompanyants, rebran una bossa amb
provisions. Les categories van
des de Prebenjamí masc., fins
a la de Veterans/nes. B masc.
i fem. Hi haurà sorteig d’obsequis per a tots els participants
- llevat dels acompanyants -.
Pel que fa als premis, es concediran Trofeus als 3 primers
classif. de la general, als 3
primers classif. de cada categoría, en les curses de 4.550 i
10.000 m., i als 3 primers classif. benjamí i prebenjamí masc.
i fem. de la cursa de petits,
amb medalla fins als sisens,
en la cursa de petits.
Els corredors hauran de disposar d’assegurança esportiva
d’accidents.
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El CF Vilanova torna a la competició després de la polèmica, però
alguns clubs alerten que no podrà obtenir l’ascens
FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

Sembla que les aigües s’han
mig calmat a Vilanova del
Camí amb la polèmica entre el
club històric de la població i el
CE Anoia. Almenys, el CFV ha
tornat a la competició, jugant el
passat cap de setmana un dels
dos partits ajornats, davant el

Garcia Montbui, guanyant per
3-1. Els vilanovins jugaran l’altre partit pendent el 12 de març
davant el Rebrot, a domicili. La
darrera victòria vilanovina el
met situar-se en tercera posició.
La polèmica amb l’Anoia ha
deixat entreveure també la

possibilitat, des de les files del
club vilanoví, d’obtenir l’ascens
de categoria aquest any, dins
del grup setè de la Quarta Catalana. Tot i això, alguns clubs
anoiencs del mateix grup ja
s’han afanyat a recordar que
això seria impossible.
Efectivament, segons l’article

Empat just del CFI femení
amb el Sant Gabriel (1-1)
FUTBOL / REDACCIÓ

Tot i que a l’Igualada li haguessin anat molt bé els tres punts,
cal reconèixer que el resultat
més just si es té en compte el
que es va veure a Les Comes
dissabte, va ser l’empat.
El partit va començar amb domini de les visitants, que van
tenir aculat l’Igualada durant
els primers 20 minuts de partit.
Va ser en aquest període quan
el Sant Gabriel es va avançar
amb un xut de lluny de la Tania.
De mica en mica, l’Igualada es
va anar estirant i va començar
a inquietar la porteria del Sant
Gabriel, disposant d’un parell
d’ocasions molt clares abans
d’arribar al descans.
A la segona part, les tornes van
canviar i va ser l’Igualada qui
va sortir amb més empenta,
disposat a neutralitzar la bona
tècnica de les jugadores visitants. Va ser en aquest període
quan l’Igualada va tenir més

La Judit defensant amb fermesa la posició.

ocasions de superar la defensa
rival. El gol va arribar al minut
22 quan una passada en profunditat de la Núria va arribar
a la Mariona que va superar la
portera col·locant-li la pilota per
entre les cames fins al fons de
la porteria.
Amb l’empat, el partit es va

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel.
Núm. subscriptor
E.mail
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar
aquesta butlleta al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

tornar encara més viu, i tots
dos equips van intensificar la
pressió sobre les rivals. Les
ocasions de moure el marcador van estar de la part de
l’Igualada fins a 10 minuts del
final en que les vermelles es
van llançar més a l’atac i l’Igualada havia de jugar al contracop. Defenses i porteres van
resoldre amb solvència totes
les jugades de perill i al final,
repartiment de punts entre dos
equips molt tècnics que va oferir un gran partit de futbol.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), Elena Alert, Sara
Bergadà, Janet Mendoza (Carla Navarro 46’), Ariadna Rius
(defensa), Núria Miquel, Jèssica Pablos, Míriam Solies (centre del camp), Mariona Marsal,
Judit Pablos (Tiki 87’), Marina
Salanova, (davanteres). Entrenadors Santi Ramos i Paco
Pablos.
C.D. SANT GABRIEL: Brígida
Llevat, Mònica Orteu, Maria
Barellas, Paula Martínez, Laura Benito, Marta Villarejo, Tania
Moyano, Esther Solà, Leticia
Sevilla, Lidia Abdesselen, Irina
Uribe. Suplents: Sonia Vela,
Melania Vallecillos, Natalia
Sanahuja Entrenadora: Toñi
Muñoz
Gols: 0-1 Tania (6’) – 1-1 Mariona (77’). Incidències: Targeta
groga a Míriam (72’)
Diumenge que ve a Les Comes
l’Igualada rep el Cerdanyola en
horari matinal.

288 del Reglament General
de la FCF, “si el club retirat o
exclòs participés en l’última categoria o divisió del campionat
en qüestió, no podrà ascendir
en les dues temporades successives”.
El CFV es va retirar de la mateixa categoria als inicis de la
temporada 2012-13, per la
qual cosa, mai podria assolir
una plaça d’ascens abans de
la temporada 2014-15. Això situaria a clubs com el Calaf, el
Jorba o la PM Tossa amb sèries possibilitats d’almenys jugar
la promoció d’ascens, sempre i
quan l’Anoia, actual líder, acabi
en la mateixa posició.

Torna el futbol territorial
D’altra banda, aquest proper
cap de setmana torna el futbol
territorial després del descans
general.
A Primera, l’Igualada encara
la recta final de la competició
rebent el Torredembarra, el
cinquè classificat. A Segona, el
San Mauro rebrà el St. Feliu de
Codines, cuer del grup.
Al grup 12è de Tercera, l’Òdena buscarà apropar-se al tercer lloc de la classificació amb
una victòria a la Granada.
A Quarta, destaca el duel entre el Calaf i la Madridista de la
Tossa, dos equips amb possibilitats d’ascens.

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G4

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
			
PT. p j e
1 Martinenc
47 22 15 2
2 Torreforta
40 22 12 4
3 Tàrrega
40 22 12 4
4 Viladecans
39 22 12 3
5 Torredembarra 39 22 11 6
6 Horta
34 22 10 4
7 Vilanova
31 22 8 7
8 Almacelles
31 22 8 7
9 Igualada
31 22 9 4
10 Tecnofútbol
28 22 6 10
11 El Catllar
28 22 7 7
12 Amposta
27 22 6 9
13 Andorra
26 22 6 8
14 Balaguer
25 22 7 4
15 Marianao
24 22 6 6
16 Jesús i Maria 20 22 5 5
17 Alpicat
18 22 4 6
18 Vista Alegre 14 22 2 8

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
			
PT. p j
1 Manresa
57 22 18
2 Gironella
48 22 15
3 St. Quirze
47 22 14
4 Lliçà d’Avall
43 22 13
5 Tona
41 22 11
6 Cardedeu
35 22 10
7 Sabadell Nord 33 22 10
8 Castellar
31 22 8
9 Taradell
31 22 9
10 San Lorenzo
31 22 10
11 Sabadellenca 27 22 7
12 San Mauro
24 22 5
13 Súria
23 22 7
14 OAR Vic
21 22 6
15 Palau SP
19 22 4
16 Roda de Ter
18 22 5
17 Lliçà d’Amunt 12 22 2
18 St. Feliu Cod. 12 22 3

p
5
6
6
7
5
8
7
7
9
6
8
7
8
11
10
12
12
12

gf
43
43
27
32
33
35
28
31
30
25
24
32
33
24
24
30
20
24

gc
21
27
20
23
26
26
20
29
30
28
25
33
39
39
26
45
40
41

df
22
16
7
9
7
9
8
2
0
-3
-1
-1
-6
-15
-2
-15
-20
-17

e
3
3
5
4
8
5
3
7
4
1
6
9
2
3
7
3
6
3

p
1
4
3
5
3
7
9
7
9
11
9
8
13
13
11
14
14
16

gf
63
44
48
40
40
40
40
39
29
30
28
32
31
23
28
21
19
17

gc
11
23
23
24
22
31
32
33
29
31
29
38
44
44
51
36
56
55

df
52
21
25
16
18
9
8
6
0
-1
-1
-6
-13
-21
-23
-15
-37
-38

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G12

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 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.

			
1 Sallent
2 Can Trias
3 Viladecavalls
4 Puigreig
5 Joanenc
6 Navàs
7 Olvan
8 Marganell
9 Castellnou
10 G. Manresa
11 Balconada
12 Castellbell i V
13 Santpedor
14 Cardona
15 P. Claramunt
16 Gironella B
17 Llorença
18 Pirinaica

PT.
54
50
46
45
44
32
30
28
26
25
24
23
22
22
22
20
17
16

p j
21 17
21 15
22 15
21 14
22 14
22 10
20 8
20 9
21 6
22 6
22 7
22 7
21 7
22 6
21 6
22 5
22 4
22 4

e
3
5
1
3
2
2
6
1
8
7
3
2
1
4
4
5
5
4

p
1
1
6
4
6
10
6
10
7
9
12
13
13
12
11
12
13
14

gf
70
61
56
48
52
51
31
41
30
34
42
44
30
35
31
16
31
28

gc
17
21
24
25
29
43
34
40
34
37
59
70
44
50
56
49
50
49

df
53
40
32
23
23
8
-3
1
-4
-3
-17
-26
-14
-15
-25
-33
-19
-21

			
1 Suburense
2 St. Pere Mol.
3 Olivella
4 Odena
5 Les Roquetes
6 FE Vilafranca
7 Base Espirall
8 Ribes
9 La Granada
10 Base Vilanova
11 M. Igualada
12 Carme
13 Pª Jove Roq.
14 St. Cugat S.
15 St. Sadurní
16 Riudebitlles
17 Capellades
18 Quintinenc

PT.
52
49
49
43
39
35
34
33
30
29
25
25
23
23
18
17
14
12

p j
22 16
22 16
22 15
22 12
22 11
22 10
22 10
22 10
22 8
22 8
22 7
22 7
22 5
22 7
22 3
22 4
22 3
22 2

e
4
1
4
7
6
5
4
3
6
5
4
4
8
2
9
5
5
6

p
2
5
3
3
5
7
8
9
8
9
11
11
9
13
10
13
14
14

gf
64
63
59
51
58
40
40
34
34
33
37
32
35
27
25
24
20
31

gc
22
23
24
32
31
29
32
28
35
43
52
44
37
41
46
41
81
66

df
42
40
35
19
27
11
8
6
-1
-10
-15
-12
-2
-14
-21
-17
-61
-35

futbol 4A CATALANA G7

futbol 4A CATALANA G10

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 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

			
1 Anoia
2 Calaf
3 Vilanova C.
4 Jorba
5 PM Tossa
6 Fatima
7 Vista Alegre
8 Tous
9 Masquefa
10 Ateneu Ig.
11 Garcia Montbui
12 La Paz
13 Rebrot
14 Torre Clar.
15 Piramides

Pt.
50
47
43
36
33
28
27
27
26
20
19
13
12
11
8

P J
19 16
19 15
18 13
19 11
18 10
18 9
18 9
19 7
19 8
18 6
19 6
19 4
18 3
19 2
18 2

E
2
2
4
3
3
1
0
3
2
2
1
1
3
5
2

P
1
2
1
5
5
8
9
8
9
10
12
14
12
12
14

Gf
66
93
50
58
48
44
33
39
39
28
38
19
31
18
25

Gc
11
25
21
29
27
39
34
42
34
38
57
73
60
58
81

			
1 Piera
2 Martinenca
3 Sant Pau Ordal
4 Can Cartró
5 Hortonenc
6 Les Cabanyes
7 Hostalets P.
8 Sesrovires B
9 Sant Sadurní
10 Mediona
11 Sesrovires Atl.
12 La Llacuna
13 Cabrera Anoia
14 Puigdalber
15 Gelida
16 Fontrubí

Pt.
48
45
44
39
37
37
33
29
26
25
25
23
17
16
10
3

P J
20 15
20 13
20 13
20 12
20 11
20 11
20 9
20 9
20 8
20 7
20 8
20 7
20 5
20 5
20 3
20 1

E
3
6
5
3
4
4
6
2
2
4
1
2
2
1
1
0

P
2
1
2
5
5
5
5
9
10
9
11
11
13
14
16
19

Gf
82
46
57
57
59
63
42
43
43
40
40
36
30
34
27
18

Gc
25
15
29
32
33
39
26
52
40
43
48
42
58
80
70
85
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El CB Igualada derrota l’AESC
en un gran partit (73-57)
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Resultats dels equips base del CBI

BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

L’Igualada tomba al conjunt
barceloní gràcies al domini del
rebot i a un tercer quart espectacular on els anoiencs han
tornat a tocar el cel de l’encert
exterior. El partit va començar
amb bon ritme i moltes ganes
de córrer per part dels blaus.
Els primers minuts van ser d’intensitat i de qualitat. Tant els
exteriors com els interiors de
Raül Caballero van ser capaços de treure el seu màxim exponent a la pista i procuraren
així un primer parcial de 8-4.
A partir del minut 5 l’equip va
baixar moltíssim el to defensiu
i els de vermell ho van aprofitar
i es van ficar de ple en el partit
gràcies a un triple, seguit d’un
parcial de 6-9. El resultat en
acabar el primer període era
de 14-16. El conjunt anoienc
s’havia de posar les piles si
volia guanya el matx ja que es
trobava davant un equip molt
anotador i amb molta experiència. A partir del minut 10 l’equip
anava de menys a més però
encara faltava ambició a la
pista. Els locals van sobreviure gràcies a les opcions a prop
de la cistella i a un triple final
d’un dels de casa; Gual, que
va ser MVP del partit amb 19
pts, 5 rebots i 16 de valoració.
L’AESC Ramón Llull es mantenia molt a prop però no trobava l’anella fàcilment i només
anotava des del rebot ofensiu
i gràcies als seus homes més
alts. El resultat a la mitja part
era de 27 a 27; el resultat, a nivell defensiu no era dolent però
Les Comes necessitava gaudir
d’un joc més alegre i una puntuació més elevada si volia
veure guanyar al seu equip.
A la represa, el CBI no va dubtar ni un minut en arriscar al
màxim en defensa i en donarho tot per endur-se la victòria
número 13. Al minut 25 els del
CBI van passar per sobre als
barcelonins amb un parcial demolidor de 12-2, i la cosa no
va acabar aquí. Feia setmanes
que el conjunt blau no trobava
encert des de 6,75, els percentatges eren baixíssims i l’equip
volia tornar a anotar amb facilitat. Els del Ramón Llull van
rebre 5 triples en el període
3 (11/32 en tot el partit) i van
anar a l’epíleg del matx amb
un resultat de -15 (52-37). Les
ganes d’endur-se el matx eren
màximes i es va seguir treballant fins al minut 40. L’equip visitant es va col·locar en bonus
a 4 minuts d’acabar el partit i
això va provocar que el joc es
refredés. Tot i així l’últim parcial va ser de 21-20 i el partit
va finalitzar amb el resultat de
73-57.

Premini Femení. Foto: J.Ribera.

L’equip masculí va completar un bon partit a casa. Foto: J.Ribera.

Bon partit i bon resultat, ara
toca treballar de nou amb la
qualitat de les últimes setmanes i afrontar la 22ª jornada
contra l’actual cuer del grup 2
de Copa Catalunya, l’Sferic de
Terrassa. El partit esdevindrà
dissabte 8 de Març a les 18
hores.
Parcials:(14-16, 13-11, 25-10,
21-20)
PHYSIC CB IGUALADA A: Q.
Padrós (4), M. Padrós (6), E.
Fernández (7), J. Huertas (6),
J. Torres (5), C. Fons (13), A.
Gual (19), A. Roca (4), A. Fratila (-), E. Tejero (6), S. Laguarta
(3) i B. Martínez (-).
AESC RAMÓN LLULL A: G.
Hernandez (4), D. Pino (0), S.
Montilla (7), I. Cortés (4), M.
Escobar (13), F. Brossa (-), S.
Gala (7), O. Cortés (-), A. Puig
(7), M. Torres (12), A. Formento (2) i I. Goñi (1).
El CBI femení es retroba amb
la victòria (55-58)
El Depimés CB Igualada A es
va retrobar amb la victòria el
passat dissabte a la pista barcelonina del SESE. Els primers
20 minuts van ser de clar domini igualadí, però a la represa
les de la capital catalana van
tenir una gran reacció, però les
igualadines es van sobreposar
per endur-se una merescuda i
treballada victòria.
El matx va començar bé pels
interessos del CBI. El balanç
defensiu lent del SESE va permetre nombrosos contraatacs,
i també la bona defensa de les
igualadines van permetre recuperacions de pilota que van
suposar cistelles a favor de les
visitants. Al final del quart, 10
a 15.

En el segon període la tònica
del partit va seguir molt semblant. Amb un parcial de 2 a 9
l’Igualada va arribar a guanyar
per 14 punts de diferència a la
meitat del quart. Les barcelonines no volien però que el partit
se’ls escapés ja a la mitja part
i van reaccionar per acabar 21
a 30.
El tercer quart va ser el millor
de les locals i el pitjor per les
igualadines. Amb un SESE
molt inspirat des de la línia
de 6,75 (3 triples en el quart)
i unes igualadines sense fluïdesa en atac, el partit es va
igualar i s’arribava als deu últim minuts amb el SESE amb
una lleugera avantatge en el
marcador (39 a 38).
En l’últim període les barcelonines van arribar a guanyar per
7 punts de diferència (48-41 a
falta de 6 minuts) però 2 triples
igualadins consecutius i una
cistella de dos tornaven a posar les del CBI al partit. En els
últims minuts, uns millors atacs
de les visitants i les ganes de
tornar a guanyar un partit van
poder amb les locals. Al final,
55 a 58 per les igualadines i
una victòria que dóna moral
per seguir treballant.
El proper partit del Depimés
CB Igualada A serà dissabte
que ve 8 de març a Les Comes, a partir de 3/4 de 6 de la
tarda, davant el BF Viladecans.
Parcials: 10-15, 11-15 (21-30),
18-8 (39-38), 16-20 (55-58).
CBI: A.C.Martínez, N.Minguet
(6), L.Icart (10), X.Freixas,
P.Català (12) -cinc inicialC.Carner (6), M.Quintana (3),
V.Júlvez (4), A.Acevedo (12),
È.Vives (5).

SÈNIOR B MASCULÍ
PHYSIC CB IGUALADA B 87 - HIMESA SALLENT A 57
P.Benito 18, F.Vives 4, J.Fons
9, M.Ndiaye 10, B.Marimon 10,
E.Borrega 2, M.Padrós 17, M.Màximo
5, A.Domenech 6, T.Borrega 6.
SÈNIOR B FEMENÍ
AESE 40 - DEPIMÉS CB IGUALADA
31 B
Bargalló 2 Soler 11. Miramunt 6. Gonzàlez 0. Salanova 0 Compte 6. Amatlle
2 Tarrida 4. Fuertes 0 Sellarès 0
SOTS 25 MASCULÍ
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 73 –
BASQUET PIERA 32
SOTS 21 FEMENÍ
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 51 ESCOLA PIA BALMES 39
Espejo (6), Martínez (2), Albiol (-), Tomàs (4), Lladó (-), Palmés (10), Barral
(14), Díez (2), Llorens (11), Roca (2),
Torrens (-), Gou (-)
JÚNIOR MASCULÍ A
JOGAPLAST CBI 63 - CATALANA
OCCIDENT MANRESA B 58
Gabarró 3, Ndiaye 2, Benito 8, Serra

12, Tarrida 10 -cinc inicial- Maximo 3,
Leon 14, Raurich 6, Marcè 5, Susanna 0
JÚNIOR FEMENÍ A
NEMSER TGN BASQUET A 46 - CB
IGUALADA 72
G. Rigol (14), C. Serra (20), C. Martínez (6), J. Lamolla (6), J.Codina (5),
M. Masegosa (lesionada), M. Calleja
(lesionada), C. Mas (8), L. Rius (3), M.
Ribera (10).
JÚNIOR MASCULÍ B
TOYOTA NAYMOTOR CB IGUALADA
B 74 - CB CASTELLBISBAL LILA 48
M. Susanna (0), E. Bru (2), S. Figueres (17), A. Ortinez (10), P. Martí (13)
-cinc inicial- R. Fullana (5), Ll. Fullana
(9), J. Vidal (6), M. Soler (5), J. Elvira
(7).
JÚNIOR FEMENÍ B
REMACAT SA SURIA 62 – TALLERES GASETI CB IGUALADA B 65
Puig, C (4), Aldomà, M (9), Gràcia, C
(5), Solé, C (9), Ràmia, J (4), Colell,
B (4), Fernández, M (14) i Fernández,
M (15).

L’exjugador Roger Casellas i
l’empresari Joan Díaz-Guerra,
candidats a presidir el CBI
BÀSQUET / JORDI PUIGGRÒS

El Club Bàsquet Igualada es
troba en ple procés electoral.
L’actual junta directiva, que
presideix l’igualadí Joan Leon
des de desembre del 2010
(substituint Salvador Farrés),
ja va anunciar que finalitzava una etapa i la majoria dels
seus membres es desvinculen
de la direcció de l’entitat. L’actual directiva, doncs, ha esgotat el temps del seu mandat.
Dues candidatures
El club ha iniciat ja fa dies el
procediment electoral i, ara,
una vegada exhaurit el termini de presentació, la Junta
Electoral ha proclamat dues
candidatures,
encapçalades
per l’exjugador Roger Casellas Junyent, i per l’empresari
igualadí Joan Díaz-Guerra Millán. És curiós que, a la majoria
d’entitats esportives, resulti un
problema trobar qui se’n vulgui
cuidar, i que al CBI hi hagi on
poder triar. Tot un mèrit en els
temps que corren.
El procés electoral culminarà
amb unes votacions el proper
dia 28 de març, de 7 a 9 del
vespre, a la sala d’actes de
Les Comes. Els socis majors
d’edat caldrà que s’acreditin

amb el DNI.
Les candidatures estan formades per les següents persones.
- Roger Casellas Junyent
(president).
Maria
Jesús
Muñoz Rios (tresorera), Josep
Maria Vallès i Fàbregas (secretari), David Roda i Cesari (vicepresident), i els vocals Carme
Riera i Minguet, Antoni Fons
i Vilalta, Neus Del Rio i Puiggrós, i Amador Garrido Díaz.
- Joan Díaz-Guerra i Millán
(president). A Tresorer Miquel
Mas Roca (tresorer), Josep
Torras Mas (secretari), i vocals
Josep Brunet Pàmies, Miquel
Ll. Pintó Colom, Florenci Raurich Gené i Agustí Susanna
Costas.
La nova junta directiva prendrà
possessió el proper mes de
juny, finalitzada la temporada
actual.
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L’Handbol Igualada cau a
Els èxits del trial anoienc
Sant Andreu de la Barca (33-27) tenen el futur assegurat
HANDBOL / TON CASELLAS

Podi de Jaju a l’Open
Barcelona BTT
Blautel
CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge es va
disputar a Santa Perpetua
de Mogoda la primera prova
de l’Open Barcelona de BTT
Blautel. El circuit, que era el
mateix de cada any, constava
majoritàriament de pista, amb
una petita zona tècnica a la
part alta del circuit. Així, amb
un circuit tant rodador, la cursa
va ser molt ràpida.
L’equip Òdena-Tomàs Bellés
s’hi va desplaçar amb un bon
nombre de corredors, obtenint els següents resultats: En
màster 30, Jaju entrava en 1a
posició; David Pallarès era
7è, Josep Enric Farriol era 9è,
Raúl Rubio 10è, Joan Rigol
22è, Jonatan Caballero 27è i
José Mallen 42è.
En fèmines elit Meritxell Obradors era 5a i Marta Viladoms
7a. En èlit, Marc Grau era 14è i
Jaume Tort 33è.
En categoria júnior, Toni Fernández acabava 9è i Alex
Alonso 11è.
La propera cursa on participarà l’equip és aquest proper diumenge a Banyoles, a la Copa
Catalana Internacional de BTT.

Partit corresponent a la dinovena jornada de lliga que enfrontava el Sant Andreu amb
l’Igualada, catorzè i sisè classificat respectivament. Disputat
al pavelló Onze de Setembre a
les 8 del vespre.
Els igualadins es van desplaçar
a Sant Andreu de la Barca per
jugar el partit teòricament a les
7 de la tarda. Una mala organització dels horaris de la pista va
fer que el matx és jugués una
hora més tard del previst, ja
que s’hi estava jugant un partit
de bàsquet. Aquest fet ja va fer
perdre els nervis a alguns jugadors i entrenador igualadins ja
que tota la preparació del partit
se n’havia anat en orris.
Finalment va arrencar el partit
i els locals ràpidament es van
posar per davant en el marcador, i no tant per la seva
destresa ofensiva, sinó per la
fluixa defensa que estaven fent
els visitants. Tot i així l’Igualada aconseguia fer gols a base
d’uns atacs concentrats pràcticament tots pel centre, sense
oferir un joc esplèndid. Hi havia una diferència de 3 – 4 gols
que es mantenia al llarg de la
primera part. L’entrenador visitant va demanar un temps mort
per fer reaccionar els seus jugadors, i aquest va tenir el seu
efecte positiu però va durar
ben poc. Així doncs la primera meitat es va acabar amb un
marcador favorable als locals
de 17 a 13.
Al començar la segona part,

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon: ...............................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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

semblava que l’Igualada podia tornar en si i demostrar el
seu potencial, oferint uns bons
primers minuts. Només va ser
un miratge, altre cop la falta de
concentració i el poc repertori
ofensiu feien que no hagués
manera de posar-se en el partit. El punt àlgid va arribar quan
en un contraatac, un jugador
local va fer un placatge des de
darrera a un jugador visitant
que estava a punt d’efectuar el
llançament, i encara ara sense
saber el motiu, va ser expulsat
amb vermella directe no només al jugador que havia fet la
falta, sinó que també al jugador
igualadí. Impressionant. No hi
havia paraules per descriure el
que estava passant, ningú s’ho
creia. A partir d’aquí el partit va
seguir sense pena ni glòria. Si
hem de destacar alguna cosa
positiva de la segona part, va
ser la bona actuació del porter
igualadí, que tot i així no va poder evitar la derrota. Finalment
es va acabar el partit amb un
resultat de 33 a 27.
Partit per oblidar en línies generals. Ara toca recuperar-se
de la derrota i preparar-se pel
difícil i transcendental partit
que ha de jugar l’Igualada la
setmana que ve contar l’OAR
Gràcia Sabadell.
Entrenats per Eduard Ortolà,
van jugar: Ton Casellas (18 a.),
com a porter. Esteban Lezama
(4), Eduard Jounou, Juan Carlos Águila (2), Jordi Martínez
(1), José Luís Álvarez, Rubén
Álvarez (9), Èric Elvira (2),
Adrián Suero (4) i Miquel Albareda (5). Col·labora: Gràfiques
Cubí i Asfalt.
Altres resultats
CHI juvenil 26 – Sesrovires 28
Entrenats per Pol Cantero, han jugat: Raül Ubía,Daniel Fons, Sergi García(7), Adrià Cano, Jordi
Grado(7), Jordi Vilarrubias(7),
Pere Sendra(1), David Diaz(4)
i Cesc Carrer.Porters: Marc Tarrida (44% a.) Carles Serra (36%a.)
Col·labora: Loteria Estació i
Sendra&Enrich
St Martí “A” 22 – CHI infantil 23
Van jugar Toni Barrantes, Max
Segura, Dani Navarro, Iván Ruiz,
Iker Sabuquillo, Nil Subirana, Jose
A. Herrería,Pep Bové, Arnau Capitán, Pol Riba,Cesc Carles i Pol
Calvet amb Martí Méndez a la
porteria. Entrenador Roger Calçada, ajudants Marc Tarrida i Pere
Sendra. Col·labora: Soloraids i DC
Dent
CH Ascó 25 - CHI infantil fem. 16
Aida López, Alba Casé, Amanda
Sanjuan , Ane Crespo, Èlia Torreblanca , Emma Jové , Jana Elvira, Judit Robusté , Júlia Subirana,
Olga Núñez , Laia Moyes I A La
Porteria: Txell Comellas Entrenadores: Laura Baraldés i Jordina
Marsal .Col·labora: Rimon Glass
Perelló 15 - CHI cadet fem. 27
Dirigides per Joan Alcoberro van
jugar: Irene Garrido (portera); Paula Domingo; Cristina Muñoz; Carla Bisbal; Maria Mayol; Èlia Roca;
Oriana Quintero; Marcel·la Esquerra; Marta Hernández i Maria Barrantes (lesionada).

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la nostra comarca podem
presumir de tenir el pilot que
més títols de trial ha aconseguit fins ara a nivell mundial, el
pierenc Toni Bou i de moment
tot fa preveure que n’aconseguirà forces més ja que el seu
domini és molt aclaparador sobre la resta de rivals.
I si el fet de comptar amb Toni
Bou ja és motiu de joia per
l’esport del motor anoienc, és
també molt bo veure que joves,
molts joves pilots trialers estant
despuntant a les diverses categories en els trials catalans
en els que participen defensant els seus respectius clubs;
Moto Club Igualada, Moto Club
Montbui i Piera Scan.
Pilots tots ells que aconsegueixen molts bones classificacions en els trials que participen;

Àlex Mediñà, Lluc Miquel, Àlex
Canales, els germans Adrià
i Paula Mansergas, Sergio
Ribau, Mireia Lozano, David
Avendaño, Arnau Carreras, i
que pilotant per diverses marques com Beta, Gas Gas,
Sherco demostren el seu potencial per intentar en el futur
igualar i tant de bo superar les
gestes del magistral, la qual
cosa d’antuvi es presenta molt
difícil, però mai se sap.
I si els pilots esmentats tenen
un enorme potencial, cal destacar i molt a la montbuienca
Mireia Conde que des que la
pluricampiona Laia Sanz va
deixar l’especialitat de trial,
s’ha convertit juntament amb la
madrilenya Sandra Gómez, en
una digna successora a nivell
català, estatal i internacional.

L’AVI va jugar a Sant Celoni la
“rua de la pirula” (4-1)
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

La primera part va ser correcta i
els dos equips es repartiren les
ocasions. Prop del quart d’hora, Robert, efectuà una jugada
de tècnica i habilità a Padró, el
qual deixà la pilota a peus de X.
Cantarell que fou objecte d’un
clar penal. Llençat per l’especialista Ureña, entrà ras i al pal
dret (0-1). En la resposta local,
Domènech, salvà un u contra
u, en una sortida ràpida. Poc
després, altre cop Domènech,
en un fort remat propè, efectuà una difícil aturada. A l’últim
minut el capità Padró fou entrat
en falta per segona vegada. La
seva airada protesta li significà
la segona groga i una excessiva expulsió. Així començà el
recorregut de la Rua.
Tot i amb deu homes, al minut
5, X. Cantarell es plantà davant
el porter, però s’hi atansà massa, i el seu engany fou aturat
des del terra. Cinc minuts després els barcelonins no varen
perdonar i finalitzaren dins
l’àrea petita un contracop que
igualà el marcador (1-1). Dos
minuts més i en una jugada
calcada, s’avançaren de remat
ras (2-1). Però al minut 15, en

una contra mortal, els de Les
Comes, tingueren la igualada.
X. Moyes es feu amb l’esfèrica
i jugà cap a X. Cantarell que
es desfeu del seu marcador i
des de la banda dreta passà
perfecte, deixant Ureña sol,
que rematà aturant el meta local. Fou la segona clara ocasió
que no trobà el premi del gol.
Al minut 23 es senyalà penal
contra els blaus que entrà (31) i en l’estirada es lesionà Domènech que fou substituït per
Tort. En ple infortuni arribà, al
minut 35, després d’un fora de
joc claríssim l’últim gol local
(4-1). Seguidament, Tort, efectuà dues aturades de mèrit. A
les acaballes, el segon capità,
Corbella, protestà una jugada
i se li mostrà la segona groga
veient-se obligat a abandonar
el terreny de joc. Finalitzant un
estrany arbitratge i la Rua de la
“Pirula”.
Paradell, alineà: Domènech,
(Tort), Farré, Padró, Canals,
Calsina, M. Cantarell, Robert,
Ureña, Corbella, X. Moyes, i X.
Cantarell. El Manresa ens visitarà el proper partit.
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Els clubs anoiencs de gimnàstica, a la Copa d’Espanya
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Aquest passat cap de setmana
s’ha celebrat a Pinto (Madrid),
la tercera i fase final de la Copa
d’Espanya de gimnàstica estètica de grup.
El Club Aula d’Igualada, hi ha
participat amb dos equips infantils un de 8-10 anys i l’altre
de 12-14 anys. Tots dos han fet
una competició impecable, tant
la preliminar de dissabte com
les finals de diumenge.
Dissabte, les més petites van
ser terceres i classificades per
a la final de diumenge, i l’altre
equip infantil van ser segones i
accés directe a la final de diumenge.
La segona jornada va ser molt
intensa, on les nostres petites
van aconseguir remuntar una
plaça fins el segon lloc, malgrat
que amb la suma de notes dels
dos dies van obtenir la tercera
plaça del podi. L’equip 12-14,
va ser tercer i amb la suma
dels dos dies també va obtenir
el tercer calaix del podi. Així
els nostres dos equips aconseguien proclamar-se terceres
classificades de la III Fase de
la Copa d’Espanya. També es
celebrava la final de dita Copa,
el rànquing que s’obté de la
suma de les tres fases de Copes, on l’equip de les nostres
petites format per: Laia Parera,
Dana Pijoan, Lia Vidal, Mariel·
la Espinalt, Sheila García,
Queralt Mateu, Carla Cervera i
Ariadna Torres, van aconseguir
proclamar-se Terceres Absolutes de la Copa d’Espanya, i el
nostre infanil 12-14 format per:
Abril Cots, Anna i Cèlia Ais,
Martina Ting Gras, Marta Canales, Mireia Jiménez, Nadine
García, Ruth Reymundi i Julia
Rubio, van poder-se proclamar
Sot-Campiones Absolutes de
la Copa gràcies al rànquing.
Aquests dos novells equips,

UD San Roque.

Judit Sanz, Berta Jorba, Maria
Berrocal i Raquel Munuera van
participar el dissabte quedant
les onzenes de la categoria
sènior.

VI categoria júnior, amb cinta,
Judith Galán aconseguí una
molt bona 8a. posició, fent un
exercici notable.
El proper cap de setmana, es
celebra a Barcelona, la primeCopa Catalana
ra fase del Ceeb de gimnàstica
També s’ha celebrat aquest estètica de grup, on en categopassat diumenge a Santa Co- ria escolar també estarà preloma de Farners la primera sent el club Aula, en categoria
fase de la Copa Catalana de C les més petites, les nostres
gimnàstica rítmica nivell V, on Pipis: Nerea Lara, Berta Enuna de les gimnastes de l’Aula rique, Alina Gili, Nerea San
Raquel Hornas amb corda, va Juan, Eider Zamora, Paula
lluir com mai, amb un exercici Galán, Mariona Robert i Anna
pràcticament perfecte, sense Planella, tindran el seu debut,
imprecisions ni caigudes, que totes elles noves en aquesta
li ha valgut l’11a. plaça, a molt disciplina, i en categoria B, les
poca diferència de nota de les nostres Angry: Cesca Planella,
primeres classificades.
Judit Cervera, Ruth ReymunDel San Roque van participar di, Nadine Ruiz, Marta Alonso
en la categoria infantil del ni- i Èrica Porta, també defensavell VI i amb aparell maces, ran el nom del Club Gimnàstic
Carlota Miramunt i Berta Pons, Aula.
aconseguint Carlota la primera Per part del San Roque parposició i Berta el vuitè lloc.
ticiparan a la I fase de Copa
El Club Esportiu Montbui hi Catalana nivell XIII, Maria Cova participar amb dues gim- sano, Raquel Cañizares, Carnastes. A nivell V, categoría la Bosch, Ivet Playa i Andrea
infantil, amb pilota, Júlia Rúbio Roures, i participen al classiva realizar un exercici per sota ficatori de Base que donarà
de les seves possibilitats, que li passi al campionat d’Espanya
va impedir ocupar les primeres    Ainoa Crespo, Mar Casals i Eliplaces de la categoria. A nivell za Irasoc.

Club Gimnàstic Aula.

tornaran a defensar la gimnàstica igualadina els propers 11,
12 i 13 d’abril a Cartagena.
Els dos equips del Club Esportiu Inef de categoria sènior,
van obtenir la classificació per
a la final de la Copa del Món
que es celebrarà durant el mes
de març a Sofia, on milita una
de les nostres entrenadores,
la Marta Trenado i dues anoienques més: la Carola Porta i
Aida Moreno.
El club Vilanoví, Union Deportiva San Roque va participar
amb dos equips, junior i sènior. L’equip junior compost per
Gemma Castillo, Elsa i Sira
Montes, Anna Ainsua, Gisela
Muñoz i Georgina Llanes, a les
preliminar de dissabte van obtenir la primera posició a l’igual
que diumenge, arribant a proclamar-se campiones de la categoria i campiones de la final
de les tres copes realitzades.
L’equip sènior, Mar Casals, Sonia Gutiérrez, Nerea Caceres,

CE Montbui.

L’odenenc Àlex Haro, al ral·li de Mèxic
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les tres d’aquesta matinada,
hora catalana, d’avui divendres
ha començat la tercera prova
puntuable pel campionat del
món de raŀlis, el Raŀli de Mèxic amb la participació del pilot
mexicà Ricardo Triviño copilotat per l’odenenc Àlex Haro de
Moto Club Igualada amb Mitsubishi EVO X.
Així mateix l’igualadí Pep Requena de MCI és a la base del
raŀli a Guanajuato com a responsable de les classificacions
dins l’empresa SIT.
Aquesta edició del raŀli mexicà
consta de 22 trams cronometrats, tots ells exceptuant el primer són de terra i que es disputaran entre aquest divendres
i el diumenge. Entre els favorits

Triviño i Haro corren des d’avui divendres en terres mexicanes.

a la victòria hi ha els pilots Ogier, Latvala i Mikkelsen amb els
VW Polo R, Hirvonen, Evans,
Kubica amb els Ford Fiesta RS

WRC, Ostberg i Meeke amb
Citroën DS3 WRC i Neuville
i Atkinson que pilotaran els
Hyundai i20 WRC.

Els Jocs Escolars
no s’aturen per Carnaval
JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Aquest dissabte vam tenir una
Jornada de Jocs Escolars molt
tranquil·la. Els equips de la comarca van disputar partits de
Bàsquet, Handbol i Futbol. Els
que no disputaven partit de lliga van aprofitar per recuperar
partits pendents d’altres jornades.
Diumenge vam viure el plat fort
del cap de setmana, a La Pobla de Claramunt se celebrava
la 1a. edició del Cros Escolar.
Organitzat per l’Escola Maria
Borés i l’AMPA del centre, tots
els nens amb fitxa del Jocs Escolars van competir pel Campionat Comarcal de Cros de
l’Anoia. Per als pares i mares
es va organitzar la Cursa Popular, l’objectiu era que ningú
es quedés sense participar.
Amb motiu del Carnestoltes,

l’organització convidava a tothom qui ho volgués a venir disfressats.
El cap de setmana que ve es
presenta més intens. El dissabte, a l’estadi atlètic d’Igualada, se celebrarà el Campionat
Comarcal d’atletisme -Jornada de Poliesportiu Aleví. A les
9.30h. es donarà inici i durant
tot el matí s’aniran disputant
les proves del campionat: 60
metres tanques, 60 metres
llisos, 1.000 metres marxa,
1.000 metres llisos, pilota, pes,
salt de llargada i salt d’alçada.
A les 13.00h del mateix dissabte, a la piscina de les Comes,
es realitzaran els últims controls de natació pel campionat
de piscina. Diumenge, l’Escola
Emili Vallès ens proposa la IV
edició del seu Cros Escolar, a
partir de les 10.00h. a l’estadi
atlètic.
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Edu Ferrer, sisè a la Palamós
Trophy i cinquè a l’Excellence

D E L’A N O IA

Bona actuació de la secció de màsters
del CNI al campionat d’Espanya
NATACIÓ / REDACCIÓ

VELA / REDACCIÓ

La XXV edició de la mítica Palamós Optimist Trophy – Nations Cup, celebrada del 14 al 16
de febrer, va ser exigent, difícil
i espectacular, i també ho va
ser l’actuació de l’igualadí Eduard Ferrer Carvajal, del Club
Marítim Altafulla. La edició de
2014 va comptar amb 378 regatistes de vint-i-dos paisos,
entre ells els millors navegants
d’Espanya. Amb nou proves
per al Grup Or (on Ferrer es va
classificar), molt de vent i molta
onada durant els dos primers
dies, la flota va ser exigida fins
al límit físic.
Ferrer va haver d’esforçar-se
molt divendres i dissabte per
rendir en condicions que li eren
francament difícils, però va
demostrar que el seu progrés
es imparable. Amb cinc proves completades en posicions
molt bones (23-16-32-6-14) i
un DNC pel trencament d’una
politja durant la sortida, l’igualadí va encarar el tercer i últim
dia amb molta ambició, encara
que partia el 52º de la general.
Era difícil remuntar tants llocs,

però amb molta empenta i navegant al seu millor nivell, va
ser el dominador de la jornada
de diumenge amb uns resultats espectaculars: 3º-6º-2º.
Així doncs, es va classificar
sisè en la Palamós Optimist
Trophy, un prestigiós campionat internacional que compta
amb un nivell molt alt de competició, on va ser també el segon millor espanyol i el primer
català. També es va coronar
campió de la Nations Cup,
atorgada a Espanya gràcies
als resultats dels quatre millors
classificats de cada país, que
inclouen els resultats de Ferrer, del campió Albert Torres
(RCN Palma) i dels germans
Pablo i Quique Luján (CN Jávea). A més a més, va ser
guardonat pel seu cinquè lloc
en la Excellence Cup, un trofeu que puntua les quatre regates del circuit internacional
d’Espanya: Palma (desembre),
Gran Canaria (encara que no
va participar-hi), Torrevieja (gener) i Palamós, regates totes
on es molt difícil estar adalt.

SORTEGEM
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ENTRADES
PER A

I.H.C.

Nom: ........................................................................
Cognoms: ................................................................
Població: ..................................................................
Telèfon: ....................................................................
Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

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).

Del dia 20 al 23 de febrer de
2014, s’han celebrat a les piscines de Son Hugo de Palma
de Mallorca els Campionats
d’Espanya Open Màster d’Hivern, amb la participació de
més de 1.000 nedadors provinents d’arreu d’Espanya i alguns clubs russos i americans.
El Club Natació Igualada (CNI),
ha comptat amb una delegació
de 8 nedadors, homes i dones,
que han participat en vàries de
les proves celebrades, apart
de compartir un cap de setmana de fraternitat, confiança
i companyerisme. El balanç ha
estat una millora global de les
marques personals i 2 nous rècords d’Espanya.
Resultats
Concretament, a les respectives categories: Ernest Parcerisas ha quedat 1r a la prova de 200 m braça amb un
temps de 4:15.92 (nou rècord
d’Espanya), 1r a la prova de
200 m estils amb un temps de
4:26.57, 1r a la prova de 50 m
braça amb un temps de 51.22
i 1r a la prova de 100 m braça amb un temps de 1:55.77
(nou rècord d’Espanya); David Carballo ha quedat 10è a
la prova de 400 m lliures amb
un temps de 5:59.69 i 16è a
la prova de 50 m lliures amb
un temps de 30.62; Irina Torelló ha quedat 8a a la prova de
400 m lliures amb un temps de

Nedadors veterans del CNI al Campionat d’Espanya.

5:17.21, 8a a la prova de 50
m esquena amb un temps de
37.75 i 10a a la prova de 50 m
lliures amb un temps de 32.75;
Gerard Gual ha quedat 9è a
la prova de 400 m lliures amb
un temps de 4:39.79, 5è a la
prova de 200 m papallona amb
un temps de 2:29.20 i 4t a la
prova de 50 m lliures amb un
temps de 25.19; Jaume Basas
ha quedat 4t a la prova de 100
m papallona amb un temps de
1:37.68, 6è a la prova de 50
m esquena amb un temps de
42.25 i 9è a la prova de 50 m
lliures amb un temps de 35.44;
Cristina Sánchez ha quedat
7a a la prova de 200 m lliures amb un temps de 2:28.63
i 13a a la prova de 50 m lliures
amb un temps de 30.96; Blan-

ca Pedroche ha quedat 8a a la
prova de 50 m esquena amb
un temps de 44.20 i 13a a la
prova de 50 m lliures amb un
temps de 38.43; David Martin
ha quedat 41è a la prova de 50
m lliures i 20è a la prova de 50
m esquena. El David Martin,
Jaume Basas, Gerard Gual i
David Carballo van quedar en
la posició 14a a la prova de
relleus 4x50 m lliures amb un
temps total de 2:03.10.
Amb aquesta nova participació
la secció de Màsters del CNI
es situa a la posició 57a del
rànquing espanyol (131 clubs
en total), un bon punt de partida per continuar treballant i entrenant dur per tal d’aconseguir
millorar les marques en pròximes competicions.

El CNI/Best, a la marxa cicloturista de
les Terres de Vi i Cava del Penedès
CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge 2 de març
es disputava per les carreteres del Penedès i l’Alt Camp,
la 23a. edició de la marxa cicloturista “Terres de vi i cava”,
organitzada per la Unió Ciclista
Espirall, pertanyent al circuit
català de llarga distància.
Més de 500 corredors van
prendre la sortida per tal de
completar un dels dos recorreguts que havia preparat la
organització, un de 140 km i
un altre lleugerament més curt
de 110 km. El CNI/ Best/ Fasol
hi va ser present amb dos dels
seus integrants; Miguel Cerro
i Xavi Azuaza, que realitzaren
els dos el recorregut de 110
km, que tenia com a principals
dificultats les ascensions a l’Alt
de Les Ventoses i a la Serra de
La Llacuna.
Miguel Cerro, molt motivat i
cada cop amb un millor estat
de forma, va tenir molt bones

sensacions al llarg de tot el recorregut, tant en les diverses
ascensions com en el terreny
més rodador, completant els
110 km amb un molt bon temps
de 3 hores i 45 minuts, un gran
resultat pel ciclista igualadí.
Per la seva banda, Xavi Azuaza també va fer una molt bona
marxa, finalitzant els 110 km
amb un meritori temps de 4 hores i 10 minuts, arribant a meta
molt content i satisfet per les

sensacions tingudes i la marxa realitzada, una mostra dels
bons entrenaments realitzats.
Cal agrair la col•laboració a
l’equip principalment del Club
Natació Igualada/ BEST equipacions personalitzades/ Bicis
FASOL i dels següents sponsors: Fisioteràpia Regordosa,
Caprabo Sport, Bàsic Ona Natació, Fruits Secs Torra i Fitnes
Camats.
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Bernat Jaume, sotscampió del PSA
Closed Satellite de Lloret

Nacho Fajardo queda
tercer de l’estatal sub 11
El jove montbuienc Nacho Fajardo va quedar tercer del campionat d’Espanya de sub 11 celebrat a la Madrilenya localitat
de Tres Cantos.
El Nacho no va poder renovar
el seu títol guanyat al Vigo l’any
passat bàsicament perquè en
les semis, que en realitat era

Ivan Flores i Bernat Jaume. A sota, Nacho Fajardo a Tres Cantos (Madrid).

la final anticipada va caure en
un partit de cara o creu davant
el murcià Adrián Garcia per
un igualadíssim 3-2. Desprès
de remuntar un 2-0 en contra
i empatar el partit, el Nacho va
acabar cedint en el cinquè per
11-8.
Per assolir el tercer lloc, va

guanyar a 1a ronda al català
d’origen búlgar Philippe Georgiev per 3-0, a segona va dominar Carlos Teruel per idèntic
resultat i finalment a les semis
va ensopegar amb l’esmentat
Adrián Garcia. Pel tercer lloc
va dominar al madrileny Ander
Sánchez.

Empat del CFS Òdena a Puigcerdà (1-1)
FUTBOL SALA /

Empat fora de casa (1-1) en
un partit molt disputat a la pista del Futsal Puigcerdà en una
jornada en la que el club futbol sala Òdena va viatjar amb
l’equip sènior i l’equip juvenil
a Puigcerdà per afrontar els
partits amb els seus respectius
equips.
El sènior va començar el seu
partit perdent 1-0 en una de les
poques arribades que va tenir
el Puigcerdà a la primera part,
més perillós que no pas a la
segona, però l’Òdena, va reaccionar amb un gran gol de Carles Puig, que feia arribar l’1 a 1
abans del descans. La segona
part l’equip odenenc va imposar el seu joc de toc i va disposar de moltes ocasions per
emportar-se el partit, fins i tot
jugant de 5 els últims minuts, i
estavellant una pilota al pal just
abans de que l’àrbitre xiulés el
final del partit.
CFS Òdena: Paco, Jaume,
Cristian, Michael, David, Carles Puig(1), Pau, Javi i Eladio.
El pròxim partit del sènior serà

L’equip juvenil, a Puigcerdà.

diumenge 16 març a la pista
del Cardona.
Juvenil: derrota a Puigcerdà
per 8-1
Derrota del juvenil del CFS
Òdena per 8 a 1 a la pista de
l’AEE Vedruna Puigcerdà. El
partit va començar molt malament ja que al minut 7 l’equip
local ja guanyava 3-0. Els odenencs van sortir molt adormits
al principi del partit i el Puigcerdà ho va saber aprofitar molt
bé. Al descans el resultat ja era

de 5 a 1 i a la segona part va
anar aumentant fins el 8 a 1 final.
Va ser el pitjor partit de l’equip
juvenil del CFS Òdena en el
que portem de temporada just
quan l’equip atravessava un
bon moment. Des del principi
van ser dominats per l’equip
rival i no sortia cap jugada. Va
ser una derrota clara i contundent de la qual es poden treure
moltes coses i de la qual segur
que aquests nois se’n refan en
breu.
Els pròxims partits del juvenil
són el dissabte dia 08 de marc
a les 11:30 contra el Casetelldefels, en partit correspondent al Grup 2 de Tercera Divisió Catalana, i el diumenge dia
09 de març a les 17:00h contra
el Manresa F.S. de Nacional en
partit corresponent als setzens
de final de la Copa Catalunya.
Ambdós partits es disputaran al Pavelló Mestre Vila Vell
d’Òdena.
L’equip infantil va guanyar a la
pista del Montbui per 1-7.
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Mala sort en el darrer partit de
l’Igualada femení d’hoquei
HOQUEI / REDACCIó

ESQUAIX / DAVID JAUME

La costanera localitat de Lloret
de Mar va ser escenari d’un
dels cinc torneigs puntuables
per al rànquing professional
que es jugaran a l’estat durant
tot aquest 2014.
Als PSA closed solament hi
poden jugar jugadors de l’estat o estrangers que decideixin
fer tots els closed en un país
concret. Això vol dir que si un
jugador vol jugar els closed
de França ho pot fer però en
cap cas podria jugar els closed
d’Espanya.
Tres igualadins hi van ser presents destacant principalment
el gran resultat del júnior Bernat Jaume que fou subcampió
després de guanyar l’actual
campió de Catalunya i número
1 del rànquing català Ivan Flores. En nostre júnior va tenir pilota de partit amb 2-1 10-9 per
acabar perdent. En el cinquè
va tenir l’aplom d’aguantar la
pressió i experiència de l’Ivan i
va rematar el partit 11-8.

DIVENDRES
7 de març de 2014

IGUALADA FHCP: Sílvia Borràs, Laura Salvador, Clara Ferrer, Marta Soler, Laura Torres,
Judit Baldris, Meritxell Martínez
i Laura Balaguer.
Aquesta jornada, la 15a, s’estrenava a l’expedició igualadina
la Laura Balaguer, que torna
a l’equip en substitució de la
Laura Hernàndez que per motius laborals, no tan sols s’ha
vist obligada a deixar el club,
sinó també Catalunya. Des
d’aquí volem desitjar-li el millor
en aquesta nova etapa a Colòmbia. L’expedició igualadina
marxava a Sant Cugat amb la
baixa d’Elba Garreta per una
inoportuna febrada.
Tot i així, l’equip es desplaçava
amb l’objectiu entre cella i cella
d’emportar-se els tres punts i
confirmar les bones sensacions dels darrers partits. Un objectiu, a priori, assequible atenent que les igualadines ja van
guanyar a les sancugatenques
a la primera volta a Les Comes.
Ja a la pista, el partit va començar molt intens i amb diferents
ocasions per ambdós conjunts.
Les possessions de les igualadines eren breus però directes.
A mesura passaven els minuts,
les possessions de les de Sant
Cugat eren més llargues, tot
buscant algun forat a la defensa de les de l’Anoia.
Així, a quatre minuts del final
de la primera part, una ràpida
combinació a dins de l’àrea la
definia en el primer gol del partit i del Sant Cugat, la Blanca
Soldevila amb una bola a l’escaire llarg de la porteria de Sílvia Borràs (1-0).
Les igualadines no van abaixar
els braços i van collar fins al final de la primera meitat... però
sense èxit. La segona part no
podia començar pitjor, 8 segons

de la represa i Ariadna Masmitjà amb un llançament afortunat
-la bola es cola per sota les
guardes de la portera que estava tapada per dues jugadoresi amplia la diferència per a les
locals (2-0). El partit es posava
anímicament molt amunt, però
quedava encara molt de temps.
Cinc minuts després, les visitants van provocar una falta directa que Laura Salvador aconseguia transformar i escurçava
les diferències (2-1). L’Igualada
tornava al partit i ho feia atacant de manera directa i sense especular en possessions
breus. Això anava carregant
de faltes a les sancugatenques
en defensa mentre allargaven
les seves possessions en atac
per anar “guanyant” temps. Els
darrers minuts van ser molt intrigants. Les locals, amb 9 faltes, tenien problemes en frenar
un Igualada avocat sense cometre cap altra infracció més.
Però finalment, a manca de 29
segons per a la fi del partit, va
caure la 10a. El possible empat
era més que un bon resultat...
La falta directa l’executa en
aquesta ocasió la Laura Torres, que malauradament envià
a fora. En la jugada posterior,
i a manca de 2 segons, un fort
xut de Blanca Soldevila posava
el marcador en el definitiu 3 –
1. Del possible empat, a una
derrota “enganyosa” per 10
segons; 8+2.Tot i els resultats,
el club, el cos tècnic i l’equip
treballen fort i amb compromís
per capgirar aquesta dinàmica
negativa. “Som conscients que
d’aquesta situació en sortirem
‘remant’ fort tots junts”. Si et
vols sumar i animar l’equip al
pròxim partit, vine el diumenge dia 9 de març a les 12:30
al partit corresponent a la 16a
jornada d’OKlliga contra el 3r
classificat, el CP Vilanova.

L’equip femení de pàdel de
l’Esquaix IGD cau a Manresa

PÀDEL / DAVID JAUME

Les noies Subaru no van massa bon dia a Manresa en una
nova jornada de lliga catalana
federada davant el Club Tenis
d’aquesta localitat.
Anna Claramunt i Rosa MªRiba

van caure per un doble 6-1
amb Anna Soler/Lluïsa Tarrida. Igual sort van patir Natàlia
Biosca/Carla Gassó perdent el
seu partit amb Núria Salvans/
Elisabet Hernández per 6-1,
6-2.
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Cultura
L’Ateneu celebra el seu 150è aniversari amb una
mirada renovada cap al futur

Punt f'inflexió i voluntat d'enfortir l'esperit ateneista • La centenària entitat igualadina commemora els seus 150
anys amb una programació d’aniversari amb activitats durant un any i una web especial per a l’ocasió
IGUALADA / LA VEU

L’Ateneu Igualadí celebra el
150è aniversari fent un repàs
de la seva trajectòria i amb
projectes de futur que reforcen la seva funció social i cultural a la societat igualadina.
En aquest sentit, l’entitat es
proposa recuperar i avivar els
principals objectius i l’esperit
ateneista i fer d’aquest aniversari un punt d’inflexió per al
futur, l’inici d’una nova etapa
continuista però que evoluciona amb els anys.
La junta de l’Ateneu manifesta
que la seva intenció és “mantenir viu l’esperit ateneista,
renovar-lo i difondre’l com els
seus fundadors ho van fer”.
Per això, fa una crida a la participació i col·laboració dels
ciutadans “siguis el què siguis,
siguis qui siguis, portis el què
portis, de ben segur que a
l’Ateneu hi tens cabuda”.
Una web d’aniversari
Amb motiu de la celebració, l’entitat ha estrenat una
web dedicada a l’aniversari.
El portal http://www.centcinquantanys.cat/ recull l’esperit
ateneista a partir del testimoni
directe d’alguns dels seus protagonistes. Sota el títol “ Per a
mi l’Ateneu és...”, un bon nombre de persones implicades en
el projecte expliquen la seva
mirada sobre l’entitat, les seves il·lusions, visió i experiència. El que significa per a elles
pertànyer a l’Ateneu Igualadí.
Programació especial
D’altra banda, amb motiu també de la celebració, l’Ateneu
Igualadí ha programat durant
un any, del 25 d’agost del 2013
al 25 d’agost d’aquest any,
coincidint amb el dia exacte
de la seva inauguració, una
agenda especial d’activitats.
Tallers, exposicions, projeccions, concerts, jornada de portes obertes ... un bon grapat
d’activitats a càrrec de totes
les associacions que l’entitat
aplega i que tindrà com a acte
central, la visita del Molt Honorable President de la Generalitat, Artur Mas, el 29 de març,
un acte que vol ser una mirada
i reconeixement a la trajectòria
de l’Ateneu i una presentació
de la nova etapa com a punt

els que mai es veuen com els
camerinos.

L’Ateneu Igualadí celebra enguany el seu 150è. aniversari

d’inflexió pel futur.
Aquest mes de març la Jove
Cambra d’Igualada ha organitzat pel dia 1 “The Great English Day”, per al dissabte 8,
l’entitat Kyoukai Budo oferirà
un taller de defensa personal
femenina, per al dissabte 15 hi
haurà un taller per a nens i nenes de construcció d’aparells
meteorològics a càrrec d’AENA, per al dissabte 22, el Taller d’enquadernació oferirà un
audiovisual sobre la història
de l’enquadernació i la Jove
Cambra Igualada projectarà
la pel·lícula en versió original
“Filme an!”.
Per al mes d’abril, el dissabte
12, l’associació Taitxí Taoísta oferirà una classe oberta
de taitxí, i el mateix dia, el
grup Filatèlic d’Igualada ha
organitzat una trobada de col·
leccionisme. L’últim dissabte
d’abril, AENA oferirà una trobada sobre el “Projecte Rius,
estudi de l’estat del riu Anoia
al seu pas per Igualada”.
El dissabte 9 de maig, Imma
Vila (Parlem i fem) oferirà una
sessió de meditació, música i
té amb el grup “Omahon” integrat pels músics Jesús Verdés
i Jordi Pujolà i el dissabte 24,
a càrrec de FESTHI hi haurà
el que s’ha anomenat “Matí de
Festa Major: coneix i prova els
balls del seguici”. Finalment el
31 de maig hi ha programada
la 6a Trobada Country organitzada per l’entitat Ateneu

Country Igualada.
A més a més dels tallers i actes, s’han organitzat diferents
exposicions: “Relligant i embellint els llibres, hem creat
escola” organitzat pel Taller
d’Enquadernació de l’Ateneu
Igualadí que s’exposarà a la
Biblioteca Central, les fotografies del “Concurs de fotografia
AENA” al vestíbul de l’Ateneu,
l’exposició “Catalunya, terra
d’Ateneus” organitzada per la
Federació d’Ateneus al Museu

de la Pell, “Un homenatge a
les mestres de l’Ateneu” a càrrec de Dones d’Igualada i l’exposició Escoles de l’Ateneu.
Aquestes són les activitats
organitzades fins el dia d’avui
però la programació encara no
està tancada, de fet, entre altres, al juny hi haurà un dia de
jornades obertes perquè tothom pugui conèixer les instal·
lacions de l’Ateneu Igualadí,
des dels espais públics fins

Un repàs per la història de
l’Ateneu
Va ser a finals del s.XIX,
mentre la ciutat d’Igualada
experimentava el creixement
poblacional de l’època industrial, quan quatre igualadins
van decidir fundar l’Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera.
L’objectiu d’Antoni Vila, Antoni
Carner, Ferran Salat i Josep
Estany era crear un espai on
millorar intel·lectualment i moralment la classe obrera de la
ciutat.
Sempre fidels al projecte fundacional, l’entitat ha treballat
molt fermament amb una evolució sòlida, tant en el camp de
la cultura, com de l’oci, l’esport
i l’educació. A més, ha sabut
involucrar-se com un actor
més en el dia a dia cultural i
social de la ciutat d’Igualada.
El fet d’estar situat al bell mig
de la ciutat possiblement ho
ha afavorit, i el fet de ser una
entitat oberta també ha permès que hi hagi molta varietat
de socis, entitats i associacions que han trobat el lloc idoni
per desenvolupar-hi la seva
activitat, una activitat que no
ha parat des de fa 150 anys!

Avui divendres, Músiques de Butxaca amb el
concert de Flamingo Tours
MÚSICA / LA VEU

Avui al vespre, a les 11, tindrà lloc un nou concert de cicle Músiques de Butxaca, en
aquesta ocasió a càrrec de
Flamingo Tours.
Flamingo Tours és una banda de Rock n’ roll arrelada a
la tradició més salvatge de la
música popular, que respira
aromes diverses i profundes;
shouting rhythm n’blues i
l’exotisme cavernós que prové dels viatges a l’infern dels
membres de la banda.
Aquesta banda barcelonina
està liderada per la remolí
Myriam Swanson, acompanyada al contrabaix per Lere
Mases; molts anys i èxits
amb Muchachito Bombo In-

fierno i a la guitarra per Jordi
Mena, músic indispensable de
l’escuderia de Bunbury.
Les entrades per al concert tenen un preu de 10 euros (8€

amb els descomptes habituals) i es poden adquirir anticipadament a la secretaria
de l’Ateneu de les 16h. a les
20h.

Cultura
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Quim Torra, director del Born Centre Cultural, obre avui
divendres el programa d’actes del Tricentenari a Igualada
HISTÒRIA / LA VEU

la tradició literària i sobretot
periodística de la Catalunya
republicana i el posterior exili. Va obtenir el premi Carles
Rahola d’assaig amb Viatge
involuntari a la Catalunya impossible (2009), aproximació
a figures com Just Cabot o
Francesc Madrid, entre altres.
Ha publicat també Periodisme? Permetin! Al voltant de la
vida i obra d’Eugeni Xammar i
Honorables i Cartes a la pàtria
perduda, sobre personalitats
polítiques d’abans de la Guerra. És vocal d’Òmnium Cultural i membre de l’Assemblea
Nacional Catalana.
“La roda del temps és a punt
de regalar-nos un altre 11 de
Setembre, un de molt especial, els 300 anys de la desfeta
de 1714, just en el moment
que el país sembla haver fet
seu l’esperit d’una nova Re-

La commemoració del Tricentenari de la caiguda de Barcelona, que va significar la fi
de la Guerra de Successió,
arrencarà a Igualada el proper
divendres, 7 de març a les 7
de la tarda, amb una conferència al saló de sessions consistorial a càrrec de Quim Torra,
director del Born Centre Cultural. Tot seguit hi haurà una
mostra de recreació històrica
a la plaça de l’Ajuntament, en
el que serà el tret de sortida de
la trentena d’activitats programades enguany per l’Institut
Municipal de Cultura (IMC) per
a recordar aquesta efemèride.
Quim Torra és llicenciat en
Dret, editor, escriptor i actual
director del Born Centre Cultural de Barcelona. És el fundador de l’editorial A Contra Vent,
a través de la qual recupera

A partir del record de
la Catalunya del segle
XVIII i de la desfeta de
1714, obrirà un marc
de reflexió d’història,
de vida i de país
naixença. Hem de procurar,
més que mai, no desactivar el
component vital i humà de la
lluita d’un poble que se sentia i es volia lliure. És l’única
manera que l’exercici de la
memòria no esdevingui pueril
i estèril, sinó creatiu i transformador, interpel·lador. Aquesta
és la força de 1714, tan vella
com el desig de la humanitat:
viure lliures”. A partir d’aquestes paraules, Quim Torra obrirà divendres un marc de reflexió d’història, de vida i de país.
El Born
Quim Torra, com a director del
Born Centre Cultural, oferirà
la visió de qui lidera un espai
singular i excepcional que relliga tres segles de la nostra
història. Sota l’estructura d’un
mercat emblemàtic de l’arquitectura del ferro del segle XIX,
trobem “la Barcelona del 1700,
la ciutat pròspera que va patir
el setge del 1714, d’èpica i
heroica resistència, abans de
derivar en la pèrdua de les
llibertats nacionals de Catalunya, encara no restituïdes tres
segles després”. En l’espai

Quim Torra, director del Born Centre Cultural

web del Born es pot llegir també com “l’eix del temps, que
de manera natural s’esdevé
en aquest espai memorable,
obre les portes a fer una mirada cap al passat, el present
i el futur del país, una reflexió
convenient i necessària en
aquest moment transcendent
de la història de Catalunya.
Des de la consciència d’on venim i què som, sabrem més i
millor cap on cal caminar com
a poble”.
Mostra de Recreació Històrica
Durant la conferència, repre-

sentants dels Miquelets de
Catalunya, els Miquelets de
Girona i el Regiment d’Hússars Hongaresos de Moià,
amb la indumentària de l’època, faran la guàrdia i, en finalitzar l’acte inaugural, dedicaran unes salves a la plaça de
l’Ajuntament, en el que serà
un tast de la jornada de recreació històrica programada pel
13 de setembre al nucli antic
de la ciutat sota el títol de Pedrenyal. El conjunt d’activitats
programades a Igualada per a
commemorar el Tricentenari ja
es pot consultar al web www.
igualada.cat.

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

LA RATONERA
al Teatre Apolo

Dia 29 de març de 2014

Viatge – Espectacle

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 5 d’abril de 2014

Viatge - Espectacle

EL CRÈDIT
al Teatre Villarroel

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 flueix… 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’oficina 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 afluixa els quartos, iniciaràs una acció definitiva que convertirà la seva vida en una catàstrofe.
DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT : dia 19 de març 2014

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.

Truca al:
93 803 75 56
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“De quan somiava”, una comèdia
musical, fresca i vital a l’Aurora

TEATRE / LA VEU

Una obra còmica, enèrgica,
divertida, però sobretot fresca,
optimista i vital. Una comèdia
agredolça, brillantment interpretada a quatre veus sobre
la vida d’un actriu jove, de trena-i-tants anys, que no hi ha
manera que trobi per enlloc el
seu príncep blau i a més no la
truquen per cap entrevista de
feina! Tot això amb un gran repertori de cançons d’Eurovisió
que l’ajuden a fugir de la realitat i a provocar rialles entre el
públic. Les funcions De quan
somiava al Teatre de l’Aurora d’aquest cap de setmana
s’emmarquen dins dels actes
del Dia Internacional de les
Dones, amb la col·laboració
de Dones d’Igualada i la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena.
De quan somiava és el retrat
d’una generació, una comèdia musicada sobre la por a
la soledat, les expectatives i

il·lusions creades des de la infància i que es troben frustrades en un moment d’incertesa
general. L’amor, el desamor i
la música construiran un relat
que malgrat tot desprèn una
gran vitalitat i ens arriba molt
endins. “Tothom surt del teatre
amb un somriure als llavis, un
regust de felicitat! L’obra va
fent girs, passa de la llum a la
foscor i viceversa, però al final
havia d’acabar bé”, assegura
el director Jordi Coll.
Una sola protagonista interpretada per quatre actriuscantants que ofereixen l’ànima a l’espectador perquè
s’impregni de vida i de força.
La combinació entre elles
aconseguirà crear una protagonista plena de matisos. La
noia ens ensenyarà el seu dia
a dia i ens descobrirà les seves vivències, pensaments i
escrits. I el seu cant, perquè
ella sempre canta, i qui canta
els seus mals espanta. I millor

si ho fa amb una bona dosi de
la música “hortera” i “petarda”
d’Eurovisió.
La vida de la jove actriu es
complementarà amb l’aparició
d’altres històries que sorgiran
de la narració principal, Coll
assegura que la seva intenció
és portar les nines russes al
teatre: història dins d’una història.
Funcions
Les representacions de De
quan somiava es faran el dissabte 8 a les 22h i el diumenge 9 de març a les 19 h. Les
entrades (15€ i 12€ amb els
descomptes habituals) es poden adquirir per internet i a la
taquilla del Teatre de l’Aurora
(a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
També es poden reservar prèviament trucant al 938050075
exclusivament els dijous de 19
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

D E L’A N O IA

Jordi Prat: tothom surt del teatre
amb un somriure als llavis
De quan somiava és una
obra plena d’humor i cançons
que ens parla d’una noia de
30- i-tants que no troba el seu
príncep blau i està a l’atur
De què tracta De quan somiava?
L’obra reflexa una noia típica
i tòpica que es torna agre,
una mica antisocial perquè
no aconsegueix fer realitat
la vida que s’havia imaginat
quan era petita i no entén què
ha fet malament. A tot aquest
argument el banyem amb humor negre.
L’obra és el monòleg d’una
sola protagonista...
Sí, des del principi tenia clar
que volia escriure un dietari
fragmentat. Dietari perquè
en aquest format el personatge es pot sincerar més. I
fragmentat perquè el desenvolupament és com una nina
russa, trobem històries dins
d’unes altres.
...però fet a quatre veus.
Per què quatre actrius diferents per interpretar una
sola protagonista?
Aquest recurs és una joguina
teatral molt llaminera i diferent. Cada actriu interpreta el
mateix personatge però afegint-hi una tonalitat pròpia.
Les quatre actrius sobre l’escenari no s’imiten unes amb
les altres sinó que hi aporten
els matisos propis a la protagonista i la completen d’una
forma que una sola actriu no
podria aconseguir.
També hi ha molta música.
Música un pèl “hortera”,
no?
Tots tenim un passat i les cançons d’Eurovisió són el meu
(riu)! A més les cançons van
com anell al dit per ajudar al

Pantalla Oberta celebra el seu cinquè aniversari
CINEMA / LA VEU

Fa 5 anys, una nit de març –siguem concrets: un 4 de març
de 2009, i amb el documental
de Carles Prat, Loquilo, leyenda
urbana,- es va iniciar, això que
ens aplega força dies al voltant
d’unes imatges que veiem en
combinar la llum i la foscor. Sí,
un mes de març naixia PANTALLA OBERTA. I els 5 anyets
-com els que s’han fet o com
els que vindran- s’han de celebrar. És per això, i seguint, com
hem fet en d’altres ocasions, us
volem oferir alguna sessió més
de les habituals, tot cercant-ne
una temàtica que les faci singulars. En aquesta ocasió hem
remenat en allò que tenim molt

a prop de casa. Així, en aquesta
primera sessió, -ahir dijous 6 de
març- i coincidint que a la nostra ciutat, es celebra la mostra
FINE ART, dedicada a l’art de la
fotografia, i amb una exposició
de la figura de Man Ray -artista
i fotògraf dadaista, acollit al moviment surrealista al París dels
anys 20 del segle passat- es
van projectar quatre dels seus
curtmetratges més significatius.
En una segona, ens fixarem en
la disciplina de la videodansa –
també amb participació de gent
de casa nostra-. Serà el dijous
20 de març. I clourem el mes
amb una sessió –el dijous 27
de març- amb la coŀlaboració
de la Plataforma Audiovisual de

la UNESCO –amb seu a Igualada, i a on, també, hi és dipositat l’arxiu dels seus films-. Ens
n’oferiran una mostra, tot explicant-nos quina feina fan i quins
valors –a partir d’aquestes peŀlícules volen projectar.
Al llarg d’aquests 5 anys hem
anat obrint calaixos i calaixets –
físics i mentals- per mostrar allò
que teníem i volíem compartir.
I és que compartir és saber. I
saber és compartir. Fem coses
per a què passin coses. Passen
coses perquè fem coses. I ara,
ja estem a punt,… per encarar
5 anys més. O els que calguin. I
amb tos vosaltres.

desenvolupament de l’obra, i
al ser d’Eurovisió expliquen
també la forma com la protagonista fuig de la realitat.
La protagonista no té ni feina ni parella. Són necessaris per ser feliços?
Jo crec que no. Però és cert
que els patrons socials marcats ens condicionen i ens
afecten. I a les dones això els
afecta més que als homes.
A les dones més?
Jo crec que sí, perquè vivim
en una societat encara masclista i a les dones se’ls ha
inculcat molt més els finals
de les pel·lícules de Disney.
Aleshores passa que quan
no s’aconsegueix aquest final surt el sentiment de culpa
i la frustració.
La societat ens crea unes
expectatives que a vegades no podem complir...
Exacte, és la història de sempre. Si a tu “te la pela” seràs
la mar de feliç, i al final la
nostra protagonista arriba a
aquesta conclusió.
A qui agradarà aquesta
obra?
A tothom! Perquè la principal gràcia és que ofereix
elements perquè tothom s’hi
trobi identificat i agafi com a
propis identificat. També és
cert que les dones de la mateixa generació que la protagonista potser coincidiran en
més coses.
Al final amb quin regust
surts del teatre?
Això ho tenia molt clar: tothom surt amb un somriure
als llavis. El regust és de
felicitat! L’obra va fent girs
passa de la llum a la foscor i
viceversa, però al final havia
d’acabar bé.
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La Coral de Santa Maria homenatja
la poeta Lurdes Estruch

FOTOGRAFIA / LA VEU

Més de 300 persones van assistir a la inauguració del FineArt el 28 de febrer, un acte
que va obrir els 17 dies de fotografia a Igualada. Les sales
estaran obertes fins el proper
16 de març
A banda de les 1.100 fotografies exposades a Igualada arran de1 FineArt, s’han programat per als 17 dies de festival
un seguit d’activitats pensades per a tots els públics.
Durant aquesta setmana s’ha
fet una visita guiada i una
conferència per l’exposició
“Glaceres. Efectes del canvi
climàtic”, del glaciòleg i fotògraf igualadí Jordi Camins,
ubicada a l’Ateneu Igualadí.
També es va presentar el llibre
de fotografies Igualada Visual,
un llibre on s’hi publiquen les
imatges de Rossend Fernàndez Lara, sobre comerços i
establiments públics d’Igualada amb encant i de David Ribera i Cos, sobre el barri del
Rec d’Igualada i el treball de
blanquer. També s’ha fet un
taller de fotografia “Millora les
teves creacions treballant directament sobre la pantalla”.
Coincidint amb la Botiga al
Carrer, el dissabte 8 de març

POESIA / LA VEU

Inauguració del FineArt, divendres de la setmana passada		

s’organitza el segon Mercat
de Fotografia a la plaça de Cal
Font durant tot el dia i, a les
12 del migdia, al mateix espai
es preveu una demostració de
col·lodió humit, a càrrec del
fotògraf Joan Porredon. En
paral·lel a aquestes activitats,
l’AFI presenta el Trofeu FineArt, un ral·li fotogràfic puntuable per a la Federació Catalana de Fotografia. Per últim,
el diumenge està previst, de
2/4 d’11 a les 2 del migdia, un
taller infantil de fotografia al
Museu de la Pell. El taller, que
requereix inscripció prèvia,
està dirigit a infants a partir de

FOTO: Joan Guasch

10 anys, i pretén ensenyarlos a triar l’enquadrament,
la llum, etc. (Inscripcions al
938046752).
Durant l’última setmana de
FineArt, s’han programat tres
tallers de fotografia. L’11 de
març un taller nocturn pel nucli antic; el 13 un taller de calibratge i perfilació de monitors
i el dia 16, el dia del tancament
del FineArt, està previst el taller “Plugins: ambients i efectes”, a càrrec del fotògraf igualadí Josep Balcells. Els tallers
requereixen inscripció prèvia a
info@fineartigualada.cat.

Ple total en la segona sessió
del Cicle Poetes de la Coral
de Santa Maria, celebrada el
dijous 27 de febrer a l’auditori
de la Biblioteca Central i dedicada a Lurdes Estruch Vives.
El públic va gaudir d’aquesta nova mostra d’encert, bon
gust i qualitat.
La vetllada s’obrí amb la salutació de la Coral organitzadora
dirigida per Coni Torrents, que
oferí tres cançons «Nit a muntanya», de Beethoven, «Over
in the rainbow», de H. Arlen
i «Va pensiero», de G.Verdi,
acompanyades al piano per
Maite Torrents.
A continuació Lleonard del
Rio comentà els trets més remarcables de l’obra poètica

de Lurdes Estruch Vives i els
cantaires Pepita Abril, Josefina Borràs, Teresa Calaf, Concepció Cuadras, Eusèbia Fanega, Roser González, Jaume
Puig, Narcís Viarnés, Josep
Ma. Vilarrubies i el mateix Lleonard en llegiren una selecció
de poesies.
La tarda es clogué amb l’actuació del trompetista Joan Diego Granados, acompanyat al
piano de Maite Torrents amb
obres de J.Haydn, N. Rota, E.
Kleffnman i P. Tchaikowsky.
La propera sessió d’aquest
Cicle organitzat amb motiu del
75è. aniversari fundacional, és
prevista pel 27 de març, i estarà dedicada a Teresa Castellà
Valls.

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

Mademoiselle Coco Chanel
Amb el nom de Gabrielle Bonheur, va néixer a la població de Saumur, França, el 1883 en el sí d’un modesta família. De ben menuda va passar pel tràngol
de la pèrdua de la seva mare; mentre que el seu pare,
afeixugat per la situació, va abandonar-la en un orfenat del municipi de Corrèze. Aquesta situació marginal, tot i haver rebut un tracte amable i generós de les
monges, a més d’una acceptable formació; ella, mai
no va pair-la i, d’aquells dies se’n deriva que es convertís en una adolescent fantasiosa i parlés dels seus
orígens de manera noveŀlada.
Segons diferents versions, els seus anhels de llibertat van empènyer-la a abandonar l’orfenat i a entrar a
treballar de dependenta en una merceria de Moulins,
una feina que va compaginar amb unes actuacions a
La Rotonde, un club dels oficials de l’exèrcit, on deixava sentir la seva veu amb temes com “ko-ko-ri-ko” i
“Qui, qu’a vu Coco?”, una melodia popular que parlava del seu pesar per la pèrdua del seu gosset, Coco.
En aquest context, en un tracte coŀloquial, va començar a ser coneguda amb el motiu de la “petite” Coco,
un nom que mai més abandonaria i passaria a formar
part de la seva llegenda.
A l’edat de vint anys va enamorar-se perdudament del
jove Étienne Balsan, fill d’una família de l’alta burgesia, amb qui va mantenir una relació de sis anys. Al
seu costat, lluny dels ambients provincians, va descobrir l’univers del luxe i l’opulència, entre festes i
celebracions, un món que de més en més se li feia
detestable. La seva màxima aspiració, lluny de moure’s entre l’oci i la hipocresia, era poder treball i consolidar els seus ideals d’independència. Per a tal fita,

va demanar al seu company suport econòmic per al
finançament per a l’obertura d’una barreteria; i aviat va
instaŀlar-se a París i va obrir la seva primera botiga a
l’any 1913. L’establiment, en poc temps, a mercès de la
seva destresa a moure’s en societat, va aconseguir un
notable reconeixement públic. Amb unes mans d’or per
a la costura -una ensenyança que sempre va agrair a
les monges- va animar-se a crear el seu primer taller de
costura, de fet, el punt de partida per a la seva revolucionària concepció de la manera de vestir de les dones.
Ella, que detestava les opressores estretors de les cotilles, una imposició en voga a l’època, va proposar-se
trencar amb tots aquells motlles d’un inqüestionable
patró masculí, per a inventar un estil que va ser la gran
aportació al reconeixement de la nova dona del segle
XX: una dona independent i lliure, i particularment autònoma econòmicament en la seva condició d’haver
accedit al món laboral. El perfil personal i la imatge
d’aquest nou concepte d’emancipació necessitava una
línia pròpia de moda en el vestir, i ho va aconseguir
amb robes còmodes i sòbries tant per a l’àmbit laboral com per a moure’s en el dia a dia. La creació d’un
vestuari que fes sentir elegant i ben vestida a la dona,
sense perdre la seva naturalitat i sense deixar de ser
ella mateixa va ser la clau del seu èxit. El color negre,
els vestits jaqueta, les camises blanques de línies rectes, els jerseis de tall masculí -adaptats al cos de la
dona-, la roba d’sport, dins d’un semblant de dona amb
cabell curt, van ser les més ocorrents tendències per
a presentar l’esperit lluitador i vindicatiu de la dona del
període d’entreguerres. El mite Chanel començava.
Independentment de la prosperitat de les seves presti-

gioses botigues, a París,
Deauville, Biarritz, entre d’altres, la seva vida
privada va anar acompanyada de freqüents
avatars i desencisos
amorosos, inclosos alguns escàndols ben sonats. La desafortunada
relació amb un oficial
nazi va conduir-la a un
exili polític a la veïna Suïssa, en dies de la II Guerra
Mundial. Més tard, però, França li va perdonar aquell
error i li va permetre el seu retorn a París, l’any 1954.
Reinstal·lada a la capital francesa, amb residència a
l’Hotel Ritz, es va bolcar en la seva empresa, rescatant aquell exitós segell que -com a dissenyadora- havia deixat; de manera que no va tenir problemes per
a reobrir la seva casa de modes i recuperar la seva
activitat amb una reeixida popularitat.
Tot seguit, va presentar al món una de les seves coŀleccions de més alt nivell: el famós “vestit jaqueta”
Chanel, tot un segell per a la moda femenina que, en
pocs anys, portaria a la dona per una nova escala de
rellevància social, a nivell internacional, a partir de la
seva incorporació a un estil elegant, però alhora funcional; i en moltes ocasions airosament esportiu.
La gran Coco, sempre al peu del canó fins a última
hora -perquè s’avorria si no treballava- va morir el
1971. Amb la seva mort, el món –i especialment les
dones- va perdre a una de les grans i un dels esperits
més lliures en la concepció del vestir.
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La cultura d’Igualada i la seva
resposta a la crisi, a debat al
DdD de l’Ateneu
CULTURA / LA VEU

La manera com la cultura
d’Igualada s’enfronta a la situació de crisi i les iniciatives que
sorgeixen serà posat a debat
el proper dimarts, 11 de març,
a les 8 del vespre, a la Sala
de Socis de l’Ateneu Igualadí.
Sota el títol “La cultura d’Igualada té resposta a la crisi?”,
aquest serà el tercer acte del
cicle de tertúlies DdD (Dimarts
de Diàlegs). En un moment en
el qual moltes de les activitats
i equipaments culturals d’arreu
del país estan patint dificultats
i en alguns casos desapareixent, es vol posar a debar les
causes d’aquests fets i com s’hi
pot fer front. També s’analitzarà
quina és la situació d’Igualada
al respecte i el futur que s’hi dibuixa, tot posant de relleu les
iniciatives que sorgeixen des
de la societat civil per a poder
programar cultura a la ciutat.
L’acte començarà amb una
intervenció del periodista Toni
Puntí, director i presentador del
programa Ànima del Canal 33,
que s’emet cada dilluns i que és
el magazín cultural de referència de Televisió de Catalunya.
Puntí, que també ha estat periodista cultural dels serveis informatius de TV3, introduirà l’acte
a través d’un diàleg-entrevista
que li farà el cordinador de DdD,
el periodista Jordi Cuadras.
Durant 15 minuts, Toni Puntí,
explicarà quin és el context a nivell de país sobre la cultura en
temps de crisi i després es pas-

sarà a fer la tertúlia per analitzar
el tema en clau igualadina amb
un seguit de convidats a l’anomenada Fila 0 que seran Òscar
Balcells (director del Teatre de
l’Aurora), Agustí Coll (programador d’espectacles i fundador
de Rialles Igualada-La Xarxa),
Isabel Casas (membre d’Accions Culturals Contrapunt) i
Jordi Comellas (productor audiovisual i director del Zoom
Igualada). A tots ells, s’hi sumarà el públic assistent que hi vulgui intervenir, ja que DdD dóna
sempore un fort protagonisme
a la paraula del públic per crear
l’atmòsfera de tertúlia que busca. L’organització de Dimarts
de Diàlegs també vol convidar
de manera oberta i general als
membres de totes les entitats
culturals d’gualada a participar
del debat perquè pugui ser el
màxim de ric i divers.
La tertúlia també serà transmesa per les xarxes a través del
compte de Twitter @DimartsDialegs. Com en cada ocasió, un
periodista diferent de la ciutat,
fa de cronista 2.0 i aquesta vegada serà Laia Vicens.

D E L’A N O IA

L’autora d’“Olor de colònia”, Sílvia Alcàntara,
enceta el Club del llibre de la Biblioteca
LLIBRES / LA VEU

L’autora d’Olor de colònia i La
casa cantonera, Sílvia Alcàntara, serà a la Biblioteca Central d’Igualada per participar
al Club del llibre, un cicle de
trobades entre escriptors i lectors promogut per la Diputació
de Barcelona en col·laboració
amb diverses editorials.
L’escriptora berguedana es
trobarà el dimarts, 11 de març,
a les 7 de la tarda, amb els
lectors de tots els clubs de
lectura de les biblioteques de
la comarca per intercanviar reflexions i anècdotes a l’entorn
del fet d’escriure i, sobretot,
del llibre amb què es va estrenar com a escriptora i va
arribar al cor de milers de lectors del país: Olor de colònia.

Aquesta novel·la recrea la vida
a la colònia Vidal, a Puig-reig,
que Alcántara coneix molt bé
perquè hi va viure i treballar
de joveneta. La intriga, l’amor,
les relacions de poder i la vida
en aquest microcosmos que
suposaven les colònies industrials són els ingredients principals d’una novel·la que ha
guanyat nombrosos premis i
que ha arribat a la petita pantalla a través d’un serial coproduït per TV3. L’aforament
a aquest acte és limitat i cal
confirmar prèviament l’assistència a la Biblioteca.
En edicions anteriors del Club
del llibre ja van visitar la Biblioteca d’Igualada altres escriptors com Ada Castells i Jordi
Puntí. Aquesta iniciativa, que

és oberta a tothom, és una
bona manera d’apropar els
autors als seus lectors, que
sovint en comenten els llibres
als clubs de lectura de la Biblioteca. I és que els clubs són
un dels pilars d’aquest equipament, ja que contribueixen a
fomentar el gust per la lectura
i la llengua, en el marc del programa 3L de l’Institut Municipal de Cultura.

La Mostra d’Igualada busca joves de 25 anys per
celebrar la seva 25a edició
TEATRE / LA VEU

La Mostra d’Igualada – Fira de
teatre infantil i juvenil busca joves nascuts l’any 1989 per celebrar la 25a edició de la fira. La
Mostra ha llençat una campanya a xarxes socials demanant
als joves que enguany també
fan 25 anys i que tenen records
de La Mostra quan eren nens,
que es posin en contacte amb
l’equip organitzador. L’objectiu
d’aquesta crida és que comparteixin els seus records i anècdotes de quan eren menuts i anaven a La Mostra amb els pares.
Els nascuts l’any 1989 poden
posar-se en contacte amb La
Mostra d’Igualada a través de
la pàgina de Facebook de la
fira (www.facebook.com/lamostraigualada), del perfil de twitter

(@mostraigualada) o del correu
electrònic (premsa@lamostraigualada.cat).
Amb les millors anècdotes i records es farà una acció protagonitzada pels mateixos joves
que servirà de celebració de les
25 edicions.

D’altra banda, La Mostra
d’Igualada també cerca fotos
històriques de la fira de teatre
infantil per tal de fer-ne una exposició virtual i de complementar, l’exposició de cartells que
s’està preparant amb motiu de
l’efemèride.

IRIS LLOP

Un jeta, dos jefes
Després d’haver treballat junts
a Pel davant i pel darrere Paco
Mir, com a autor de l’adaptació, i Alexander Herold, com a
director, han optat per presentar-nos Un jeta, dos jefes al
teatre Victòria de Barcelona.
L’obra és una versió de la comèdia de Richard Bean (One
man, two guvnors) que es representa actualment amb èxit
als teatres del West End londinenc.
L’acció, ambientada en una
ciutat mediterrània dels anys
60, està protagonitzada per
Dino, un caradura que treballa com a guardaespatlles per
Mario, un mafiós, alhora que
accepta servir al seu enemic
Sebastian. Però aviat desco-

brim que Mario és en realitat la
seva germana bessona Maria,
que es fa passar pel seu germà
mort, després que el seu promès, Sebastian, l’assassinés.
Dino haurà de procurar que els
seus caps no descobreixin que
té dues feines, mentre ell intenta satisfer els seus propis desitjos. El conflicte de l’obra ens
permet assistir a una successió
de malentesos, mentides i embolics, que implicaran a tots els
personatges i, fins i tot, algun
espectador desprevingut, i que
es resolen sempre amb el riure del públic, fent així avançar
l’obra de manera divertida fins
al happy end.
Però no es tracta d’una comèdia més, sinó que ens trobem

davant d’un elaborat muntatge, protagonitzat per un hilarant Diego Molero, que combina tradició i actualitat. L’obra
basada en Il Servitori di Due
Padroni de Goldoni conserva
i fa explícites els trets de la
commedia dell’arte, gènere
teatral en el qual s’inspira, alhora que dialoga directament
amb el públic contemporani
per mitjà de bromes i acudits
sobre la nostra realitat política i econòmica. Els diferents
personatges, juntament amb
l’acompanyament musical i
amenització de l’Amelie Angebault Quartet, ens conviden a
riure’ns de la nostra quotidianitat i a gaudir de l’art atemporal
de la comèdia.
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M. DALMASES
XXI Festival Internacional d’Orgue d’Igualada

L’excel·lent combinació de l’orgue i la tenora
El passat diumenge dia 2 de
març va començar el XXI Festival Internacional d’Orgue
d’Igualada sota la direcció artística de Joan Paradell i Solé
i l’organització de l’Institut
Municipal de Cultura. Va anar
a càrrec de dos músics catalans, Jordi-Agustí Piqué, a
l’orgue i Jordi Figaró, al flabiol
i a la tenora. Antoni Miranda
va fer els comentaris de les
obres, Gina Miranda va ser la
registrant i la visualització del
concert la varen fer Jordi Balsells i Josep Aguilera.
Jordi-Agustí Piqué, monjo de
Montserrat, va estudiar orgue i va ser durant 4 anys el
mestre de capella i director de
l’Escolania del Monestir. Actualment és Degà-President
del Pontificio Istituto Liturgico
de Roma i professor invitat de
la Facultat de Teologia de Catalunya i del Centre Teològic
Salesià Martí Codolar de Barcelona. Compagina l’activitat
acadèmica, amb la composició i els concerts com a solista d’orgue.
Jordi Figaró i Voltà s’inicià
musicalment a l’Escolania
de Sant Agustí de Sabadell i
estudià als conservatoris de
Sabadell, Terrassa, Liceu i
Municipal de Barcelona. És
concertista i professor de tenora i flabiol al Conservatori
Municipal de Barcelona i de
tenora a l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC) des de la seva fundació. Va estrenar el Concert
per a Tenora i Orquestra de
Xavier Boliart i ha col·laborat
amb diferents formacions
simfòniques i artistes.
El concert, que va alternar
les composicions per a orgue sol amb les obres en les
que actuaven els dos artistes, va començar amb una
obra per a orgue sol de J. S.
Bach (1685-1750) el Preludi
i Fuga en do menor (BWV
545) amb la inclusió del Coral “Jesus meine Zuversicht”
(BWV 728) al mig. Va continuar amb un arranjament per
a flabiol i orgue d’una cançó
anònima molt coneguda Greensleaves, fet per Jordi León
i la Sonata en fa major amb
els seus tres moviments Vivace, Largo i Allegro, de G. P.
Telemann (1681-1767), també amb flabiol i orgue. Per a
orgue sol Jordi-Agustí Piqué
va interpretar els dos últims
moviments, Andante recitativo i Allegro assai vivace de
la Sonata en fa menor op. 65
núm. 1 de F. MendelssohnBartholdy (1809-1847). Amb

El Festival d’Orgue
d’Igualada i
l’organista americana
Gail Archer dediquen
el concert de diumenge, a la memòria
de l’eminent pianista
igualadina Josefina
Rigolfas que ens va
deixar el passat dia 3
tenora i orgue vam poder escoltar una obra del compositor rossellonès Max Havart
(1924-2006), el Concert en
do major, amb els moviment
Adagio-Allegro, Largo i Rondó. Una altra obra per a orgue
sol, el Díptic montserratí sobre
“Germinans i Virolai” del compositor català Francesc Civil
(1895-1990), va precedir les
dues sardanes finals, interpretades amb tenora i orgue, Sant
Martí del Canigó, la coneguda
obra del gran mestre Pau Casals (1876-1973) i La processó
de Sant Bartomeu, d’Antoni
Català (1891-1978), organista,
professor i compositor nascut a
Sitges que recrea, en aquesta
sardana, la Festa Major de la
seva ciutat.
Jordi-Agustí Piqué va demostrar ser un molt bon organista,
amb una interpretació correcta
i sòbria de Bach, amb un bon
contrast en els dos moviments
de la sonata de Mendelssohn
i amb una execució molt viscuda de l’obra de Francesc
Civil i va acompanyar molt bé
les obres on hi havia un altre
instrument. Jordi Figaró es va
mostrar com un gran virtuós
dels dos instruments que va
tocar. Cal remarcar que era la
primera vegada que s’escoltava en el Festival la combinació
de flabiol i orgue, i tothom en
va quedar captivat. D’altra banda, la tenora és un instrument
que té un so particular, molt
bonic, que té unes possibilitats
immenses quan es toca tan bé
com ho va fer Jordi Figaró i que
combina molt bé amb la sonoritat de l’orgue.
El públic, que omplia totalment
la Basílica de Santa Maria va
aplaudir llargament totes i cada
una de les interpretacions. En
agraïment, els dos artistes van
executar La sardana de les
monges d’Enric Morera (18651942) amb la tenora, i Badinerie de J. S. Bach amb el flabiol.
Al final del concert van baixar
a saludar des del presbiteri on
van ser obsequiats pel Primer
tinent d’alcalde, Sr. Josep Mi-

Jordi Camins analitza l’estat
actual de les glaceres a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

serachs.
Diumenge, concert amb
Gail Archer
El proper concert serà el dia
9 de març, a les 6 de la tarda
a la basílica de Santa Maria i
anirà a càrrec de l’organista
nord-americana Gail Archer
que interpretarà obres de
Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Barber, Tower i Liszt,
amb el següent programa:
- Preludi en fa sostingut menor (BuxWV 146) de D. Bixtehude.
- Coral “An Wasserflussen
Babylon” (BWV 653). I Tocata
i Fuga en re menor (Dòrica)
de J.S. Bach.
- Sonata núm. 3 de F. Mendelssohn-Bartholdy.
- Wondrous Love, de S. Barber.
- Ascent de Joan Tower
- Preludi i fuga sobre el nom
Bach, de F. Liszt.
Gail Archer és una concertista
internacional que ha fet molts
enregistraments, directora de
cor i professora. Dins de la
seva sèrie anual de recitals a
la ciutat de New York té una
especial atenció als aniversaris dels compositors o a
temes musicals: Liszt, Bach,
Mendelssohn i Messiaen i “Un
idil·li americà”.
La professora Archer va ser
la primera dona americana
que, el 2008, va interpretar les
obres completes per a orgue
d’Olivier Messiaen en ocasiò
del centenari del naixement
d’aquest compositor; el TimeOut de New York va reconèixer el cicle Messiaen com “El
millor del 2008” dins de la secciò Musica clàssica i òpera.
Gail Archer és organista de la
Universitat del Vassar College
i directora del Departament
de Música al Barnard College, directora del cor “Barnard
- Columbia Chorus” de la Columbia University i Directora
artística dels recitals a la històrica Sinagoga Central de
Nova York.

Jordi Camins va protagonitzar
l’última sessió de l’AUGA amb
la conferència “Gel, glaç, gel.
Obres d’art en la natura”, dilluns passat. El glaciòleg igualadí, un dels conferenciants
amb més trajectòria en les aules d’extensió universitària del
país, es va tornar a guanyar
el públic de casa explicant la
transformació del paisatge i
mostrant les precioses fotografies de geleres d’arreu del
planeta.
Abans de la xerrada, el mateix
Camins va presentar la seva
exposició sobre l’extens món
del gel que acull la planta superior de l’Ateneu Igualadí, en
el marc del festival FineArt. El
glaciòleg va basar la conferència en el consens internacional d’experts que difonen un
mateix missatge entre la ciutadania per alertar-nos sobre el
canvi climàtic.
Ell mateix s’encarrega de reflectir el retrocés dels glaciars
dels Alps o dels Pirineus. Un

anàlisi comparatiu que permet
veure com minva el gel amb el
pas del temps, any rere any,
com els alumnes de l’AUGA
van comprovar un any més.
“L’escola de la meva vida”
es presenta a l’AUGA
Roser Grau presentarà dilluns
vinent a l’AUGA el documental “L’escola de la meva vida”
sobre l’Ateneu Igualadí, coincidint amb el 150è aniversari
de l’entitat. Aquest és un dels
últims projectes de l’entitat
CERCA, el Grup de Recerca
en Ciències Socials de l’Anoia, que impulsa la recollida de
testimonis orals de la memòria, les vivències i les històries
de la gent gran. Professora
de Sociologia i investigadora
donarà a conèixer l’Arxiu de
Fonts Orals de la comarca,
que ja compta amb més de
200 entrevistes catalogades i
al servei dels estudiosos. Més
informació al web www.auga.
cat.

Concert d’Esther Condal al
Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

El proper dijous dia 13 el bar
musical Hot Blues oferirà un
nou concert. En aquesta ocasió anirà a càrrec d’Esther
Condal i serà a 2/4 d’11 de la
nit.
Esther Condal presenta Home
el seu disc de debut. Home és
la casa, l’espai íntim que algun dia es va habitar. A través
de les cançons s’esfondra, es
construeix i es restaura. És
una trobada i una fugida. És
un final i alhora un principi. El
primer disc d’Esther Condal és
una veritable muntanya russa
emocional on s’enfronten les
forces de la gravetat del rock
i el pop amb accelerades d’improvisacions vertiginoses i
moments de repòs des on observar els paisatges que ens
ofereix el jazz més intel·ligent.
Les composicions pròpies

de l’Esther es barregen amb
adaptacions molt particulars
d’alguns noms que són alhora font d’inspiració com Paul
Weller, Tom Waits o The Smiths.
Per altra banda, durant tot el
març es podrà continuar veient exposats els dibuixos i
aquareŀles de Xavier Gabriel
Puiggròs. Retrats dels músics
en els directes programats en
l’últim any i mig al mateix Hot
Blues.
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Dissabte, concert de cloenda
de la trobada de grups
instrumentals de vent

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 8 de març
tindrà lloc el concert de cloenda de la trobada de conjunts
de vent que organitza l’Escola
Municipal de Música d’Igualada i l’ACEM.
Hi participaran alumnes de
les Escoles de Música de l’Alt
Penedès, Sitges, Vilafranca,

Sant Sadurní d’Anoia, Capellades, El Vendrell, Hostalets
de Pierola, Piera, Llorenç del
Penedès, Vilanova i la Geltrú
i Igualada.
El concert és a la 1 del migdia
al Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada.
L’entrada és lliure.

CARMEL·LA PLANELL

D E L’A N O IA

Master-class sobre el mapping del Pantocràtor
de Sant Climent de Taüll a l’EMA Gaspar Camps
ART / LA VEU

El passat dimecres 26 de febrer, va tenir lloc a l’Escola
d’Art una master-class a càrrec d’Ester Comenge i d’Albert
Burzon sobre el projecte del
mapping recentment inaugurat a l’església de Sant Climent de Taüll.
L’estudi
Burzon-Comenge,
juntament
amb
l’empresa
Playmodes, són els autors
d’aquest projecte de projecció audiovisual que permet
visualitzar les pintures murals
de l’absis, tal i com podien
haver estat l’any 1123, any de
la consagració de l’església.
L’any 1920 les restes de les
pintures romàniques van ser
arrencades del seu lloc original i traslladades al Museu
Nacional d’Art de Catalunya
per a la seva conservació i
exposició, on es poden visitar
encara avui en dia. Comenge i
Burzon van explicar al seu auditori com es va dur a terme el
projecte que permet explicar
in situ amb projectors d’alta
definició com eren els frescos.

L’alumnat de l’Escola d’Art i
els assistents externs a la xerrada van poder conèixer de
primera mà com es va dur a
terme aquest interessant projecte, des de la presa d’imatges fotogràfiques de les pintures conservades al MNAC, la
digitalització 3D de l’espai, o
la reconstrucció i restauració
de l’obra amb el dibuix i pintat digitals. També van poder
gaudir amb les explicacions
tècniques del projecte, de com
es va concebre l’animació o la

instrumentalització i recreació
musical de l’audiovisual, dels
problemes tècnics d’encaix de
les imatges projectades dins
l’absis o de la col·locació dels
projectors, entre d’altres. La
xerrada va generar un gran
interès per l’espectacularitat
del projecte i pel seu caràcter
innovador, que permet restituir
d’una manera molt aproximada i alhora amb una mirada
contemporània, el valor i significat d’aquesta joia de l’art
romànic català.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Comillas, una harmoniosa mixtura de mar, muntanya i belles arquitectures

A quatre passes de la capital càntabra,
resseguint uns sinuosos perfils costaners,
l’encís de la bellíssima “villa” de Comillas se
t’imposa per a segrestar-te unes hores i envair-te d’unes intemperants aromes marineres i de l’amable hospitalitat d’un veïnatge, orgullosament ancorat en unes fermes
arrels populars. Amb tot, el segell distintiu
d’aquesta preciositat de municipi és el llegat històric i monumental que fa referència
a la memòria del Marquès de Comillas, una
celebritat que va apostar un bon dia per a
fixar-hi la seva morada i, en conseqüència,
posar el poble en el mapa.
D’uns primers assentaments humans certificats per uns valuosos vestigis prehistòrics, Comillas va ingressar a la història a
propòsit dels orígens monàstics de la veïna Santillana del Mar, cap allà el segle XII.
Les quatre primeres ànimes que aleshores
l’habitaven en van conduir els seus passos
sense pena ni glòria fins que, a tombants
del segle XV, figures com Garcilaso de la
Vega i el Marqués de Santillana van proposar-se a dignificar-la com a un port pesquer
de relativa importància. Tres centúries més
tard, Comillas va triplicar la població i va
assumir la categoria de “villa”, atesa la rellevància d’alguns vilatans i la notorietat de la
seva diòcesi, en referència a la tasca missio-

viliera “La Trasatlántica”, amb el seu poder
financer i amb un gest excèntric va proposar-se d’enaltir -amb les seves fundacions i edificacions- els atractius d’aquella
harmoniosa mixtura de mar i muntanya
fins a convertir-la en poc temps en un dels
destins espanyols més selectes, amb la
puntual presència de membres de la Cort,
del Govern i fins i tot dels mateixos reis.

nera per Hispano-amèrica.
Tanmateix, al segle XIX, la població va incorporar una identitat pròpia a partir de la personalització de la notable figura d’Antonio López, el
primer Marquès de Comillas, a qui va atorgar-li
el títol, el rei Alfons XII. Ell, un honorable i adinerat dignatari, fundador de la companyia na-

En una d’aquestes vacances reials, el marquès va fer instal.lar el primer enllumenat
públic d’Espanya; i, de la mà dels prestigiosos arquitectes catalans Martorell i
Montells i Domenech i Muntaner va fer
edificar el Palau de Sobrellano i el conjunt arquitectònic de la Universitat Pontifícia, ambdós una barreja de mudèjar i
neogòtic; tot a unes passes del fantàstic
palau modernista de Gaudí, “El Capricho”.
Tanmateix, d’èpoques anteriors, la plaça
vella, l’església parroquial i algunes cases
del centre de la vila constitueixen una excel.lent mostra de l’arquitectura popular
del segle XVIII; i perfectament integrat en
aquest entorn, el seu cementiri, construït
sobre les ruïnes d’una església del segle
XV, apunta a ser un dels símbols més peculiars, presidit per la magnífica escultura
modernista de Llimona, “El àngel”.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 7
MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada
Concert de Flamingo Tours,
banda
barcelonina
de
rock’and’roll arrelada en la tradició més salvatge de la música
popular.
Divendres a les 11 de la nit al
Teatre Municipal l’Ateneu.
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI A IGUALADA
- Igualada
Acte inaugural amb una conferència de Quin Torra, director
del Born Centre Cultural. Seguidament, a la plaça Recreació Històrica.
Divendres a les 7 de la tarda a
la Sala de sessions de l’Ajuntament.
XERRADA
- Piera
De caire informatiu, la Nita Ibernón fa un repàs de les diferents
línies de teràpies vibracionals.
Divendres a les 7 de la tarda a
la Biblioteca de Piera.
NITS TEMÀTIQUES. NIT DE
ROCKABILLY
- Piera
L’Espai d’Entitats es converteix
en una sala de música en viu.
En aquesta ocasió actuació del
grup The Indians.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a
l’Espai d’Entitats.
CINEFÒRUM
- Masquefa
Projecció de la pel•lícula ‘La bicicleta verda’ amb motiu del Dia
de la Dona.
Divendres a les 6 de la tarda a
la Biblioteca de Masquefa.
CINEMA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula “4 meses, 3 setmanas, 2 días”, film
romanès premiat al Festival de
Cannes 2007.
Divendres a les 10 del vespre al
Saló Rosa de la Lliga.

DISSABTE 8
CONCURS DE FOTOGRAFIA. I
TROFEU FINEART
- Igualada
Concurs de fotografia inclòs
dins els actes del FineArt. Els
temes es donaran a conèixer a
l’inici del concurs.
Dissabte, a les 10 del matí a la
sala Ramon Godó.
MERCAT DE FOTOGRAFIA
- Igualada
Durant tot el dia tindrem ocasió
de poder comprar i vendre fotografies i articles relacionats.
Dissabte, a partir de les 10 del
matí a la plaça de Cal Font.
DEMOSTRACIÓ FOTOGRÀFICA
- Igualada
FineArt: Joan Porredon - Col.
lodió Humit. Demostració de
com es feien i es fan les fotografies sobre placa de vidre.
Dissabte, a les 12 del migdia a
la plaça de Cal Font.
MÚSICA.
TROBADA
DE
GRUPS DE VENT
- Igualada
Concert de cloenda de la trobada de grups de vent que es
realitza a Igualada.
Dissabte, a la 1 del migdia a
l’Auditori de l’Escola Municipal
de Música d’Igualada.

DIUMENGE 9
TEATRE. “DE QUAN SOMIAVA”
- Igualada
De la Cia Lady, Lady. Compartirem els somnis frustrats d’una
actriu en atur mentre canta a
viva veu cançons d’Eurovisió.
Diumenge a les 7 de la tarda, al
Teatre de l’Aurora.
CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Taller “Vine a fer fotografies”.
L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada t’ensenyarà a fer fotografies.
Diumenge a 2/4 d’11 del matí
al Museu de la Pell d’Igualada
i comarca de l’Anoia.
CONCERT. VIII MEMORIAL
MARIA DEL RIO
- Igualada
Missa i concert en commemoració del vuitè aniversari del
traspàs de la fundadora de la
Coral de Santa Maria.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí
a l’església dels Caputxins.
XXI FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
- Igualada
Concert a càrrec de Gail Archer
que interpretarà Mendelssohn,
Barber, Tower i Liszt.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la Basílica de Santa Maria.

- Capellades
El Grup de Teatre del Centre
Parroquial de Monistrol de Calders porta a escena aquesta
comèdia original de Jean Poiret i en versió catalana de Joan
Barbé.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre la Lliga.

DILLUNS 10
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Les fonts orals i el patrimoni
immaterial” a càrrec de Roser
Grau, impulsora de la recollida
de testimonis orals de la memòria de la gent gran. Conferència organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 11
CLUB DEL LLIBRE
- Igualada
Trobada dels participants dels
clubs de lectura de al comarca
amb l’autora de la noveŀla “Olor
de colònia”, Sílvia Alcántara.
Dimarts a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

El Dia Mundial dels Drets del
Consumidor (World Consumer Rights Day) se celebra
cada 15 de març. Mostra bibliogràfica.
De l’1 al 31 de març a la Biblioteca de Piera.

MIRAR AL CEL

Per què mirem al cel... A la nit,
per mirar les estrelles i contemplar l’univers... Durant el
dia, per preveure quin temps
ens farà... Dues combinacions
que agrupa uns mostra de llibres entorn l’astronomia i la
meteorologia.

CINEMA EN VO
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “The
great Gatsby” protagonitzada
per Leonardo DiCaprio i ambientada en la Nova York dels
anys 20.
Dimecres a les 6 de la tarda a
la Biblioteca central d’Igualada.
XERRADA. “DONES A L’AFGANISTAN”
- Piera
La Nadia Ghulam, coautora
d’El secret del meu turbant fa
un retrat de la situació de les
dones a l’Afganistan, el país on
va néixer i créixer.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.
CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Sta. Margarida de Montbui
Club de lectura per a nois i noies amb la lectura i tertúlia a
l’entorn del llibre “Musclos per
sopar” de Brigit Vanderbeke.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca de Montbui.

DIJOUS 13

ESPAI DE TERTÚLIA
- Igualada
DdD Dimarts de diàlegs. Espai
de tertúlia, debat i reflexió sobre diversos temes.
Dimarts a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Educar
sense castigar” de Carlos Goñi
i Pilar Guemble. Organitzada
pel col.legi Montclar.
Dijous a les 7 de la tarda a al
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLER
- Igualada
FineArt. Taller nocturn de fotografia. Per aprendre a fer fotografies amb poca llum.
Dimarts a les 9 del vespre a la
Sala Ramon Godó.

CONFERÈNCIA
- Igualada
Inclosa dins el FineArt. “Calibratge i perfilació de monitors”
a càrrec de Josep Formentir.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala Ramon Godó.

TEATRE. “LA GÀBIA DE LES
BOGES”

CINEMA INFANTIL
- El Bruc
Cinema infantil amb la projecció de la peŀlícula “James i el
préssec gegant”.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a
la Biblioteca del Bruc.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Tertúlia a l’entorn de la lectura
d’un llibre. En aquesta ocasió
“La nit de l’orcale” de Paul Auster.
Dijous a les 7 de la tarda a
l’Ajuntament de Masquefa.

De l’1 al 30 de març a la Biblioteca de Piera.

d’Igualada.

d’art Gaspar Camps.

FINEART

ESPAIS DE COLOR

PAISATGES DE L’ANOIA

Toni Guix.
Col.lecció de dibuixos de l’artista igualadí.
Tots els diumenges dels mesos
de febrer i març als matins a
l’ermita de la Tossa.

CONCURS FOTO NATURA (AENA)

TEATRE. “DE QUAN SOMIAVA”
- Igualada
De la Cia Lady, Lady. Compartirem els somnis frustrats d’una
actriu en atur mentre canta a
viva veu cançons d’Eurovisió.
Dissabte, a les 10 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
TEATRE. “SENSACIONS PROFUNDES”
- Piera
Nando Massaneda presenta un
monòleg carregat de bogeries i
de divertides extravagàncies.
Dissabte, a les 10 del vespre al
Teatre Foment.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Cada segon diumenge de mes
l’Agrupació Sardanista vilanovina organitza una ballada.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça del Mercat.
TROBADA D’ANOIA COUNTRY
- Vilanova del Camí
Trobada dels amics del ball country.
Diumenge a les 6 de la tarda
al centre polivalent de Can Papasseit.

EXPOSICIONS
CONSUM I CONSUMIDORS

DIMECRES 12

Una mostra de pintura acrílica,
on el color dóna forma a l’espai
i l’espai es transforma en figures de color.
De l’1 al 29 de març a la Biblioteca de Piera.

FLORS... DUES VISIONS,
DOS FORMATS
Rosa Moncunill
Una selecció d’olis amb flors
de tots colors com a protagonistes.
Fins al 15 de març al Punt de
Lectors de la Biblioteca Central
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Pep Carol
Recull de reflexions visuals
entorn d’aquesta idea: només
existim en la memòria de l’altre.
L’altre només existeixen la nostra memòria.
Del 20 de febrer al 21 de març
a la sala de l’Escola Municipal

Organitzada per l’Associació
per l’Estudi de la Natura.
Del 14 de febrer al 14 de març
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

Exposicions en diversos indrets 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.fineartigualada.cat).

15 POEMES/15 AUTOPINTURA AL PASTEL I RES
Selecció de 15 poemes d’auGRAFIT
Rosa Calzada
Exposició de pintures de l’artista igualadina.
Del 23 de febrer al 9 de març a
les Voltes de Casa Bas.

tores catalanes significatives i
una introducció a la seva vida
i la seva obra.
De l’1 al 22 de març al vestíbul de la Biblioteca Central
d’Igualada.
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Cinema
Es projecta a Tous • Blue Jasmine

Premis • 12 años de esclavitud, Gravity, Vivir es fácil con los ojos
cerrados, Las brujas de Zugarramurdi

Oscars i Goyas

RAMON ROBERT.-

Fa gairebé un mes van ser
atorgats els premis Goya i la
matinada de dilluns passat
van lliurar-se els Oscar de Hollywood. Les grans campiones
dels Goya va ser Vivir es fàcil
con los ojos cerrados, realitzada per David Trueba i premiada amb sis Goya, així com la
darrera peŀlícula d’Álex de la
Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi, recompensada amb
vui premis Goya. Pel que fa als
Oscar, la guanyadora indiscutible va ser Gravity, l’aventura
còsmica d’Alfonso Cuarón,
premiada amb set estatuetes
d’Hollywood, però cal també
fer menció dels tres Oscar
obtinguts per Dallas buyers
Club, així com els altres tres
que van recaure en 12 años
de esclavitud, un d’ells a la
millor peŀlícula de l’any. Amb
l’excepció de l’encara no vista

a Espanya Dallas buyers Club
i de Gravity, que es va veure
al cinema Kursal poc abans de
que tanqués les portes, cap de
les altres peŀlícules ha estat
estrenada a l’Anoia. Esperem
que el Cineclub Ateneu o el
cinema de Tous les projectin
ben aviat.
Com hem dit, 12 años de esclavitud ha estat l’escollida per
l’Acadèmia com la millor cinta
de l’any. Per primera vegada
el cinema s’enfronta a una de
les pàgines més crues de la
història dels Estats Units. I ho
fa de front. Sense coartades
melodramàtiques ni veritats a
mitges. El director Steve McQueen estableix el rigor i l’honestedat necessària per explicar la tragèdia de l’esclavatge.
La millor peŀlícula espanyola de l’any ha estat Vivir es
fàcil con los ojos cerrados,
comèdia dramàtica escrita i

realitzada per David Trueba
a partir de la història real d’un
personatge real. Es tracta d’un
professor d’anglès, Antonio
(Javier Cámara, premiat amb
un Goya), que utilitza les cançons de The Beatles per ensenyar anglès a l’Espanya de
1966. Quan s’assabenta que
el seu ídol John Lennon està
a Almeria rodant una peŀlícula, decideix viatjar fins allà per
conèixer-lo.
Amb uns propòsits i amb un to
molt diferent, Álex de la Iglesia ha realitzat Las brujas de
Zugarramurdi, una delirant comèdia fantàstica en la que dos
pobres aturats (Mario Casas i
Hugo Silva) fugen de la policia
i s’endinsen dins els frondosos
boscos de Navarra, topant-se
amb unes bruixes (Carmen
Maura i una sensacional Terele Pavéz, dues d’elles) certament estrafolàries.

La Jasmine de Woody
Allen

RAMON ROBERT.-

Gairebé tothom ho subscriu:
Blue Jasmine és la millor peŀlícula que Woody Allen ha
escrit i realitzat en els darrers
anys. En to de comèdia dramàtica, Allen ens presenta
a Jasmine (Cate Blanchett),
una refinada i benestant senyora de l’alta societat de
Nova York. Però ara, hi ha
hagut un daltabaix en la seva
vida i tot ha començat a anarli malament. S’ha separat del
marit ( Alec Baldwin) i està
sense diners i sense casa.
Per això es veu obligada a
traslladar-se a San Francisco
a viure amb la seva germana
Ginger (Sally Hawkins), una
dona de classe treballadora,
molt desordenada, que viu
en un petit apartament amb
la seva parella, Chili. Jasmine travessa l’etapa més crua
d’una greu crisi existencial,
prenent antidepressius i recordant la seva antiga vida a

Manhattan, amb el seu marit
Hal, ric empresari.
Rodada a les ciutats de Nova
York i San Francisco, Blue
Jasmine és una exceŀlent comèdia dramàtica en la que,
en primer lloc destaca la magnífica interpretació de la seva
protagonista, Cate Blanchett,
que es mou entre el drama i
la comèdia de la manera més
natural. Sobre ella hem llegit
en un diari americà: “La interpretació de Blanchett és tan
dominant en termes de temps
en pantalla i impacte emocional que la peŀlícula no només
aconsegueix ser una virtuosa
obra de conjunt, sinó també
un gran estudi íntim del personatge del títol”. Certament,
Blanchett va del còmic al tràgic i amb tots els electritzants
matisos que hi ha entremig.
Una interpretació que aquesta mateixa setmana li ha valgut un Oscar.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.

Cartellera
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CINEMA A L’ANOIA

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. ***

BLUE JASMINE

Estats Units. Comèdia dramàtica. De Woody Allen. Amb Cate Blanchett,
Alec Baldwin, Peter Sarsgaard i Sally Hawkins. Jasmine era una refinada
i benestant senyora de l´alta societat de Nova York. Però ara, tot ha
començat a anar-li malament. S´ha separat del marit i està sense diners i
sense casa. Per això es veu obligada a traslladar-se a San Francisco a viure
amb la seva germana Ginger, una dona de classe treballadora que viu en
un petit apartament amb la seva parella, Chili. ****

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
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IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió
de Cineclub
Properament: 12 AÑOS DE
ESCLAVITUD

CASAL
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA
(12 anys)
Diumenge: 18:00
BLUE JASMINE (12 anys) 3
nominacions a l’Oscar. Oscar a
la millor actriu
Diumenge: 19:40

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 7 SETMANES TANCAT

YELMO CINES ABRERA 3D

Estats Units. Drama. D´Steve McQueen. Amb Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender, Lupita Nyong’o i Brad Pitt. Basada en un fet real ocorregut
el 1850, narra la història de Solomon Northup, un culte músic negre que
vivia amb la seva família a Nova York . Després de compartir una copa amb
dos desconeguts, Solomon descobreix que ha estat drogat i segrestat per
ser venut com a esclau al Sud en una plantació de Louisiana. ****

1/ 300 ORIGEN IMPERIO (16 anys)
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.:11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dj.: 18:00/20:15

Dll a Dj.: 17:30/19:40
5/VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS
CERRADOS (apta)
Dg.: 22:00
Dll. a Dj: 21:50

MONUMENTS MEN

2/PEABODY Y SHERMAN (apta)
Dv.: 18:30
Ds.: 16:20/18:30
Dg.: 11:30/16:20/18:30
2/BLUE JASMIN (12 anys)
Dv. a Dg: 20:40
Dll. a Dj: 19.45
2/GRAVITY 3D (12 anys)
Dv. a Dg: 22:40
Dll. a Dj: 21.45
2/LEGO (apta)
Dll a Dj: 17:30

6/LEGO (apta)
Dv.: 18:10
Ds.: 16:00/18:10
Dg.: 12:10/16:00/18:10
6/PHILOMENA (apta)
Dv. a Dg: 20:20/22:30
Dll. a Dj: 17:40/19:45/21:50

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. ***

300 ORIGEN DE UN IMPERIO

Estats Units. Acció. De Noam Murro. Amb Eva Green, Rodrigo Santoro, Jack
O’Connell, Sullivan Stapleton, Ashraf Barhom. Preqüela de 300. Aquest
nou lliurament de la saga èpica porta l’acció al camp de batalla (aquesta
vegada, al mar) i ens narra els intents del general grec Temístocles
d’unificar tota Grècia dirigint el canvi que modificarà el curs de la guerra.
“300: L’Origen d’un Imperi” s’enfronta a Temístocles contra les invasores
forces perses capitanejades per Xerxes (mortal esdevingut en déu), i
Artemisia, la venjativa comandant de l’armada persa. ESTRENA

PEABODY Y SHERMAN

Estats Units. Animació. De Rob Minkoff. Veus: Ariel Winter, Leslie Mann,
Stanley Tucci, Patrick Warburton,. El Sr Peabody és un inventor, científic,
guanyador del Premi Nobel, gourmet, medallista olímpic en dues ocasions,
i geni ... i a més resulta ser un gos. Usant el seu invent més enginyós, la
màquina WABAC, el Sr Peabody i el seu fill adoptat Sherman s’endinsen
en el temps per viure de primera mà els esdeveniments que han canviat
al món i interactuar amb alguns dels personatges més importants de tots
els temps 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

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

ASSESSORIA JURÍDICA PEDRÓS
Advocada i Graduada Social
Montse Pedrós Díaz

3/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2
(apta)
Ds.: 15:40
Dg.: 12:15/15.40
3/ EL PODER DEL DINERO (12
anys)
Dv. a Dg.: 17:45/20:00
Dll. a Dj.: 18:00
3/12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16
anys)
Dll. a Dg.: 22:15
Dll a Dj.: 20:30
4/300 ORIGEN IMPERIO 3D (16
anys)
Dv: 19:00/21:30
Ds.: 16:45/19:00/21:30
Dg.: 12:15/16:45/19:00/21:30
Dll. a Dj.: 19:00/21:30

7/FROZEN (apta)
Ds.: 15.50
Dg.: 11:40/15:50
7/LOBO WALL STREET (16 anys)
Dv. a Dg: 18:00
Dll a Dj.: 20:30
7/LA GRAN ESTAFA AMERICANA
(16 anys)
Dv. a Dg.: 21:30
Dll. a Dj.: 17:30
8/ MONUMENTS MEN (7 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00
Dg.: 11:30/17:30/20:00
Dll a Dj.: 20:30
8/ ROBOCOP (12 anys)
Dv. a Dg: 22:30
Dll. a Dj.: 18:00

5/PEABODY Y SHERMAN (apta)
Dv.: 17:40/19:50/22:00
Ds.: 15:30/17:40/19:50/22:00
Dg.: 12:00/15:30/17:40/19:50

UN ASSESSORAMENT ADEQUAT DONARÀ LA MILLOR SOLUCIÓ
PER RESOLDRE ELS SEUS PROBLEMES
Laboral i Segureta Social: contractació, pensions, prestacions, indemnitzacions, conciliacions, demandes per
acomiadaments, baixes mèdiques, accidents, recursos...

Rb. St. Isidre, 39, 1r, 2a - 08700 - IGUALADA
e-mail: assessoriajuridica.pedros@gmail.com
mpedros_diaz@icab.cat
Tel: 93 801 90 27

Civil: separacions, divorcis, herències, incapacitacions, gestió de patrimonis per a tutelats, reclamacions per
impagats, contractes de lloguer, compra-venda, hipoteques...
Impostos - Mercantil: assessorament i gestió per tot tipus d’empreses, pymes i autònoms...
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Josefina Rigolfas Torras
Ja de molt petita va mostrar
les seves grans aptituds per
a la música. Als 6 anys va fer
el seu primer concert. Quan
tocava a la finca familiar de
la Puda, el seu pare sempre
es quedava en un lloc discret,
però embadalit per la música
que sortia d’aquell piano, que
a les mans de la seva filla,
guanyava sonoritat, volum i
sentiment. I és que na Josefina agermanava les seves qualitats i sentit musical amb moltes hores de treball davant el
teclat. La seva mare Agustina
Torras va ajudar-la en millorar
la seva tècnica exquisida, que
li feia cercar les emocions que

hi havia en cada nota. Més
endavant va estudiar amb
músics de gran relleu i va fer
concerts en sales molt prestigioses, sent en els anys 60
pianista solista de l’orquestra
Clàssica Femenina Isabel de
la Calle que va recollir grans
èxits en les seves gires per
Europa. Però finalment va
preferir prioritzar el seu entorn
familiar al d’una professió que
exigia viatges arreu del món.
Casada amb Jaume Gabarró
Prat, va desenvolupar una tasca, que va seguir tota la seva
vida, d’ensenyament de grau
superior a molts joves que
estudiaven piano. Primer a

Defuncions
ENRIC PUIGGRÓS SERVITJE
Edat : 69 anys
ROSA SENDRA FARRÉ
Edat : 83 anys
PERE BOSCH ORTS
Edat : 52 anys
MARIA CUENCA GARCÍA

Edat : 91

per tothom. Ara ens ha deixat
després de patir una malaltia
que saber portar amb la mateixa elegància i serenitat amb
que tocava la seva música. I
aquesta setmana ha deixat
aquest món per retrobar-se
amb aquells compositors que
tan admirava i que havia interpretat posant-hi tot el seu
cor. El seu record romandrà
per sempre, no sols en l’àmbit
familiar, sinó també en el dels
molts amics i deixebles, acompanyat de les notes musicals
que s’havien fet part del seu
ser.
En l’acte del seu comiat, a la
Basílica de Santa Maria, un
emocionat i colpidor aplaudiment de tots els presents va
ser l’últim adéu a la Josefina
Rigolfas.

casa seva i després a l’Escola
de Música d’Igualada. Sempre va ser una estudiosa de
la música i el seu entorn. Així
va fer una excel·lent ressenya
de Santiago Masarnau, músic originari de Copons, que
havia tingut el privilegi de conèixer personalment els grans
compositors europeus de la
seva època, Chopin, Rossini,
Mendelssohn. O enregistrant
un CD, on interpretava obres
de Franz Liszt, que va intitular
“Somni d’Amor” (‘Liebesträume’), Nocturns, la Campanella, un Sospir i d’altres.
El fraseig de la seva música,
elegant i enèrgic, era l’expressió d’una ànima sensible
que desgranava en cada nota
uns sentiments profunds. La
seva senzillesa, bonhomia i
amabilitat la va fer estimada

En record de
Josefina Rigolfas

Que pura hi brilla,
dalt la volta celeste,
la clara lluna!
Es reflecteix dins l’aigua
que ha esdevingut glaçada.
La comunitat educativa de
l’Escola-Conservatori Municipal de Música d’Igualada.

MANEL MORENO ASTASIO
Edat : 48 anys
JUAN GOMEZ MARTINEZ
Edat : 41 anys
JOSEFINA RIGOLFAS TORRAS
Edat : 69 anys

Rosa Mas Llorens

Funerària Anoia, S.L.

Ha mort, a l’edat de 82 anys, el dia 4 de març de 2014.

Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Una persona que sempre va mantenir un pensament despert i arrelat cap a la comarca.
Els seus fills, Anna i Xavier; néts, Anaïs, Núria, Daniel i Nina, i família us ho fan saber.
La cerimònia va tenir lloc ahir, dijous, a les 9:15h, al Tanatori Les Corts i a les 11:30h, a
l’església de Carme.
Tots els familiars volem agrair les mostres de condol rebudes

Carme, març de 2014

En record

Jordi Solé Tapia
Retornà a la casa del Pare ahir dia 6 de març de 2014 a l’edat de 59 anys.
A.C.S.

SOLEMNE PROCESSÓ

de Sant Josep de la Muntanya
a la Sagrada Família
Diumenge 16 de març a les 15.00h

Els seus estimats: esposa, Maria Roser Romeu; mare, Montserrat; fill, Aleix i
altres familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts. L’enterrament i missa
exequial tindrà lloc avui divendres a les 16.00 a la Parròquia de la Soledat.

Parròquia de Santa Maria de Gràcia
Família.
Rebrà la imatge el Senyor Cardenal
Lluís Martínez Sistach.

Les entrades per la Sagrada Família es distribuiran gratuïtament el mateix dia de la
processó abans de sortir amb la imatge de Sant Josep de la Muntanya. També poden
recollir l’entrada al Seminari de Barcelona a partir del dia 14 de març.

15.30h

Basílica de la Sagrada Família
c. Mallorca, 401

Parròquia de Santa Maria de Gràcia
c. Grácia,3-5

www.jovenesdesanjose.org
info@jovenesdesanjose.org

/ 649.873.833

D E

Funeraria Anoia, S.L.

Igualada, març de 2014

facebook.com/jovenesdesanjose

youtube.com/jovejose

L’ A N O I A
twitter.com/AB_JSJ

Guia de la salut
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CLÍNICA DENTAL
Guia DR.
de
la salut
RAMON
OSES I

RES
ovembre de 2013

DR. JOSEP Ma USTRELL
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DRA.
NÚRIA
MÚNERA
I PASCUAL
DRA.
NÚRIA
MÚNERA
i PASCUAL

Consells

DRA.
Múnera72.i Baixos
Pascual
Av. Núria
Mestre Muntaner,

de Marta Caralt
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16
IGUALADA RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal
icona73@gmail.com

Totes les especialitats en hores
convingudes

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

E L P O S T- PA RT

Consells

El post-part, la recuperació

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

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

D E

de Pilar Prat Jorba

post-part sembla que ha de
DR. MARTIN ELENO
ser una cosa natural i senzi-

Col. 18704
Psicòlolga General Sanitaria.

Ecografia abdominal i digestiva

lla; però en molts casos no
C. Indústria, 1és així… dependrà de molts
Tel. 93 805 29 95
OFTALMOLOGIA
IGUALADA factors..
El número d’embarassos, el

APARELL DIGESTIU

Màster en Psicopatologia Legal i Forense.

LA POR

volum de la faixa abdominal,
la qualitat del teixit conjun-

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

DR. JORDI GRAELLS I
tiu, el to postural abans de
ESTRADA
l’embaràs…

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

· Dermatologia medicoquirúrgica i
Tot i així, el més important és
venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
el tipus de recuperació…. El
Hores convingudes.

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

que és molt clar és que no
Rambla Nova 39, 1r
es pot recuperar una faixa
IGUALADA
abdominal després d’un ORTOPÈDIA
part
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
amb exercicis abdominals

DERMATOLOGIA

tradicionals… El recte ab-

Caralt Carrera

adora personal

TORA TITULADA
E HIPOPRESSIU

ORTOPÈDIA
ALMENAR

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques,
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6
Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

PER PUBLICITAT

nt Ferran 62, 3r. 1a
700 Igualada
607 215 316
73@gmail.com

dominal normalment queda

ORTOPÈDIA
separat i amb aquest tipus
E. VIVES SINGLA
d’exercici enlloc de recupe-

ORTOPÈDIA
CASES

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

rar el
· Ortopèdia a mida · Ajudes
a laseu estat el que fa es
mobilitat · Cadires dedeteriorar-lo
rodes
…
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
El què cal és fer exercicis
· Material antiescares
que ajudin a recuperar
l’estat
· PSICOLOGIA
· LOGOPÈDIA
Av. Andorra, 8 · IGUALADA
·
PSICOTERÀPIA
· PSIQUIATRIA
de
la
faixa
abdominal...
que
Tel. 93 804 24 27
· PSICOPEDAGOGIA
no siguin agressius..
vives.singla@cofb.net
· TERÀPIES NATURALS
Els exercicis hipopressius
ens permeten treballar tant

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.
C/ Sant Cristòbal, 46
C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
Despatx 14
publianoiaddiseny@gmail.com (cantonada Rambla / Pl. Creu)
08784 - Piera
Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
Tel. 615 075 736
dolors@copc.cat
gloriapsi3@gmail.com
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

Tel. 93 804 24 51

a nivell de la faixa abdominal
CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
com del sòl pelvià recupe-

ALBERT CUBÍ I MESTRES
el psicològic d’adults i nens
Tractament
- Neuropsicologia infantil. rant-los i tornant a activar
- Logopèdia.
to postural en repòs...amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
A part, no tant solspsicosomàtics,
són reco- trastorns de la sexualitat,
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament
teràpia de parella, etc...
psicològic.
manats per al post part.. sinó
- Reeducació de la veu i quequeig.
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
- Medicina i Psicologia.
també per a la preparació a IGUALADA
- Psicologia.
Hores convingudes:
C. Indústria, 1
l’embaràs...
- Nens i adults
IGUALADA
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
Tel.
93
805
29
95
Després del part el control 93 805 51 74

de les llevadores és molt important elles valoraran l’estat

Nutricionista al teu servei

del
sòl pelvià IGUALADA
i de la faixa
POLICLÍNICA

www.movimentomediterraneo.com
Núria Torres Riba

ENRIQUE
FERNANDEZ
DIETÈTICA
I NUTRICIÓ SALLENT
Més info: 654 50 97 81

Cirurgia General
3URFWRORJLD
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abdominal i ens aconsellaranDE
que
hem de LÀSER
fer perDE
talVARIUS
de
UNITAT
CIRURGIA
millorar i recuperar aquestes
C. de Manresa, 59
zones...
Telf. 93 804 37 48
Dr. Xavier Puncernau Folch
IGUALADA
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
www.laservarices.com
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)
www.angiovascular.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...
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Ofereix tots els serveis
odontològics

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA
TEL. 93 804 21 11

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ
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La por és una emoció
biològica i adaptativa.
Consisteix en un mecanisme de supervivència
i de defensa. Serveix
per permetre a l’individu respondre davant
de situacions adverses
amb rapidesa i eficàcia.
Normalment és una
emoció desagradable.
Ve provocada per la
percepció d’un perill
real o suposat, present,
futur o inclús passat.
La por real existeix quan
la dimensió d’aquesta
correspon a l’amenaça. Quan aquesta por
no té cap relació amb
el perill es descontrola i
bloqueja. Pot aparèixer
ansietat i quan aquesta
por està al màxim, ens
porta al terror. Llavors
és quan d’un petit turó
en podem fer una gran
muntanya.
Tothom té por, però
hem de saber controlar-la. Si ho podem fer,
tenim una major seguretat per assumir els
reptes de la vida. Nelson Mandela deia “No
és valent aquell que
no coneix la por, sinó
aquell que la venç”.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Contactes

Relax
ASIÁTICAS - JAPONESAS ORIENTALES- COREANAS
• CHICA NUEVA

• SALIDAS
• NUEVA CHICA DE TAIWAN
• MASAJES

De 8 de la mañana
a 12h. de la noche

Tel. 632 145 494

DIVENDRES
7 de març de 2014
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El gourmet
La recepta de

Muffins de parmesà i pernil
Preparació:

Ingredients
- 250 gr de farina
- 250 ml de llet
- 1 ou
- 60 ml d'oli d'oliva
- 100 gr de parmesà ratllat
- 70 gr de pernil tallat a daus petits
- Sal i pebre
- 3 cullerades de llevat royal
- 2 culleradetes d'alfàbrega seca

Pre-escalfeu el forn a 190º.
Barregeu la farina, el llevat, l'alfàbrega, el formatge parmesà (deixeu-ne
una mica per posar-ne per sobre) i els dauets de pernil en un bol gran.
En un altre cassó, barregeu la llet, l'ou i l'oli i bateu-ho fins que quedi una
emulsió única.
Barregeu els ingredients líquids amb els ingredients secs incorporant-los
a poc a poc. Un cop barrejat tot, salpebreu al gust.
Emmotlleu la massa en motlles de muffins i empolsineu una mica de
parmèsa a sobre de cadascun.
Fornegeu a 190º durant 20 minuts aproximadament.
Deixeu referedar una mica. Tant es poden menjar freds com tebis.

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

. MENÚ DIARI
. CARTA

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

C/ Sant Magí, 58
08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26
reserves@santmagi.net

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

Restaurant Braseria i Cafeteria

Restaurant

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

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

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

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

PER
PUBLICITAT

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

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.

93 804 24 51
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com
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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.Víctor Masclans és el gerent
d’Auto Anoia, concessionari
de Citroën a la comarca.
Sempre dedicat a la venda
i al màrqueting, Víctor Masclans -com molts dels catalans d’aquestes contrades- ha
passat pel gènere de punt
i per la construcció, abans
d’arribar a l’automoció. El seu
coneixement del món de l’automòbil és molt extens, però si
parla de Citroën es nota el seu
amor convençut per la marca.
En això també coincideix amb
molts altres ciutadans que
volen vehicles segurs, funcionals i polivalents.
Què fa diferent a Citroën?
Citroën sempre s’ha distingit
pel disseny, l’equipament, la
fiabilitat i motors de consum
molt econòmic. Els nostres
motors són els més fiables
del mercat. Tant és així que hi
ha moltes marques -algunes
premium- que equipen motors
dièsel del nostre grup.
És una bona marca per treballar a l’Anoia?
Totes les empreses passen
penúries en èpoques com
aquesta. La veritat és que
les úniques marques que
han pujat vendes són les
de gamma alta. Ara però es
comença a veure un canvi de

tendència i les classes mitjanes tornen a comprar.
Per mantenir-se els concessionaris s’han d’agrupar?
Per poder sobreviure cal
diversificar i repartir costos.
O ajuntem varies marques en
un sol concessionari o fusionem concessionaris de diferents poblacions.
El client és conscient de la
investigació que hi ha darrere cada cotxe?
El motor és el sector que
més present està als mitjans
de comunicació. Tothom pot
conèixer les millores tècniques dels vehicles. Citroën
treballa molt en seguretat i en
estalvi energètic i de costos
de manteniment.
Qui es canviï un cotxe de
deu anys, per exemple,
notarà molt canvi?
En confort, seguretat i consum
notarà molta millora, però en
preu veurà que en deu anys
pràcticament no ha pujat. Els
cotxes són molt millors i el
preu no ha pujat ni el cost de
la vida.
Cada quan caldria canviar
de cotxe?.
Un particular penso que
entre quatre i sis anys és un
bon cicle. Els professionals
sempre ha estat de quatre

D E L’A N O IA

Víctor Masclans

anys, però penso que dos
anys seria la millor opció.
Per què va entrar vostè a
Citroën?
Sempre ha estat la meva
marca preferida.
Quin és avui el model més
característic de Citroën?.
Va ser un gran boom el Citroën
Berlingo entre els comercials.
En turismes vàrem ser els
protagonistes del canvi dels
costums familiars, amb els
monovolums polivalents. El
Xsara Picasso va ser el primer
però la gamma Picasso no ha
deixat d’evolucionar i revolucionar el vehicle familiar.
La seva empresa té altres
concessionaris. L’Anoia és
un bon lloc per a vendre
cotxes?

Per la situació socioeconòmica tan deprimida de la
comarca, és més dificultós
de tirar endavant un projecte empresarial. Nosaltres
seguim treballant per ser
cada dia més competitius i
donar millors condicions als
clients.
Citroën és la marca que fa
més ofertes?
Vàrem ser els precursors en
aplicar una política de descomptes que ara apliquen
totes les marques.
Si hagués de sumar una
altra marca al seu concessionari, quina marca elegiria?
Tenim
l’avantatge
que
Citroën ha tret la gamma
DS que és premium. Això
ens permet cobrir totes els
demandes sense sortir de
la marca. Entre la gamma
C i la DS tenim més de vint
models diferents
Hi ha novetats importants
en la gamma Citroën?.
En poc temps es posarà a la
venda el Citroën C4 Cactus
que és una innovació total
en el concepte dels cotxes.
És un cotxe super funcional
per a tot tipus d’aventures.
No té res a veure amb el que
hem vist fins ara.
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Veure passar el camió dels bombers del parc d’Igualada no deixa
indiferent. Porta pintat un grafits cridaner: “No falten diners,
sobren lladres”. I és que el malestar dins del cos no s’ha apaivagat.
Fa anys que s’arrossega. Hi ha
por de que la campanya no sigui
com la de cada any. Hi ha qui
pensa que se’ls pot obligar a fer
de 102 a 160 hores més o menys
i cobrant menys que una hora
laboral. Altres que la campanya
hauria de ser de tres mesos – 15
dies més - i per això s’ha de pressionar. Si no reclamen, diuen, no
“tindrem res”. Pregunten si per a
ells no s’ha de respectar l’Estatut
dels Treballadors. I els Forestals
reclamen que cobren poc pel risc
que tenen. El record del incendi
d’Horta encara està molt present. Sembla que a alguns ja els
han dit que es quedin a casa i
quan hi hagi feina ja els cridaran.
I si aleshores no hi van, cauen
als darrers llocs de la llista. Però
hi ha serveis on estan en risc la
vida i els bens dels afectats pels
incendis, inundacions i qualsevol
inclemència natural. I els bombers, escaldats per les retallades,
ja es mobilitzen recordant a la
ciutadania el que hi ha.

