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Súpers a dojo per 
tota la Conca

Mercadona obrirà 
portes el 22 de maig 
i un gran Aldi es farà 
al Passeig Verdaguer 
d’Igualada

P11

El jutge 
arxiva la 
causa penal 
de l'Espai 
pels Somnis

P28

Nova etapa de diàleg i obertura 
d'IGD Comerç amb Xavier Figueres

P08

Comencen 
les obres 
al nucli antic 
de Carme

XXXI ANY

4 Caprabo, 3 
Mercadona, 5 Dia, 
2 Carrefour, 
1 Lidl, i 1 Aldi 
conviuen en 3kms
de distància amb 
les marques locals

L’actual regidor del PSC, 
conseller comarcal, i secre-
tari d’organització del partit 
a l’Anoia, l’igualadí Xavier 
Figueres, és des de dilluns 
nou president d’Igualada 
Comerç. 
El vinater encapçalava una 
única candidatura per pren-
dre el relleu de Jordi Martí-
nez, que ha estat al capda-
vant de l’entitat comercial 
en els darrers anys, i l’as-
semblea de socis va ratifi-
car el canvi el passat dilluns 
al vespre.P10

Els joves de l’Espai pels 
Somnis han assolit la pri-
mera gran batalla davant el 
Bisbat de Vic. La jutgessa 
Yolanda Vara, ha arxivat 
la causa penal i ha anuŀlat 
definitivament l’ordre de de-
sallotjament. Diu que no pot 
haver-hi delicte si hi ha ocu-
pació en un lloc abandonat 
pel propietari.

P22

IPV vol que 
l'Església acabi 
les obres a 
Vilanova P25

Jorba aprova el 
nou Pla General 
d'Ordenació 
Urbana P51

Nou espectacle 
de Teatre Nu 
al Festival de 
Titelles Especial

Capellades ja 
és a punt per 
un nou Mercat 
FigueterP47

Eva Domingo, 
campiona de 
Catalunya 
de golf
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El comerç tradicional forma part de la 
vida de les ciutats i pobles. És un dels 
seus millors termòmetres per valorar el 
grau de dinamisme que desprenen els 
seus habitants, forma part del teixit asso-
ciatiu, crea riquesa i ocupació, i afavoreix 
la relació de proximitat. És un valor con-
solidat que no es pot perdre mai. 
D’uns anys ençà, fins i tot en plena cri-
si, moltes han estat les noves superfíci-
es comercials del sector de l’alimentació 
que s’han construït, especialment a l’en-
torn d’Igualada. Aviat, ja dins del terme 
municipal igualadí, se’n veuran dues 
més. En almenys també  tres casos, els 
alcaldes d’Òdena, Montbui i Igualada han 
presentat públicament com un èxit l’arri-
bada de grans supermercats, argumen-
tant que proporcionaven llocs de treball 
a anoiencs necessitats d’ocupació com 
aigua de maig. Els esmentats llocs de 
treball han durat sis mesos, per conver-
tir-se llavors, en alguns casos, en noves 
ocupacions destinades a immigrants amb 
“contractes escombraria”, en una simple 
mà d’obra barata... 

En un país amb lliure mercat, on tot es 
mou en funció de l’oferta i la demanda, 
es poden provocar seriosos esvorancs 
que esdevenen un perill si no es vigilen 
i es controlen, si és necessari, a temps. 
En tenim bona prova amb la “bombolla” 
immobiliària que ha enfonsat a moltes fa-
mílies d’aquest país.
Molts es pregunten si calen tants grans 
supermercats en tan poca distància, al-
guns d’ells oferint fins i tot roba o pro-
ductes de ferreteria a preus rebentats. 
I els ajuntaments, enlluernats pels nous 
ingressos que arribaran, firmen gairebé 
sense ni qüestionar-se res. Podríem sa-
ber, per exemple, si el comerç tradicional, 
alguns amb històriques marques locals 
del ram de l’alimentació, en pateix les 
conseqüències? Els llocs de treball que 
generen, no tenen prou mèrit com per 
prendre l’atenció d’alguns polítics? De 
debò hi sortim guanyant, facilitant l’ober-
tura de tantes àrees comercials, totes 
elles de capital no català? Què passarà 
si, demà, tot plegat esdevé un fracàs i qui 
ho ha pagat és la botiga de proximitat? 
Quin representant públic donarà la cara, 
llavors?
Serveix d’alguna cosa dir-ho alt i clar?

Compte amb 
el comerç

Teatre Nu
La companyia anoienca Teatre Nu estrena aquesta propera set-
mana al Festival de Titelles de Barcelona, una nova producció. 
Es tracta de “Torna Robin Hood”, un espectacle que vol aprofun-
dir en el tema dels herois, en la necessitat que en tenim.
Teatre Nu presenta sempre espectacles de gran qualitat, tant per 
a infants com per a adults, i han estat guardonats en diverses 
ocasions per la seva feina tan ben feta.

Javier Zarzalejos, secretari general de la FAES, ha dit 
que “Catalunya és un subjecte polític, però no una na-
ció” i ha defensat que “l’única nació” és l’espanyola, si 
s’entén ‘nació’ com “un subjecte de sobirania amb ca-
pacitat màxima per decidir”. Ha rebutjat frontalment la 
possibilitat de fer una consulta, ja que s’assenta “sobre 
la base d’un concepte que no existeix com a tal, que és 
el dret a decidir”. Aquesta decisió “pivota en la sobirania 
de tot el poble espanyol”.

José Manuel García-Margallo, ministre d’afers exte-
riors, és un dels grans defensors de la integritat terri-
torial d’Ucraïna. Com per raons geoestratègiques ho 
són Obama, Merkel i altres mandataris no veuen bé 
la secessió de Crimea. Ajuntar-se a Rússia, amb el vot 
unànime del Parlament local i un referèndum de la re-
gió, “atempten contra les lleis internacionals”. El bé que 
els va aquest problema els que volen negar el dret a 
decidir de Catalunya.

Artur Mas, el president de la Generalitat, s’ha des-
marcat de la crisi d’Ucraïna i ha volgut evitar qualsevol 
paral·lelisme amb el procés català. S’ha distanciat de la 
crisi russa, atacant el govern espanyol i la seva falta de 
diàleg: “La distància entre Crimea i Catalunya és molt 
gran. Tan gran com la que hi ha entre Espanya i el Reg-
ne Unit. El problema no és Crimea i Catalunya, sinó 
Espanya i el Regne Unit i l’actitud de l’estat espanyol, 
que no deixa ni votar”. 

David Gardner, editor internacional del rotatiu britànic 
‘Financial Times’ ha publicat un article, titulat “Espanya i 
el Regne Unit no haurien de témer la paraula de la lletra 
F”, on fa  una anàlisi de les diferents reaccions del Reg-
ne Unit i d’Espanya a les reclamacions escocesa i cata-
lana. Argumenta que “la possible resposta al problema 
no ha de ser separatisme o unionisme, sinó que podria 
ser una forma creativa de federalisme”. 

José Antonio Monago, president d’Extremadura, ha 
acusat els catalans de ser beneficiaris del gruix de les 
inversions de Foment els últims anys. A més, ha asse-
gurat que això passa mentre incompleix sistemàtica-
ment el dèficit. Per això, ha reclamat a Cristóbal Mon-
toro, ministre d’Hisenda, que apliqui amb rigidesa la llei 
d’estabilitat pressupostària. Ha afirmat que no té “cap 
problema amb Catalunya mentre les seves activitats no 
lesionin els meus interessos”. I ha afegit “la pela és la 
pela” parlant en un exagerant un accent català.

Andreu Mas-Colell,  conseller d’Economia, ha consi-
derat la balança fiscal presentada per Extremadura “un 
despropòsit complet a nivell tècnic. No és una balan-
ça fiscal. És un document polític”. “La realitat - diu el 
conseller - és que el finançament de Catalunya conti-
nua empitjorant tot i el nou model aprovat per Zapatero 
l’any 2009”. 
 
A Mariano Rajoy, president del govern, se li va espat-
llar l’avió 15 minuts després d’enlairar-se de l’aeroport 
de Dublin, on havia anat per la reunió del partit Popular 
Europeu. Sort que som un país ric i la Força Aèria va 
enviar-ne un altre. Entre el príncep i el president del 
govern no guanyen per avaries d’avions.

Mercedes Alaya, que investiga el suposat frau als ERO 
pagats per la Junta d’Andalusia, haurà d’abandonar la 
investigació sobre el finançament irregular d’UGT a la 
regió. La jutge creu que les suposades factures falses 
detectades poden tenir relació amb les sobre-comissi-
ons que la central sindical va rebre de les mediadores 
implicades en la tramitació de les prejubilacions. Però 
la Secció Setena de l’Audiència de Sevilla, a sol·licitud 
de la Fiscalia, ordena a la jutge apartar-se del cas i 
acorda que la investigació sigui remesa a un altre jutjat. 

José Ignacio Wert, ministre d’Educació, ha hagut 
d’admetre que Espanya encara no existia a la Prehis-
tòria. Així ara ja es parla de regnes peninsulars a l’Edat 
Mitjana, monarquia hispànica a l’Edat Moderna i Espa-
nya en l’Edat Contemporània. 

El govern de Mariano Rajoy ha entrat, de forma excep-
cional, un escrit al Congrés dels Diputats en què fixa 
el seu criteri sobre la proposició per delegar a la Ge-
neralitat la competència per convocar la consulta per 
decidir el futur de Catalunya “com Catalunya, de forma 
unilateral, no pot decidir jurídicament la seva separació 
d’Espanya, tampoc ho pot tècnicament consultar”. 

Richard Youngs expert en política exterior de la UE 
i membre del prestigiós ‘tink tank’ Carnegie diu que la 
UE “hauria de ser bastant cautelosa a l’hora d’involu-
crar-se en temes polítics tan sensibles com els derivats 
d’una hipotètica independència de Catalunya o Escò-
cia i hauria d’evitar que s’hi jugui políticament. Passi 
el que passi, la UE necessita més força, més pes a 
escala internacional, i no començar a excloure territoris 
del seu projecte d’integració”.

En un país amb lliure mercat, on 
tot es mou en funció de l’oferta i 
la demanda, es poden provocar 
seriosos esvorancs que esdevenen 
un perill si no es vigilen i es contro-
len, si és necessari, a temps.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Ara que l’edifici de la Igualadina Cotonera és visi-
table, no puc deixar de sentir-me satisfet de veure’l 
en peu i al servei d’Igualada. Mirant la seva façana 
recordo els anys de lluites per evitar l’enderroc de 
l’edifici. Unes lluites que varen aplegar tot l’àmbit 
cultural igualadí i anoienc -amb algunes visibles ex-
cepcions- i també als partits d’esquerra -i algun de 
la dreta- d’Igualada. Penso que és just destacar tres 
noms de regidors que des de l’ajuntament d’Iguala-
da varen fer possible deturar el permís d’enderroc 
que l’equip de govern d’aquell moment estava a 
punt de concedir al propietari de l’edifici.
Em refereixo a Jordi Aymamí -cap de l’oposició- a 
Xavier Badia -cap d’Iniciativa per Catalunya- i a 
Pere Calbó, en aquell moment membre de la ma-
joria de govern CiU-PP. Badia va aixecar la veu 
d’alarma, Aymamí va posar en marxa la maquinària 
de l’oposició i Pere Calbó va ser capaç de votar en 
contra de la majoria de govern i decantar la balança 
en contra del permís d’enderroc.
Des de La Veu de l’Anoia vàrem fer el seguiment 
del procés, desenterrant documents, posant a la 
llum els aspectes històrics i patrimonials de l’edifici i 
fent-nos ressò de totes les opinions. Com a director 
del mitjà en aquell moment, vaig rebre tota mena de 
pressions per tal de mirar cap a una altra banda i no 
“fer més mullader amb aquest tema”. 
Em varen fer arribar “doctes” opinions de tècnics de 
tota mena que aconsellaven enderrocar La Iguala-
dina Cotonera. Algunes amb l’insòlit qualificatiu de 
“pellofa buida” referit a l’edifici del qual es deia que 
era absolutament irrecuperable. En el seu lloc es 
volia construir un magatzem frigorífic per a cuirs. 
Des de La Veu ens vàrem mantenir fidels al patri-
moni cultural de la ciutat i en Jordi Puiggròs, que 
sempre s’ha mogut com peix a l’aigua entre els ar-
xius, les dades, els informes tècnics.... va elaborar 
reportatges divulgadors, per tal de donar a conèi-
xer la importància històrica d’aquest edifici singular. 
Tots els que defensàvem la conservació de l’edifi-
ci, ho fèiem des de la responsabilitat de fer bé la 
nostra feina, conscients de la importància històrica 
d’aquest edifici manxesterià, tan representatiu del 
passat industrial i emprenedor de la ciutat d’Igua-
lada.
La veritat és que m’agradaria més que l’edifici con-
tinues fent la funció per al qual va ser pensat, dis-
senyat i construït: ser una fabrica tèxtil. Però quan 
aquesta funció ja no és possible, m’agrada imagi-
nar-me tot el que pot donar en el futur per les seves 
dimensions físiques, situació geogràfica i excel·lent 
disseny interior, aquest immoble convertit en equi-
pament ciutadà.  
Per això en veure com es comença a recuperar La 
Igualadina Cotonera, es millora el seu entorn i els 
ciutadans gaudim del seu imponent aspecte; alhora 
que em sento orgullós de la feina feta, no puc deixar 
de lamentar que altres elements arquitectònics no 
han tingut la mateixa sort i ja no hi són.

Igualadina Cotonera

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El mirall de Kam. Kam era un coreà que 
vivia al camp. Un bon dia va anar a Seul i en passar 
per un carrer va veure un objecte de metall on hi ha-
via una cara que repetia exactament el mateix que 
feia ell. Si es tocava l’orella o arrufava el nas, aquell 
home que hi havia a l’objecte feia exactament el ma-
teix. Va entrar i el va comprar, pensant que a casa 
seva els faria molta gràcia. Però a l’arribar a la seva 
llar no va voler ensenyar-lo i el va guardar a l’armari 
fins trobar el moment de treure’l. Pensava que així li 
donaria el valor que tenia una cosa tan extraordinà-
ria com aquella.
   Però la seva dona va veure com l’amagava i el va 
agafar quan en Kam va anar al poble. En veure la 
cara d’una dona va enfadar-se molt. Havia anat a 
Seul i havia portat una altra dona a casa. I escanda-
litzada va anar al menjador on hi havia la filla, que en 
mirar el mirall, va sentir una enveja terrible. “El pare 
ha portat a casa una nova filla que mai ens havia 
explicat que tenia”. I l’avi en veure la imatge d’una 
persona desdentegada i d’una edat semblant a la 
seva va pensar que l’havia portat a casa perquè se li 
mengés el seu arròs.
   Enfadats, van agafar aquell objecte i el portaren 
al sacerdot del poble. Aquest en veure que sempre 
reflectia el que hi havia al davant els va explicar que 
era un mirall i que la imatge que s’hi reflectia era la 
seva. I els va renyar. Havien dubtat d’en Kam creient 
que la realitat era la que havien imaginat. No busca-
ven la veritat sinó la justificació. Veien en la figura del 
mirall una persona diferent a la que ells eren. I els 
va recomanar que abans de fer qualsevol afirmació 
com aquelles havien de menjar-se un bol d’arròs i 
beure una bona tassa de te.
   Quan en Kam va arribar a casa va veure a tota la 
família avergonyida. I en ensenyar aquell regal que 
havia portat amb tanta il·lusió de Seul, ningú en va 
fer cas. En Kam no ho entenia i va anar al poble 
a consultar al sacerdot si s’havia equivocat portant 
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aquell objecte a casa. I aquest li va dir: “La realitat 
no és la que es veu en un mirall sinó la que percep la 
nostra ment. I aquest està condicionada pels nostres 
prejudicis i vivències” I en Kam se’n va anar a casa 
sense entendre massa el que havia passat. 
   Al poc temps en gairebé totes les cases del poble 
hi havia un mirall. La família d’en Kam anava ex-
plicant a tot el poble les meravelles d’aquell regal 
que havia portat de Seul. I tothom en va voler tenir 
un, especialment les noies, per veure l’aspecte que 
tenien abans de sortir de casa. Però la d’en Kam, 
sempre més, al costat del mirall hi va haver un bol 
d’arròs.

   Sempre han estat males conselleres la precipitació 
i arribar a conclusions amb poca informació. Cal un 
temps per descobrir al fons de les coses. I sovint, 
les aparences no són més que distorsions d’una 
realitat que sempre interpretem partint dels nostres 
coneixements i de les experiències viscudes. Però 
davant de les situacions noves i dels fets descone-
guts cal prendre el seu temps per estudiar-ho. Un 
mirall només ensenya de nosaltres el nostre exterior. 
I això no és el que som. La percepció que els altres 
tinguin de nosaltres no hauria de ser la nostra valo-
ració. La nostra persona és la que és. I no canvia 
encara que envellim i es modifiqui l’aspecte. Només 
cal comparar fotos de diferents èpoques d’una ma-
teixa persona. Però aquest invent encara no existia 
quan es va començar a explicar aquest conte en la 
llunyana Corea.

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

Sovint les aparences no són més que distor-
sions d’una realitat que sempre interpretem 
partint dels nostres coneixements i de les 
experiències viscudes.
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LOTTO 6/49
· Dissabte 8/03/2014

1-9-11-30-32-49
Complementari: 16
Reintegrament: 4

· Dimecres 12/03/2014
19-22-23-28-40-48
Complementari: 29
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 6                  890  
· Divendres 7          446
· Dissabte 8     111
· Diumenge 9          396
· Dilluns 10               546
· Dimarts 11       405
· Dimecres 12      194

ONCE
· Dijous 6              94069
· Divendres 7       83283
· Dissabte 8    76470
· Diumenge 9       88826
· Dilluns 10             14480
· Dimarts 11    41740
· Dimecres 12    49990

· Dijous 6   2-12-27-33-38-41   C: 1  R: 5
· Dissabte 8   11-20-23-28-31-43  C: 27   R: 7

· Diumenge 9   9-17-32-41-48  Núm. clau: 2 

· Dimarts 11   1-4-23-33-44  Estrellas: 7/8

MARÇ
14: Arnal; Matilde; Florentina. 
15: Madrona; Ramon; Lluïsa de Marillac.
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham.
17: Patrici; Josep d’Arimatea.  
18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta
19 Josep; Amanç o Amanci
20: Ambròs; Martí de Dumio; Fotina.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

El Premi Josefina Rigol-
fas
•• JORDI BADIA

El record de l’exímia pianista igualadi-
na suara traspassada Josefina Rigol-
fas perdurarà sempre al cor de tots els 
que la coneguérem.
De ben petita ja era una concertista 
esplèndida; de més gran conreà un pi-
anisme bell, expressiu, transparent.  El 
romanticisme de  Chopin, Liszt..,  li era 

planer  al seu esperit. Tan planer com 
el contacte càlid amb els seus alum-
nes i l’amplíssima generositat cap als 
demès, simpatia heretada de la seva 
mare, que l’educà exquisidament per 
a la música, que ella també estimava 
amb deler.
La seva tasca com a professora de 
piano de diferents generacions n’en-
riquí el seu tarannà i li generà molts 
amics, que, per sort, ja li van retre un 
homenatge-sorpresa ben especial en 

vida. Amant de les seves arrels, va ser 
feliç de veure el gran caliu d’aquella 
vesprada d’homenatge inoblidable a 
Cal Robert, prop de casa seva; com ho 
devia ser després dels seus concerts o 
de veure com progressaven els seus 
alumnes.
Llàstima que no hagi vist el comiat 
massiu que li donà el poble, emple-
nant de gom a gom la Basílica de Sta. 
Maria. 
Tanmateix, la Josefina ja sabia que 

l’estimàvem, el que de ben segur li 
donà forces per lluitar fins al final, 
acompanyada pels seus, que haurien  
volgut però que no se n’anés encara...
Els que restem hem d’honorar la seva 
memòria i a mí m’ha vingut al cap ins-
tituir el Premi Musical Josefina Rigol-
fas dels Ciutat d’Igualada. Podem anar 
polint aquest idea o altres, entre tots, 
com li agradaria a la Josefina.

Dia 14: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 15: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 16: BAUSILI/CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7
Dia 17: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 18: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 19: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 20: ADZET/ Av. Barcelona, 9

cartes al director

Hi havia una vegada un home que tenia un queixal 
corcat i el dentista li va dir que li hauria de buidar, 
netejar i empastar. Quan l’afectat estava estirat a 
la poltrona reclinable, amb el pitet posat i la boca 
oberta, el dentista va engegar la fresa i se li apropà, 
moment en què el pacient va treure la mà de sota el 
llençol verd que el tapava, li engrapà la carn d’olla 
per l’entrecuix i li preguntà: que “ens” farem mal, 
doctor? L’acudit és vell, però ve a tomb perquè quan 
dues parts estan en desacord en una cosa important 
s’acaba negociant amb la màxima cura per “no fer-
se mal” i el millor és negociar d’entrada (és el que 
volia el pacient, que el dentista li fes la feina bé amb 
el menor dolor possible).
LA TEORIA DE JOCS. La teoria de jocs és una bran-
ca moderna de la matemàtica i l’economia que es-
tudia les situacions estratègiques dels que juguen 
(les parts enfrontades), escollint diferents accions en 
un intent per maximitzar  els guanys. També es pot 
definir com un estudi de les situacions de cooperació 
i conflicte entre dos o més jugadors i de quines acci-
ons depèn la resolució del problema.
Avui està clar que Catalunya i Espanya estan en-
frontades “pel tema” —el tema, com heu endevinat, 
és les ganes que tenim molts catalans d’independit-
zar-nos, i d’Espanya de prohibir-nos-ho— i això crea 
problemes, especialment a La Moncloa, i no tenen 

Que ens farem mal, doctor?
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

ganes de parlar-ne, com si callar i tancar-se en ban-
da solucionés alguna cosa. No fa massa Xavier Sala 
i Martin va posar alguns exemples del funcionament 
d’aquesta teoria abans esmentada, com el següent.
Els països, tots els països, sostenen que mai paga-
ran rescat si algun dels seus ciutadans —sigui fun-
cionari o no— és segrestat. Posició inicial ferma i 
innegociable, dita amb veu alta i clara. Si això fos 
així no hi haurien segrestos al mon, perquè seria una 
merda de negoci tenir tanta feina per no cobrar ni un 
duro i acabar obligats a desfer-se del segrestat que 
es pensaven que valia tants calés, però... Quan hi ha 
un segrest, al cap d’un segon, la posició oficial queda 
variada automàticament: no es pot deixar perdre una 
vida per un grapat d’euros, i automàticament, com 
que les posicions han canviat es comença a valorar 
com s’ha de negociar per sortir-se’n amb els menors 
danys possibles: els segrestadors volen diners i els 
de l’altra banda volen el segrestat. Comença la ne-
gociació i el que sap jugar bé se’n surt millor. L’un té 
la fresa a punt de fer-la servir i l’altra els collons del 
dentista a la mà a punt de cloure-la.
No, no és un joc, és una teoria científica i justament 
el conseller de finances de la Generalitat, el senyor 
Mas-Colell  és un dels experts més reconeguts a ni-
vell mundial. Amb això vull dir que l’endemà d’una 
declaració unilateral d’independència, les posicions 

fermes dels que ho neguen tot canviaran perquè s’hi 
veuran obligats. Exemple: un deute públic espanyol 
igual al 100% del PIB, sense que Catalunya n’as-
sumís una part s’emparraria al 125% i el Reino de 
España, que és el que ha firmat els pagarés, no Ca-
talunya, no hi podria fer front i es veuria abocat a la 
fallida. La única posició possible seria autoritzar a 
uns experts i negociar: tu no et poses farruco que 
ens expulsin d’Europa i jo assumeixo una part del 
deute.
I així els exemples a milers, perquè el senyor Maria-
no Rajoy devia suspendre en geografia i es veu que 
no sap que si demana que ens expulsin de la UE, 
els productes que Espanya ha d’enviar a Europa —
aquella cosa que en diuen exportació i que ens ha 
de salvar— hauran de passar  la duana catalana per-
què la porta de la unió europea passa per Catalunya, 
si no és que foraden un túnel pel Pirineu aragonès 
en quatre dies, naturalment fet per Sacyr, aquesta 
empresa “amiga” que a mitja execució es planta i 
demana més pasta, com al canal de Panamà.
No m’allargo més, però recomanaria als del Gobier-
no que abans d’engegar la fresa de dentista i fer mal, 
es preocupin de salvar els seus interessos, o sigui 
els “seus” collons.



05
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

14 de març de 2014



06

Per fer un viatge cal saber el punt de partida i a on 
es vol anar. I preparar el camí. Estar en un Univers 
gairebé il·limitat fa que no hi hagi cap mapa prou 
precís. Les paraules per descriure un paisatge des 
del cim d’una muntanya sempre seran limitades. 
Per molta cura en els detalls que s’hi posi, mai s’ar-
ribarà explicar prou bé. Per fer-ho s’ha de passar 
obligatòriament pel filtre dels cinc sentits i aquests 
estan condicionat pels seus límits físics i químics. 
I cal afegir-hi l’educació rebuda i els lligams cultu-
rals, derivats de la convivència amb l’entorn- Tam-
bé les limitacions cognitives del cervell, que només 
pot processar un nombre limitat d’informació. Així 
només es percep una part de la realitat, que a més 
es va reconstruint, perquè segurament ens haurem 
d’enfrontar a situacions inesperades. Malgrat estar 
en un univers il·limitat, els filtres orgànics, sensori-
als, biològics i culturals (afectivitat, valors o creen-
ces) ens permeten sols una aproximació que cons-
truïm amb percepcions, associant colors, sons, 
evocacions i sentiments combinant-los de manera 
conscient o inconscient. 
   I això passa tant en la vida individual com en 
la societat en la que vivim, que acaba comportant-
se com si fos una persona, amb reaccions i cons-
ciència que es transforma en un comportament 
col·lectiu. Així sovint els individus han renunciat a 
decidir socialment en molts camps, delegant en al-
tres, com una forma de supervivència pensada per 
deixar al més preparat la responsabilitat de dirigir 
àrees concretes. Però sempre han quedat espais 
indelegables. En alguns moments de la història 
molts pobles s’han defensat amb aliances o han 
cedit part del seu poder a d’altres més poderosos. 
Però no han deixar de ser. A poc a poc la civilització 
ha anat definint lleis que s’han anat adaptant al llarg 
del temps. I s’intenta abandonar el recurs a la for-
ça. Però com els perills de la guerra, l’opressió i la 
corrupció  estan sempre presents, mai no ens hem 
alliberat d’aquesta xacra. Les normes les acaba 
posant el poderós i, a vegades, aquestes acaben 
reprimint legítims anhels de llibertat.

Trobar la pròpia realitat
PERE ESCOLÀ ·    

   Es parcel·len segments d’aquell univers il·limitat 
per fer-ne espais propis, que es continuen  interpre-
tant de manera parcial per les societats i els indivi-
dus. I en la seva estultícia proclamen la supremacia 
de la ciència i la tècnica, que creuen haver assolir 
i dominat. Volen així justificar tot el saber acceptat 
en cada moment i que es demostra ser sempre par-
cial o equivocat. Però segueixen pensant que l’es-
piritualitat és una debilitat i una limitació, quan és 
l’única eina il·limitada. Els coneixements de la hu-
manitat són malauradament insignificants compa-
rats amb la complexitat infinita del que ens envolta 
i a la que ens aproximem amb tants condicionants 
i limitacions. 
   La recreació que fem del món exterior és per ca-
dascú, un món nou i diferent, subtil i canviant, que 
res té a veure amb la realitat objectiva. La nostra vi-
sió serà sempre subjectiva. Només una percepció. I 
cadascú té la seva. I no sol pel que fa el conscient, 
sinó també per l’inconscient. Aquell pel que el propi 
‘jo’ no és l’amo d’un mateix. Un lligam subtil amb 
l’entorn del que no se’n sap la profunditat. Un con-
junt de connexions que estem intentant identificar. 
Des la genètica, al coneixement universal que ens 
envolta. No és el mateix haver nascut a l’Anoia que 
a Shanghai. Ni tampoc ser home o dona. Cadascú 
té els seus condicionants i la seva llibertat. Però no 
hi ha límits per l’esperit que coneix les mancances 
i sap a què s’enfronta. Tampoc hi ha fronteres per 
als somnis. Triar no deixa de ser una opció. El dret 
a decidir que tots tenim. El dret a equivocar-se i a 
seguir el propi camí, malgrat tots els condicionants. 
De ser una cosa o una diferent. Anar o quedar-se. 
Fer el propi camí. O deixar-se portar pel vent, com 
ho fan les fulles seques. Tothom ha de decidir  el 
seu camí, acceptant i superant els entrebancs que 
vinguin. Malgrat alguns pensin que el final sempre 
és la mort, per a molts és sols la fi dels condici-
onants que  limiten l’esperit i el veritable ser. I el 
camí, per sí mateix, ja és un repte que cadascú ha 
de gestionar.

Sempre havia sentit a dir que “secrets en una 
reunió són una falta d’educació”. Però sem-
bla que aquesta dita ja no és vàlida avui. És 
freqüent –i suposo que a tots us ha passat- 
que, parlant amb altres persones, algú treu el 
mòbil i comença a teclejar una conversa pri-
vada amb algú de fora. Això suposant que no 
es dediqui a passar l’estona amb algun dels 
múltiples jocs que solen portar incorporats. A 
banda de ser una falta d’educació envers els 
presents, és una mostra que el món de les re-
lacions personals ha canviat moltíssim en els 
darrers anys.
Fins no fa gaire, el telèfon s’utilitzava per par-
lar quan era necessari. Avui les tècniques de 
comunicació permeten establir contacte im-
mediat amb qualsevol persona i s’ha convertit 
en una eina quasi imprescindible. Els infants 
ja pregunten com ens ho fèiem per viure sense 
mòbils, ipads, tabletes i tota la pesca.
La facilitat de connexió no vol dir sempre que 
hi hagi una major comunicació personal. Els 
missatges per mòbil, els correus electrònics 
i els whatsapps han substituït sovint les con-
verses en les quals s’establia una relació mú-
tua. Ara ens limitem a teclejar missatges per 
qualsevol motiu i esperem la resposta per la 
mateixa via. 
És evident que la facilitat de comunicació ha 
aportat molts avantatges en molts àmbits. Avui 
podem no només parlar sinó veure les perso-
nes a l’altra banda del món. En casos de fa-
mílies separades per la distància ens apropa 
als éssers estimats. Però una cosa és el seu 
ús normal i l’altra una mena de droga addic-
tiva que els fa imprescindibles i en comptes 
d’acostar-nos ens aïlla.
Massa vegades ens connectem però no ens 
comuniquem o ho fem només parcialment. 
Sembla que cadascú viu en una casella indi-
vidual des de la qual estableix contactes amb 
altres que viuen també en caselles semblants. 
¿Què pot haver-hi de més agradable que una 
trobada de família o d’amics en la qual tothom 
hi diu la seva, ens veiem les cares, compartim 
idees, riem o ens emocionem conjuntament? 
No entendríem que en un dinar familiar ca-
dascú es portés el seu entrepà. O la diferèn-
cia que hi ha entre veure un partit de futbol al 
camp o sols a casa. No podem oblidar que per 
natura som éssers socials i aïllar-nos sense 
motiu en els moments compartits és com a mí-
nim una manca de respecte envers els altres. 
Una cosa semblant passa en l’àmbit informa-
tiu. Mai com ara havíem rebut un volum tan 
gran de notícies. Allò que passa a l’altra ban-
da del món arriba al cap de poc –molt sovint 
ho veiem en directe- a les nostres llars. Però 
sovint som incapaços de digerir tanta informa-
ció i quedem saturats. Les notícies duren molt 
poc a la nostra ment i les oblidem amb facilitat 
perquè altres les substitueixen i no ens dóna 
temps per calibrar-ne la importància. Així, ens 
semblen “normals” els grans desastres amb 
què sovint amanim els nostres àpats. 
No estic en contra dels avenços que ha com-
portat la tècnica en el camp de la comunicació, 
però, com deia el meu avi, “que el llegir no ens 
faci perdre l’escriure”. 

Connectats però 
incomunicats

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Estem en un tipus de societat en la que, quan una 
cosa costa anys per aconseguir-la, en comptes de 
donar-li més valor, resulta que quan arriba ja ens 
n’ hem cansat i quasi sembla que, com que no 
l’hem obtinguda quan la volíem (o sigui, ràpid) ja 
quasi fa nosa i no sabem què fer-ne. Una cosa 
així és la que està passant amb la consideració 
del Penedès com a unitat territorial. Ara que la Ge-
neralitat ha dit que ja és el vuitè Àmbit del país 
(la única divisió territorial que avui hi ha pròpia de 
Catalunya, a l’espera de les Vegueries), costa sa-
ber quin és el següent pas que hem de fer i quasi 
sembla un tema caducat, doncs es va plantejar fa 
més de 10 anys. Compte que una cosa així no 
ens passi amb el futur de Catalunya, ara que ens 
volem autodeterminar!
Per molt que ens hagi cansat el procés de reconei-
xement del Penedès, crec que hem de pensar que 
10 anys és un temps prudent per modificar pen-
saments i moure una maquinària administrativa 
acostumada a anar, des de fa segles, en una altra 

direcció. La rapidesa de les comunicacions que te-
nim actualment no ens hauria de fer creure que els 
pensaments i les normes col·lectives també van a 
aquesta mateixa velocitat. I tots plegats ens hau-
ríem de creure més allò que tots diem del camí a 
Itaca, que és tan important com el fet d’arribar-hi.
I ara cal posar-se les piles tots plegats, especial-
ment qui té responsabilitats, per avançar en aquest 
camí i fer servir tot el que ens ofereix. I el primer 
és la redacció del Pla Territorial del Penedès per 
primera vegada. A primers d’abril els Consells 
Comarcals han d’haver anomenat els seus repre-
sentants en aquest procés i abans es presentarà 
el treball que ha d’ajudar a avançar, fet per molta 
gent en el marc del Pla Estratègic del Penedès 
impulsat per la Fundació Pro Penedès (un nom de 
fa 25 anys que sembla tota una premonició). I el 
Govern també ha de fer la seva part, considerant-
nos un Àmbit més, també a efectes de descentra-
lització de la Generalitat. Doncs va, som-hi!

Penedès: va, som-hi!

JORDI CUYÀS ·    Fundació pro Penedès
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Igualada té, des de fa dues setmanes, finalment, 
un servei competitiu de transport públic amb Bar-
celona i Barcelona el té amb Igualada. La posada 
en marxa de prop d’una trentena de trajectes di-
rectes diaris entre les dues ciutats dins de la xarxa 
Exprés.cat, fa que a partir d’ara quedin enllaça-
des amb poc menys de 45 minuts; una glòria! Hem 
de ser conscients de la nova dimensió que pren 
el servei i dels hàbits que pot fer canviar a molts 
igualadins perquè agafar l’autobús ja és altament 
avantatjós respecte el cotxe particular. Lluny que-
den els antics horaris on els trajectes directes es 
concentraven només al matí; des del dia 27 de fe-
brer es reparteixen al llarg de tot el dia, tal i com 
es va començar a instaurar al mes de juny amb 
els primers busos de la xarxa Exprés.cat i que ara 
s’ha completat.
   Això arriba després d’anys de lluita per reclamar 
millores. Una lluita que s’ha vist incrementada els 
darrers temps gràcies a les xarxes socials i a una 
aplicació per denunciar al moment les irregulari-
tats de l’empresa Monbus pel que fa al manteni-
ment tècnic dels vehicles, la puntualitat i la seva 
poca capacitat en les hores de màxima deman-
da. Ha valgut la pena, doncs, el paper que ha fet 
l’administració juntament amb aquests centenars 
i centenars d’usuaris compromesos amb la causa 
per arribar a aconseguir la millora.
   Davant d’aquesta notícia em sobta que, el que és 
un mèrit de tothom qui ho ha lluitat, ERC defineixi 
públicament el nou servei de busos llançadora com 

Hispano Igualadina: deures fets i deures pendents
un “pedaç”. Amb això, no sé perquè ERC escull 
fer d’oposició del govern municipal del qual forma 
part, o potser és una estratègia per fer veure que 
no és al govern, ja que només queda un any per 
les eleccions municipals. De temes per discrepar 
del govern, des d’una òptica d’esquerres, n’hi ha 
hagut prous durant aquests tres anys de mandat 
com perquè justament la discrepància arribi quan 
la Generalitat i l’Ajuntament han aconseguit per 
Igualada un avenç que feia anys que esperàvem. 
Estic d’acord en que no es pot abaixar la guàrdia 
davant els incompliments reiterats que Monbus ha 
acumulat històricament i que cal seguir vigilant la 
qualitat del servei, però l’Exprés.cat és un pas que 
la gran majoria celebrem i felicitem sense partidis-
mes perquè és una qüestió de ciutat.
   Amb els deures de les freqüències i les connexi-
ons directes fets, la lluita per un bon transport pú-
blic en autobús per Igualada no acaba aquí. Hi ha 
dues assignatures pendents més que cal aconse-
guir i que la ciutat hauria de tenir presents. D’una 
banda, reclamar enèrgicament que es faci el carril 
Bus-VAO de Molins de Rei a l’avinguda Diagonal. 
Es tracta d’un projecte que la Generalitat té sobre 
la taula i que depèn de la llum verda del Ministeri 
de Foment amb una inversió relativament petita, 
ja que només es tractaria de repintar de nou les 
ratlles d’aquell tram de la B-23 per encabir-hi un 
quart carril que fos una via directa pels autobusos 
i els Vehicles d’Alta Ocupació per entrar a Barcelo-
na. Seria una gran millora que faria reduïr, encara 

“Les raons del cor” és el títol de la contraporta-
da del diari Ara de diumenge 2 de març, un arti-
cle escrit per Toni Soler, un extraordinari treball 
de síntesi d’un tema tan actual com la possible 
independència de Catalunya, un escrit fresc, ple 
de racionalisme i amb una obertura a la claredat 
com mai he vist. La idea esgrimida per Toni Soler 
és que el tema de sentir-nos dins una comunitat 
és un tema bàsicament de sentiment. Hi ha els 
clarament independentistes, que només es senten 
catalans, els que se senten espanyols i catalans, 
i també els que només se senten espanyols. Tot 
són raons del cor i per més que ho vulguem ves-
tir, uns o altres, d’informes, raons estadístiques, 
estudis amb un intent de dotar els arguments de 
racionalitat i intentant amagar la imatge sentimen-
tal que podria donar sensació de feblesa, la raó 
principal d’escollir una o altra idea política obeeix 
a les raons de cor. A Catalunya, el conflicte emoci-

onal està servit, per això reprodueixo una part del 
text de l’esmentat article per la seva importància: 
”Aquest contenciós emocional de molts catalans, 
especialment els que tenen arrels a Espanya, po-
dria fer pensar que l’actual dualitat   -govern català 
autònom dins un estat espanyol sobirà- és la millor 
garantia d’un marc emocionalment compartit, plu-
ral i convivencial. I així ha estat durant 30 anys.
   El per què ara una part més gran de catalans 
creuen que no por continuar així perquè se senten 
agreujats per les decisions del govern d’Espanya 
perquè no respecta el suficientment la identitat 
catalana, o per no destinar suficients recursos a 
Catalunya etc. Tots aquests arguments i altres fan 
que actualment és necessari un nou pacte entre 
l’Estat i Catalunya  basat en la igualtat, el motor 
d’aquesta aspiració no és la fiscalitat, ni el corredor 
mediterrani, ni res de tot això, sinó un dèficit emo-
cional. Catalunya és molt més forta com a identitat 

GALO BALL RATÉS

Independència sí/no
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més, el temps de trajecte amb la capital. I un cop 
dins la Diagonal, i això ja es podria fer ara, caldria 
que la Hispano pogués aprofitar el carril bus que 
utilitzen els autobusos urbans i no haver de passar 
pel lateral.
   I d’altra banda, els segons deures que caldria 
començar a treballar i aconseguir és la connexió 
d’Igualada amb altres ciutats del nostre entorn a 
través del transport públic. La connexió amb Bar-
celona és, evidentment, absolutament fonamental 
perquè és el nostre principal àmbit de referència, 
però també s’ha convertit en imprescindible poder 
arribar a Manresa, Vic o Lleida, tot aprofitant que 
tenim carreteres competitives com l’Eix Diagonal o 
l’autovia A-2. Cada vegada són més els igualadins 
que estudien en aquestes ciutats i que han de fer 
mans i mànigues i combinacions impossibles per 
poder-hi arribar. No es pot donar l’esquena a tots 
ells i cal treure suc de la privilegiada ubicació ge-
ogràfica que tenim al centre del país, la qual ens 
deixa a prop de totes aquestes ciutats on també hi 
podem afegir Vilafranca.
   En un altre ordre de deures a fer i pensant en el 
molt llarg termini, cal no oblidar l’arribada d’un tren 
gran i competitiu amb la nova línia que ens porti 
fins a Martorell i des d’allà al centre de Barcelona. 
Manresa, Vilafranca o Vic estan batallant per mi-
llorar les seves connexions amb tren i a Igualada 
ens faríem un flac favor si decidim autoesborrar-
nos de l’horitzó aquest projecte, com diria que ha 

JORDI CUADRAS

que com a realitat política i aquest desajust expli-
ca la resta”. I per acabar, diu: “Si els partidaris de 
la sobirania catalana volen seduir tots aquells que 
-legítimament- en dubten, han d’entendre que el 
factor decisiu en aquest debat no rau en l’exaltació 
simbòlica ni en la freda estadística. No, l’èxit del 
sobiranisme depèn de la seva capacitat de garantir 
que Catalunya està més capacitada que Espanya 
per gestionar la seva pluralitat”. Felicito en Toni 
Soler  escriptor, periodista, humorista (director del 
programa Polònia,) per la seva grandesa de mires 
i la seva capacitat d’anàlisi de la realitat, autor del 
llibre “Macià contra Companys”, on es reafirma la 
seva percepció finíssima de la realitat. Tant de bo 
Catalunya tingués una gran quantitat de gent amb 
aquesta capacitat freda, però sincera de la realitat 
i això només és possible fent un esforç d’escoltar 
primer el cap  que el cor. Si molta gent ho fes així, 
s’estalviarien molts ensurts a la vida.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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L’actual regidor del PSC, con-
seller comarcal, i secretari d’or-
ganització del partit a l’Anoia, 
l’igualadí Xavier Figueres, és 
des de dilluns nou president 
d’Igualada Comerç. El vinater 
encapçalava una única candi-
datura per prendre el relleu de 
Jordi Martínez, que ha estat al 
capdavant de l’entitat comer-
cial en els darrers anys, i l’as-
semblea de socis va ratificar el 
canvi el passat dilluns al ves-
pre.
El sorprenent relleu es va co-
mençar a quallar fa dos mesos, 
si bé es coneixia la voluntat de 
Martínez de no continuar en el 
càrrec. El nomenament de Fi-
gueres, responsable del celler 
que regenta la seva família i 
actualment ubicat a l’avinguda 
Pau Casals, ha deixat gelats 
els membres del govern CiU-
ERC a l’Ajuntament, enfrontat 
amb l’entitat per la polèmica del 
Rec.0. A finals de la setmana 
passada, algunes veus del go-
vern es mostraven incrèdules 
davant els insistents rumors, 
i algunes d’elles qualificaven 
el nou escenari de “surrealis-
ta”. El cert és que la “jugada” 
d’Igualada Comerç, volguda o 
no, és un gol per tot l’escaire 
a la porteria del govern, pro-
cedent d’un dels agents soci-
oeconòmics de referència a 
la ciutat. Igualada Comerç 1, 
Govern municipal, 0. L’alcalde 
Marc Castells, en un to mar-
cadament institucional, deia 
dimecres que “em poso a dis-
posició del nou president per 
al que sigui necessari. És el 
que han volgut els comerciants 
adscrits a l’entitat”.
La nova junta està formada per 
Xavier Figueres (Celler Figue-
res), Albert Gumà (Asseguran-
ces Gumà), Antoni Llucià (Mo-
des Llucià), Gemma Alcoberro 
(Carnisseries Gual), Hilario Se-
bastian (Supermercats Sebas-
tian), Jaume Bascompte (Mo-
bles el Remate), Jordi Dueñas 
(Congelats Dueñas), Jordi Tri-
as (Joieria Trias), Jordi Cuerva 

El vinater i regidor del PSC Xavier Figueres, 
nou president d’Igualada Comerç

Xavier Figueres, aquesta setmana, a l’interior del seu celler a l’avinguda Pau Casals.

(Snow Fun), Núria Roset (Ca-
miseria Roset),  Pere Figueres 
(Figueres Perruquers), Pere 
Rodrigo (Òptica Rodrigo), Pere 
Subirana (Finques Subirana), 
Ricard Riba (Drogueria Riba), 
Sadurní Moreno (Gelou), Sal-
vador Dueñas (Asfalt), Salva-
dor Vidal (Cal Perico) i Susan-
na Caror (Drac Puff). 
Poques hores després del seu 
nomenament, hem parlat amb 
Xavier Figueres sobre els ob-
jectius de la nova junta directi-
va de l’entitat.
Quina valoració en fa, de la 
feina feta per l’anterior presi-
dent?
Estem en un moment compli-
cat. La nostra és una entitat 
consolidada, constituïda per un 
bon nombre de comerços de la 
ciutat, amb una estructura molt 
ferma. El que ha fet en Jordi 
Martínez en els darrers anys 
ha servit per fer créixer l’entitat 
i convertir-la en un referent del 
moviment associatiu del co-
merç català. Per exemple, el 

passat cap de setmana es va 
fer la Botiga al Carrer, que a la 
nostra ciutat té una activitat i 
una antiguitat molt important si 
la comparem amb altres ciutats 
del país. 
La seva serà una línia con-
tinuïsta, o Igualada Comerç 
inicia una nova etapa?
El futur més immediat reque-
reix noves respostes a velles 
problemàtiques. En un mo-
ment com l’actual, de crisi pro-
funda que genera un consum 
limitat, el petit comerç, fent 
pinya, ha de ser capaç de cer-
car solucions que li permetin 
ser més competitiu, fent una 
oferta de qualitat, de proximitat 
i singular. Això ens permetrà 
també consolidar la capacitat 
d’atracció que tenim a Iguala-
da, amb una zona d’influència, 
si és possible, cada vegada 
més gran.
És un tòpic, allò de dir que a 
Manresa o a Vilafranca hi ha 
un millor comerç que a Igua-
lada. Té sentit, dir avui això?
No. Hem de fugir dels tòpics 
típics. Podem tenir una imatge 
predeterminada del comerç, 
però crec sincerament que és 
més fruit del tòpic, que de la 
realitat. Hi ha molts exemples.   
Miri els forns... La transforma-
ció dels antics despatxos de pa 
en granges i cafeteries, s’ha fet 
molt bé a Igualada. Hi ha ha-

gut una modernització clara. 
Hi ha establiments de l’àmbit 
de l’alimentació que han sabut 
evolucionar i convertir-se en 
espais de degustació, amb una 
oferta d’elaboració pròpia molt 
bona... Crec que el comerç 
d’Igualada, en bona mesura, 
ha sabut adaptar-se als nous 
temps. Sí que és veritat que en 
l’imaginari coŀlectiu, com passa 
a moltes ciutats, pesa la idea 
que el comerç és tancat. 
Nosaltres penso que hem 
d’aprofitar la situació geoes-
tratègica de la ciutat perquè 
a Igualada hi vingui cada cop 
més gent de fora. Tenim una 
ciutat atractiva des del punt 
de vista de l’espai físic, fàcil 
d’anar-hi a peu, amb distànci-
es curtes, i amb l’oferta d’apar-
cament prou ben solucionada. 
Ens hem convertit en punt de 
servei per a moltes comarques 
properes en temes sanitaris. 
Doncs també ho podem ser 
en comerç. Hi ha capacitat 
d’atracció com a ciutat de com-
pres.
L’alcalde s’ha posat a la seva 
disposició. Hi ha un tema 
candent sobre la taula, el del 
Rec.0. Representa un repte, 
això, per a vostè?
Miri, jo vinc d’una generació 
de botiguers, i visc el comerç 
amb passió. És un moment 
per abraçar les coincidènci-
es i empènyer les diferències. 
Per sumar i no dividir. Sense 
cap dubte, a Igualada Comerç 
hem de ser conscients que hi 
ha molts afiliats a l’entitat que 
admeten que el Rec.0 és un 
element d’atracció a la ciutat 
molt important. Però també 
volem que, més enllà d’aquest 
poder d’atracció d’un centre 
comercial a cel obert i efímer, 
que només dura uns dies a 

l’any, es vegi ben clar que hi ha 
un impacte molt seriós sobre el 
comerç tradicional. Volem, al 
costat de la ciutat, perquè tam-
bé s’hi juga molt, solucionar 
aquest problema. El comerç 
genera ocupació, vida als bar-
ris, estem arrelats al teixit soci-
al, afavorim el dinamisme de la 
ciutat... És clar que el Rec.0 és 
positiu per a l’atracció d’Iguala-
da, però també és el moment 
de protegir i afavorir el comerç 
de proximitat.
I això com es fa?
Estem en un conflicte. I en un 
moment d’estretors econòmi-
ques, hem de ser conscients 
de l’impacte que el Rec.0 pro-
voca en determinats sectors. 
Hem de ser capaços que la 
ciutat visqui aquest esdeve-
niment en equilibri. S’han de 
crear dinàmiques noves que 
ho permetin. Ens hi hem de 
posar tots, per aconseguir-ho. 
Hi havia una taula de diàleg 
amb Rec.0 que ara mateix es 
trobava amb moltes dificultats. 
Bé, ho hem de corregir les di-
ferents parts. A la ciutat li ha 
d’ocupar i preocupar que hi 
hagi desencontres entre una 
empresa privada i un coŀlec-
tiu que defensa els interessos 
dels comerciants. S’han de tro-
bar espais de vinculació, refer 
ponts. Els beneficis de projec-
ció que genera Rec.0 s’han de 
mirar d’equilibrar amb altres 
actuacions que també perme-
tin projectar la ciutat a aquells 
comerciants que obren la bo-
tiga cada dia, i que mantenen 
viu un comerç que la ciutat no 
pot perdre.
Vostè és regidor, i de l’opo-
sició a Igualada. No creu que 
és fàcil barrejar les coses?
Doncs no hauria de ser-ho. No 
tinc pas previst de dimitir, vull 
acabar aquest mandat muni-
cipal. Les persones que em 
coneixen saben que tinc vin-
cles amb persones de diferent 
signe polític. El que espera la 
gent dels qui tenim alguna re-
presentació pública és que ens 
posem d’acord, no que ens ba-
rallem. En la meva trajectòria 
política he demostrat la meva 
capacitat de fer ponts, de pac-
tar. Ara no és el moment d’utilit-
zar les institucions en clau par-
tidista, no ho faré això. No és 
el primer cas que el president 
d’una agrupació comercial és 
regidor d’una ciutat a Catalu-
nya. A més, això ja s’ha parlat 
a l’entitat, i no ha estat pas un 
motiu de contradicció.

Igualada

“En el tema de Rec.0 
s’han de refer ponts. 
Els beneficis de 
projecció que 
genera s’han de mirar 
d’equilibrar amb el 
comerç tradicional”
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C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)
tel. 93 803 18 19
tel. 93 806 83 09

finquesargent@msn.com

PROFESSOR SIDI
Soluciona tots els teus problemes

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

puc ajudar amb resultats e�caços i 
ràpids:

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

Truca per resoldre qualsevol 
problema. Resultats en 2 dies.

Tel. 674 635 649
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Continuem passant cada dia 
pel seu costat, igualment com 
tots aquests 43 anys. Ens cos-
ta acostumar-nos que mai més 
hi entrarem a veure cap més 
pel·lícula. 
Probablement seria difícil tro-
bar algun igualadí que no hi 
havia anat al Cinemes Kursal 
durant tots aquest temps, al-
menys una vegada. Molts jo-
ves van començar les seves 
relacions sentimentals allí. 
També, els pares i mares igua-
ladins van portar als seus fills a 
veure els dibuixos animats per 
primera vegada, quan encara 
no hi havia ni videos, DVD-s, 
i menys encara l’Internet. I lla-
vors també, nombroses perso-
nes que veien el Cine Kursal 
una de les poques oportunitats 
de lleure. Anar-hi, era quelcom 
més que veure només una pel-
lícula, era de fet, una festa, 
que suposava primer, passejar 
per la ciutat, xafardejar, des-
prés anar a sopar, mirar els 
aparadors, i potser, comprar 
alguna cosa. 
De la mateixa manera, com 
quan diem, “anem de com-
pres”, que és molt més que 
simplement comprar un pro-
ducte. Són relacions huma-
nes, és fer ciutat, crear vincles 
entre amics i familiars. El Cine 
vivia amb i per comerç i vice-
versa. També amb la ciutat.
Creiem, doncs, que després 
d’aquestes 4 dècades, el “nos-
tre” cine mereix un comiat 
digne. Un homenatge, sense 
cap intenció de buscar les ra-
ons, i/o especular els motius 
del seu tancament. Perquè, 
probablement una mica de 
“responsabilitat” hi tenim tots 
nosaltres. I aquest món globa-
litzat i tan canviant. El Kursal 
es va deixar perdre; el vam 
deixar perdre, com tantes al-
tres coses, encara que tots el 
trobem a faltar.

Entrada presentant 
un tiquet de compra
I per aquest motiu, Igualada 
Comerç vol donar una oportu-
nitat més per assistir a l’última 
sessió i retre-li un homenatge 
merescut al Cinema Kursal. 
Després d’haver parlat amb 
els propietaris, el cine obrirà 
una vegada més les seves 
portes, el dissabte, dia 22 de 
març per projectar en dues 
sessions, a les 18:00 i 21 ho-
res, la pel·lícula La vida és be-
lla, una impressionant història 
i un bell cant a la vida i al op-
timisme. 
Igualada Comerç vol omplir la 
sala i per això s’ha creat una 
promoció molt senzilla. Pre-
sentant un tiquet de compra 
o servei, adquirit des del 8 de 

Cartell de la coneguda pel.lícula que es 
passarà al Kursal.

Igualada Comerç 
vol omplir la sala, 
i per això es faran 
dues sessions el 22 
de març, limitades a 
1.026 entrades

Els botiguers igualadins patrocinen la darrera sessió del 
cinema Kursal amb la projecció de “La Vida es Bella”

març 2014 fins el 21 de març 
2014 a qualsevol dels establi-
ments comercials associats a 
Igualada Comerç, es regala-
ran dues entrades de cinema. 
Els tiquets es podran bescan-
viar per les entrades des de di-
lluns dia 10 de març fins el di-
vendres 21 de març a Igualada 
Comerç (c/ La Torre, 5 horari 
9:30 fins a les 13:30 i des de 
les 16:00 fins a les 20:00 ho-
res). La promoció està limitada 
a 1.026 entrades en total per 
les dues sessions, com també 
a 4 entrades per persona.

Photocall 
commemoratiu
L’homenatge continuarà dins 
del cinema. Mentre (com en 
vells temps) es torni a obrir 
l’estand  amb crispetes i begu-
des, Igualada Comerç oferirà 
la possibilitat a tots els visi-
tants de fer-se una foto amb el 
photocall commemoratiu (un 
fons amb logos  i imatges re-
llevants), tot això acompanyat 
amb un brindis de copa de 
cava. 

Interès per 
les instaŀlacions
L’espai dels Cinemes Kursal 
ha rebut ja algunes visites de 
possibles inversors, disposats 
a reflexionar sobre continuar 
aquest negoci, o bé obrir-ne 
un altre de diferent. Recordem 
que les instaŀlacions tenen sa-
les amb capacitat per a 1.202 
espectadors i una superfície 
total d’uns 2.164 metres qua-
drats. Segons el portal Reem-
presa.cat, el preu de venda fi-
xat inicialment és d’1,6 milions 
d’euros, o bé un lloguer men-
sual de 10.000 euros. 

El cinema, el passat Nadal, poc abans del seu tancament.

Un ús diferent al d’equipa-
ment, que és el que té atorgat 
en el Pla General d’Ordenació 
Urbana, requeriria una modi-
ficació del mateix, i una com-
pensació econòmica a la ciutat 

en funció del projecte que s’hi 
volgués fer, talment com suc-
ceirà amb l’obertura d’un su-
permercat al final del passeig 
Verdaguer (veure pàgina 11).

Alguns possibles 
inversors ja s’han 
interessat per l’espai 
dels cinemes, a la 
venda per 1,6 milions

Ajuntament d'Igualada

SANT JORDI 2014

Es comunica a les llibreries i �oristeries d'Igualada que estiguin interessades a 
ocupar un estand per a la venda de llibres i roses el dia 23 d'abril a la Plaça de Cal 
Font, que cal que emplenin la instància corresponent de sol·licitud a 
l'Ajuntament d'Igualada abans del dia 21 de març, per tal de distribuir els espais 
d'aquesta zona i fer la previsió dels materials necessaris pel muntatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d'aquest termini, l'Ajuntament no garan-
teix la disponibilitat d'espais, ja que s'entendrà que no desitgen instal·lar-se en 
cap estand.

Enguany, atesa la gran quantitat d’entitats que sol·liciten un espai, l’augment de 
terrasses a la Plaça de Cal Font i la instal·lació d’un espai lúdic infantil a la mateixa 
plaça, ens obliguen a ampliar els espais per a la celebració d’aquesta festa. Per 
aquest motiu, la resta d’entitats, escoles i associacions sense �nalitat de lucre 
s’ubicaran a la Rambla Sant Isidre, la qual quedarà tancada al trànsit. 

Aquelles entitats, escoles i associacions sense �nalitat de lucre que vulguin 
muntar alguna parada d'articles relacionats amb la festa de Sant Jordi, poden 
presentar la sol·licitud �ns al dia 28 de març.

Els espais es distribuiran per ordre d’inscripció, és a dir, tenint en compte la data i 
el registre d’entrada de la sol·licitud. 

Ajuntament d'Igualada
Igualada, 12 de març de 2014 
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Els joves de l’Espai pels Som-
nis han aconseguit guanyar la 
primera gran batalla davant 
el Bisbat de Vic. La jutgessa 
substituta del Jutjat de Prime-
ra Instància i Instrucció núme-
ro 5, Yolanda Vara, ha arxivat 
la causa penal i ha anuŀlat de-
finitivament l’ordre de desallot-
jament del Casal Interparro-
quial. Contra aquesta decisió 
es pot presentar recurs davant 
l’Audiència Provincial, i, tam-
bé, es pot iniciar un nou procés 
judicial, en aquesta ocasió per 
la via civil. En qualsevol cas, 
el gest de la jutgessa s’inter-
preta com una victòria des del 
coŀlectiu de joves, defensats 
per l’advocat barceloní Andrés 
Garcia Berrio, i un cop dur cap 
a la propietat, el Bisbat de Vic, 
que haurà de modificar la seva 
estratègia per a recuperar el 
que, no endebades, és seu. A 
més, la jutgessa ha elaborat 
un “auto” en el que defensa el 
seu posicionament i renya la 
propietat per haver “abando-
nat” el Casal. 
Els joves, en una entrevis-
ta aquesta setmana a Ràdio 
Igualada, s’alegraven per la 
resolució judicial, i manifes-
taven que continuaran, més 
convençuts que mai, realit-
zant activitats a l’Espai pels 
Somnis. En una concisa nota 
de premsa, els joves “valorem 
molt positivament aquesta de-
cisió, doncs ens reafirmem en 
la nostra argumentació que la 
okupació és legítima, ja que el 
casal era un espai abandonat i 
en desús i hem estat nosaltres 
qui l’hem omplert de vida, acti-
vitats i projectes populars”. Els 
ocupants del casal autogesti-
onat afegeixen que “aquesta 
decisió ha estat presa formal-
ment ara per la jutgessa i dóna 
la raó a les casi 700 persones 

Manifestació contra el desallotjament de l’Espai pels Somnis, el passat mes de febrer.

Els joves, exultants i 
més convençuts que 
mai del seu projecte, 
diuen que 
continuaran al Casal 

La jutgessa d’Igualada arxiva la causa de l’Espai pels 
Somnis en no trobar-hi indidis de delicte

que van sortir al carrer mani-
festant que “els somnis no es 
desallotgen” i participant de 
l’organització d’aquesta al-
ternativa social i popular a la 
nostra ciutat”.

L’Ajuntament troba 
correcta la decisió judicial
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va rebre dimecres 
amb sorpresa la decisió ju-
dicial. Davant la premsa va 
manifestar que “respectem la 
decisió del jutge, que trobem 
correcta. En qualsevol cas, 
ens diu que no es tracta d’un 
delicte penal, però no que no 
sigui un procés civil, per tant 
ara la propietat decidirà si in-
terposa una demanda civil 
com s’ha fet en altres llocs”.
Castells va reafirmar-se que 
“sempre he dit que no crec 
que l’ocupació sigui la fórmu-
la correcta, però en qualse-
vol cas aquest és un cas que 
no ens afecta com a ciutat”. 
L’Ajuntament no ha tornar a 
informar més dels avenços 
del seu projecte “sorpresa” de 
crear un gran casal d’entitats 
que podria acollir l’Espai pels 
Somnis, i d’altres entitats.
No ha estat possible, fins al 
moment de tancar l’edició, co-
nèixer la reacció del Bisbat de 
Vic respecte aquesta resolu-
ció judicial.

L’auto 159/2014, respecte 
el cas penal de diligències 
prèvies 498/2013, al que ha 
tingut accés La Veu, signat 
per la jutgessa substituta del 
Jutjat número 5 d’Igualada, 
Yolanda Vara Alen, no deixa 
cap lloc a dubte i fins i tot po-
dria obrir les portes a la re-
flexió sobre el que es pot fer 
davant un edifici tancat amb 
clau i sense ningú a l’interior. 
La jutgessa comença indicant 
que “les presents actuacions 
es van iniciar per denúncia 
interposada pel representant 
legal del Bisbat de Vic davant 
els Mossos d’Esquadra”, la 
qual cosa confirmaria que 
l’Església no va iniciar mai 
aquest procés de caire penal 
directament al jutjat, sinó que 
van ser els Mossos.
En els raonaments jurídics, la 
jutgessa recorda una sentèn-
cia del Tribunal Constitucio-
nal respecte l’article 33.2 de 
la Constitució que la “funció 
social” de la propietat “no pot 
ser entesa com un mer límit 
extern a la seva definició o al 
seu exercici, sinó com a part 
integrant del dret mateix”, i 
explica que els representants 
del Bisbat van reconèixer en 
declaració al jutjat que “l’im-
moble no està operatiu des 
de fa més de cinc anys”.
Segons diu l’auto judicial, 
escrit íntegrament en caste-
llà, “el bé jurídic protegit pel 
delicte d’usurpació és la pos-
sessió, és a dir, una relació 
específica del propietari so-
bre la cosa, una situació de 

fet consistent en el “señorío” 
sobre la cosa”, i recorda que 
“existeix un principi bàsic en el 
camp penal, que és el d’inter-
venció mínima”.

El “grau de 
possessió”, clau
Subratllat en negreta, la jut-
gessa manifesta que “el criteri 
que s’ha de tenir en compte 
als efectes de valorar si una 
conducta d’ocupació d’un im-
moble integra el delicte d’usur-
pació és el grau de possessió 
socialment manifest que faci 
el titular sobre l’immoble”.
La jutgessa cita que precisa-
ment el Tribunal Suprem va 
introduir aquest delicte (el de 
l’article 245.2 del Còdi Penal) 
per sancionar les conductes 
dels okupes, però és molt 
clara quan diu que “s’ha de 
convenir que no és solament 
el fet  de l’ocupació de l’immo-
ble, sinó les condicions en què 
es troba el mateix, el que s’ha 
de valorar”. És a dir, dóna més 
importància a l’estat de l’edi-
fici, que a la seva ocupació 
iŀlícita, o a les dues coses al 
mateix temps. Aquesta afirma-
ció, essencial per comprendre  
la decisió final, es basa en 
sentències anteriors, com una 
de l’Audiència de Girona, de 
febrer del 1998, que diu que 
“han de quedar exclosos de la 
protecció penal els immobles 
que no estan en condicions 
de ser habitats”, o una altra de 
l’Audiència de Barcelona, de 
gener del 2003, que assenya-
la que “la possessió protegida 

en l’ordre penal és la que es 
gaudeix de forma efectiva, 
no només perquè la que no 
es gaudeix efectivament ja 
té protecció en l’ordre civil 
mitjançant l’exercici de les 
corresponents accions pos-
sessòries i reivindicatòries, 
sinó perquè el dret penal, al 
nostre entendre, no ha de 
protegir la possessió que no 
s’exerceixi obtenint una utili-
tat individual”. 
Una altra sentència diu tam-
bé que “només els greus 
atacs a la possessió, aquells 
en que la pertorbació tingui 
més significació, hauran de 
ser objecte de sanció penal”.
El mateix Bisbat de Vic va 
informar a la premsa del mal 
estat de conservació de l’edi-
fici, el que encara donaria 
més la raó a la interpretació 
del jutge, perquè eviden-
cia que la propietat no tenia 
cuidat l’immoble. Cal notar, 
però, que en tot moment la 
jutgessa es refereix al dret 
penal, en cap cas al civil, que 
s’entén que hauria d’haver 
estat el camí pres per la de-
fensa. El càstig en un tema 
així no pot ser “de presó”, 
sinó “de diners”. Altra cosa 
és que els okupes en tinguin, 
que majoritàriament no és el 
cas...
Amb tot, l’auto deixa a l’aire 
alguns interrogants impor-
tants, perquè deixa net de 
culpa penal a qui es decidei-
xi a ocupar per la força qual-
sevol edifici abandonat... I a 
Igualada n’hi ha uns quants.

No hi pot haver sanció penal per ocupar 
un espai que el propietari té abandonat

Caldrà veure 
quina és la resposta 
del Bisbat de Vic, que 
podria ara iniciar un 
procés civil

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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Un nou parc públic, un nou 
centre comercial, i un signifi-
catiu canvi en la sortida dels 
autobusos de la ciutat. Les 
tres coses seran possibles 
gràcies a un projecte que el 
govern municipal va presen-
tar dimecres i que, segons 
que va explicar el regidor de 
Vialitat, Jordi Pont, no costarà 
ni un euro als ciutadans. La 
raó és ben senzilla: el canvi 
d’usos del Pla General per a 
permetre la construcció d’un 
centre comercial de la marca 
Aldi en una gran parceŀla just 
al davant de l’estació d’auto-
busos, contempla necessà-
riament una cessió a la ciu-
tat per part dels propietaris, 
que vénen a ser els més de 
300.000 euros que costaran 
les obres d’aquest projecte. El 
supermercat d’aquesta mar-
ca abandonarà el seu empla-
çament actual, a les Comes, 
molt a prop del futur Mercado-
na, que obrirà portes el 22 de 
maig. En qualsevol cas, el nou 
Aldi compartirà “competència” 
amb el Carrefour Exprés, que 
és pràcticament al costat.

Nou vial de sortida 
dels autobusos
Avui, els autobusos entren a la 
ciutat i surten per dos llocs di-
ferents. Si bé l’entrada és la lò-
gica, pel passeig Verdaguer, la 
sortida es fa complicada pels 
carrers de Nicolau Tous i Bis-
be Perelló, que obliga després 
a fer un gir molt obert i difícil 
per incorporar-se a l’avingu-
da Montserrat. Això s’acabarà 
abans de final d’any.
Concretament, es vol crear un 

Els autobusos 
entraran i sortiran per 
l’avinguda Montserrat 
gràcies a la 
construcció 
d’un nou carril 

La Torre de Cal Badia es convertirà en un parc públic en una 
operació que permetrà l’obertura d’nou centre comercial d’Aldi

Vista de satèl.lit de com quedarà aquest sector de la ciutat. 

NOU PARC
PÚBLIC

Futur 
ALDI

La Torre de Cal 
Badia, que ja era de 
propietat municipal, 
es convertirà en un 
parc públic

L’operació no costarà 
ni un euro al ciutadà: 
ho pagaran els 
propietaris del solar 
continu, a canvi de 
modificar-ne els usos, 
on s’hi farà un nou 
centre comercial

carril de sortida des les anda-
nes, travessant l’actual zona 
enjardinada, per enllaçar di-
rectament amb l’Avinguda de 
Montserrat. Segons Pont, amb 
aquesta actuació “volem po-
sar remei a tres problemes, un 
d’eficiència i temps de trans-
port cap a Barcelona, un altre 
de sorolls i molèsties als veïns 
del barri Montserrat pel trànsit 
dels busos i un tercer de regu-
lació semafòrica en una zona 
escolar, com és la del Gabriel 
Castellà, que esdevindrà més 
segura”.   

En el cas del veïnat, Pont ar-
gumenta que “aquesta ha es-
tat una reivindicació històrica 
al carrer del Bisbe Perelló on, 
durant molts anys, els ciuta-
dans han suportat el trànsit 
continuat d’autobusos per da-
vant de casa seva” i, pel que 
fa als enllaços amb Barcelona, 
afirma que “amb aquesta ac-
tuació, el consistori compleix 
un compromís amb la direcció 
General de Transports de la 
Generalitat de Catalunya, de 
facilitar la sortida dels busos 
Exprés, per a fer encara més 
curt i eficaç el trajecte directe 
amb Barcelona”. Es calcula 
que, amb aquesta nova sorti-
da, totes les expedicions Ex-
prés, actualment més de vint 
en cada sentit, podran gua-
nyar entre tres i quatre minuts 
en funció del trànsit. 

Semàfors automatitzats
El nou vial donarà prioritat 
als autobusos que abandonin 
la terminal i, per tant, en el 
moment en el qual un vehi-

cle surti de l’estació, quedarà 
tallat el trànsit de l’Avinguda 
Montserrat mitjançant semà-
fors de nova instal·lació que 
detectaran el pas de l’auto-
bús. Aquests se situaran en 
els passos de vianants davant 
l’Escola Gabriel Castellà, per 
a dotar-los també de major 
seguretat.   
La finca de la Torre de Cal Ba-
dia, propietat municipal, s’obri-
rà definitivament a la ciutat, 
convertint-se en un parc públic 
de 1500 m2, conservant l’ar-
brat existent, que és de gran 
format i molt frondós. A la casa 
existent en aquest espai no 
s’hi farà res, de moment, i es-
tarà vallada per evitar l’accés 
al seu interior.
Per dur a terme aquest projec-
te, caldrà modificar el Pla Ge-
neral d’Ordenació d’Igualada, 
quelcom que haurà d’aprovar 
el ple municipal el proper 18 
de març. 

Interior de la Torre de Cal Badia.

Els autobusos de línia entraran i sortiran per aquest indret, que es modificarà.

ESCOLA 
MUNICIPAL
D́ART 
GASPAR 
CAMPS
Av. Barcelona, 105 - 1r. / 08700 Igualada 
T. 93 805 52 62  / gasparcamps@gmail.com
www.escolagasparcamps.org

 
  

Inscripció telemàtica a les proves d´accés
Cicles de grau mitjà i grau superior d´arts 
plàstiques i disseny:  

 del 10 al 19 de març de 2014

www.gencat.cat /ensenyamentL’ESTANC ELECTRÒNIC

Av. Generalitat, 4 cantonada c/Pau Claris
Pol. Ind. Les Comes - Igualada - Tel- 93 803 00 65
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L’Ajuntament d’Igualada “ha 
apagat les alarmes” de la pès-
sima situació econòmica en la 
que es trobava. “Això no vol 
dir que no hàgim de ser molt 
curosos i amatents, prudents 
sobretot”, deia dimecres el re-
gidor d’Hisenda Jordi Segura, 
acompanyat de l’alcalde Marc 
Castells, tot repassant la liqui-
dació del pressupost del 2013 
a l’Ajuntament. 
La diferència entre ingressos 
i despeses ha resultat ser po-
sitiva de 2,5 milions d’euros, 
diners que serveixen per mi-
norar el deute asfixiant que 
tenia la Casa Gran, amb un 
estalvi actual del 6,2% anual, 
quan fa sis anys, era del -7%. 
El deute s’ha reduït en el ma-
teix temps en sis milions d’eu-
ros, passant d’un inassumible 
109% l’any 2010, fins al 84% 
actual. Aquests indicadors 
inclouen les dades econò-
miques conjuntes de l’Ajun-
tament d’Igualada i els seus 
tres organismes autònoms, el 
Patronat Municipal d’Esports, 
l’Institut Municipal de Cultura i 
l’Organisme Autònom Munici-
pal d’Ensenyaments Artístics 
d’Igualada. La liquidació del 

El regidor d’Hisenda, Jordi Segura, amb l’alcalde Castells, tot mostrant un quadre 
que porta per nom “Bon Govern”, dimecres a l’Ajuntament.

El govern municipal diu que ha “apagat les alarmes” 
sobre la situació econòmica de l’Ajuntament

pressupost passarà pel pro-
per plenari municipal d’aquest 
mateix mes de març. “Podem 
afirmar que aquests són uns 
números correctes però hem 
de mantenir aquesta mateixa 
línia i no relaxar l’esforç”, diu 
el titular d’Hisenda. 
El govern CiU-ERC va presen-
tar als periodistes un quadre 
de dades -que podeu veure 
en aquesta pàgina- on es veu 
resumit com “hem fet els deu-
res”, com deia literalment l’al-
calde, qui va voler aparèixer 
públicament amb un quadre 
d’un pintor italià, regalat a la 
ciutat pels Síndics de Greu-
gues de Catalunya, que porta 
per nom “Bon govern”.
L’alcalde Castells deia que 
“els números ens confirmen 
que els esforços estan donant 
fruits i ens acostem a la xifra 
desitjada del 75% d’endeuta-
ment a llarg termini”. Castells 

EVOLUCIÓ DELS COMPTES MUNICIPALS (2008-2013)Full1

Pàgina 1

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
719.328 1.808.010 -965.891 1.333.147 3.461.222 2.565.685

-701.439 170.259 -1.730.409 -850.849 229.483 1.544.664
DEUTE 43.559.226 43.333.265 46.759.979 43.917.661 41.806.307 37.172.820

104,72% 99,23% 109,08% 100,41% 97,99% 84,17%
ESTALVI NET -2.770.307 -935.964 -1.455.615 -723.177 2.309.800 2.678.350

-7,10% -2,27% -3,60% -1,73% 5,69% 6,28%

Resultat final del pressupost
Romanent de Tresoreria

% del deute sobre pressupost

% de l'estalvi sobre pressupost

destaca, a més, la importància 
“d’estar redreçant les finances 
municipals, no només sense 
afectar els serveis públics a 
la ciutadania, sinó prioritzant 
aquelles inversions i apos-
tes importants per al futur de 
la ciutat, com el nou Campus 
Universitari, i amb la clara vo-
luntat de, en el moment que si-
gui possible, baixar la càrrega 
fiscal que suporten els iguala-
dins”.  
 
Baixar la pressió fiscal
L’objectiu final d’aquest re-
dreçament econòmic, van dir 
Castells i Segura, és “poder 
baixar la pressió fiscal, que 
reconeixo que és alta”, és a 
dir, baixar els impostos locals. 
De moment, un indici és que 
avui el consistori paga als 
proveïdors a 120 dies des de 
la data de factura, i l’intenció 
“és arribar com a mínim als 60 

dies molt aviat”. Segura expli-
ca que “assolir aquestes xifres 
només és possible amb una 
implicació de tots els depar-
taments de la casa, que estan 
duent a terme una feina exem-
plar” i afegeix que “no només 
estem recuperant la credibili-
tat d’aquesta institució davant 
les entitats bancàries sinó 
que, mica en mica, seguim mi-

llorant la nostra solvència i els 
pagaments a proveïdors”. 
Un aspecte que continua preo-
cupant, però, és el de la moro-
sitat que l’any 2013 va arribar 
a pressupostar-se una xifra 
de 971.000 euros, és a dir, el 
volum econòmic que s’espera 
no cobrar per impagament de 
taxes i impostos per part dels 
ciutadans.  

REDACCIÓ / LA VEU

La participació del públic i la 
posada en comú de varietat 
d’opinons han estat protago-
nistes d’una nova edició de 
l’espai de debat i reflexió DdD 
(Dimarts de Diàlegs) a l’Ate-
neu Igualadí amb un centenar 
de persones que van omplir la 
Sala de Socis. El tercer debat-
tertúlia que s’hi ha fet ha posat 
el focus en l’àmbit cultural de 
la ciutat sota el títol: “La cultu-
ra d’Igualada té resposta a la 

La crisi i la cultura centren un nou Dimarts de Diàlegs
crisi?”. Els nous formats i al-
ternatives que sorgeixen amb 
la caiguda de les subvencions 
o patrocinis, l’esperit vocaci-
onal, el nombre de ciutadans 
atrets per la cultura i la gran 
oferta d’actes, la col·laboració 
entre entitats o les sinergies 
público-privades van ser te-
mes que van tractar-s’hi. Una 
de les conclusions principals 
que en va sortir, també, és que 
“a Igualada hi ha crisi econò-
mica però no cultural”.
La intervenció inicial va anar 

a càrrec del periodista cultural 
de TV3 i director i presentador 
del programa “Ànima” del Ca-
nal 33, Toni Puntí.
El públic va participar del de-
bat juntament amb altres con-
vidats per analitzar el tema en 
clau igualadina. Hi va haver 
una primera part més pessi-
mista en la qual es va posar 
de relleu que la cultura sem-
pre ha estat en crisi perquè és 
deficitària, de que cal divulgar-
la més i fer-la més popular per 
arribar a determinats barris de 
la ciutat, o de la poca mobilit-
zació que hi ha hagut davant 
de tancaments com el dels ci-
nemes. Després es va passar 
a una part més optimista on 
es va posar de relleu el munt 
d’actes culturals que s’organit-
zen a Igualada i la nombrosa 
oferta que hi ha cada setmana 
i el fet que molta gent, des del 
voluntarisme, s’arremangui 

per poder programar cultura 
a la ciutat. També es va parlar 
del valor de la il·lusió que es 
demostra amb noves iniciati-
ves, espais i festivals que han 
sorgit els darrers anys des de 
diverses entitats d’Igualada. 
Des del públic també es afir-
mar que la cultura és una ne-
cessitat i es va llençar la idea 
de fer una gran associació, 

com un clúster, de la cultura 
de la ciutat.
L’equip de DdD i l’Ateneu Igua-
ladí, van voler tenir un record 
per a tres persones vinculades 
amb la cultura d’Igualada que 
ens han deixat les darreres 
setmanes com són Lluís Ver-
dés, Santi Carbonell i Josefina 
Rigolfas.  

El darrer “Dimarts de Diàleg” va tenir a la cultura com a protagonista.

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

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

26
 a

ny
s d

'e
xp

er
iè

nc
ia

.

GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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El dimecres 5 de març, una 
important representació de 
dirigents del sindicat UGT es 
va desplaçar a Igualada per 
assistir a una jornada informa-
tiva sobre el Clúster de la Pell 
d’Igualada i visitar diferents 
instal·lacions.
Van participar en la jornada 
en Josep Mª Àlvarez (Secre-
tari General de la UGT de 
Catalunya), Antonio Deusa 
(Secretari General de FITAG-
UGT), Paula Alves (Secretària 
del sector tèxtil-pell de FITAG-
UGT), Sergio Moreno (Secre-
tari General de FITAG-UGT 
Catalunya), Isabel Alonso (Se-
cretària del sector tèxtil-pell 
de FITAG-UGT Catalunya) 
acompanyats també per re-
presentants locals del sindicat 
com Francesc Rica (Secretari 
General de la UGT de l’Anoia-
Penedès-Garraf), Venancio 
Gavilán (Secretari General de 
FITAG-UGT Anoia-Penedès-
Garraf), Clemencio Velasco 
col·laborador FITAG-UGT 
Anoia-Penedès-Garraf. Van 
ser atesos per la regidora 

La delegació, amb representants del Gremi d’Adobers i de l’Ajuntament, a la porta del Museu de la Pell.

Una delegació del 
sindicat a nivell na-
cional va mantenir 
una intensa jornada 
de treball i de visites 
als museus relacio-
nats amb el sector, 
les empreses i 
el centre tecnològic 
de la Càtedra A3

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, 
s’interessa pel clúster de la pell d’Igualada

de promoció econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn-
gels Chacón, el President del 
Gremi i Acexpiel, Xavier Badia 
i altres representants del gre-
mi.
La jornada es va iniciar amb 
l’explicació de què és el Clús-
ter de la Pell d’Igualada i els 
diferents actors que el confor-
men: les 28 empreses adobe-
res agrupades en el Gremi de 
Blanquers,  l’AIICA i l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada com 
a centres que aporten inves-
tigació, innovació i formació 
al sector (ara integrats en la 
Càtedra A3 d’empresa), la de-
puradora IDR dels adobers, 
planta pionera a Europa en 
el tractament d’aigües residu-
als industrials, el museu de la 
pell i el de cal Granotes que 
il·lustren la història de l’activi-
tat adobera a Igualada des del 
segle XIII i l’Escola Municipal 
Gaspar Camps d’Artesania 
del Cuir. 
També es van presentar els 
dos nous pilars del projecte 
de ciutat, impulsat per l’Ajun-
tament, Igualada Capital Eu-

ropea de la Pell de Qualitat: el 
Centre Europeu d’Interpreta-
ció de la Pell, J.Bella Cluster 
Club, les obres del qual ja es-
tan en marxa i el Parc d’Inno-
vació de la Pell i Marroquineria 
d’Igualada-Jorba.
Es van tractar temes com la si-
tuació de la indústria de la pell 
a la nostra ciutat, aspectes so-
cials que són d’interès comú, 
i les directrius del Clúster en 
els diferents àmbits d’actuació 
com la universitat, responsa-

bilitat social, formació i política 
mediambiental.
Les visites que es van fer al 
centre tecnològic Càtedra A3 
Leather Innovation, la depu-
radora IDR dels adobers i la 
fàbrica de Curtits Badia, van 
permetre conèixer de prop el 
sector i va propiciar un inte-
ressant canvi d’impressions 
sobre els aspectes que preo-
cupen tant als empresaris com 
al sindicat. 
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El passat diumenge dia 3 de 
març, una vuitantena de per-
sones participà en la camina-
da familiar que organitzarem 
el Centre Cívic de Fàtima i la 
Secció de Muntanya del Grup 
de Lleure “La Clau”, a la curio-
sa zona dels Esgavellats.  
Una matinal amb un temps 
esplèndid, i que tindrà conti-
nuïtat el proper diumenge dia 
6 d’abril, amb una excursió a 
La Fou de Sant Martí de Tous. 
Les inscripcions són gratuï-
tes però obligatòries, i poden 
realitzar-se als equipaments 
cívics de la ciutat d’Igualada.

Vuitanta persones en una caminada 
familiar de “la Clau” als Esgavellats

“La Clau” està treballant en 
la 15a edició de la Caminada 
Popular de l’Anoia, que es farà 

l’11 de maig a la vila d’ Òdena. 
Ben aviat sortiran els cartells i 
quadríptics específics.   

Torna el Circ Raluy, d’arrels igualadines

DOLORS CANAL / IGUALADA

El passat dijous 6 de març 
les instaŀlacions de La Veu de 
l’Anoia van acollir la primera 
trobada dels afectats a l’Ano-
ia per l’esclerosi múltiple. Van 
trobar-se per tal de crear l’As-
sociació d’Esclerosi Múltiple 
de la Comarca de l’Anoia. 
Fetes les presentacions i co-
mentada la nostre situació 

La Veu acull la primera trobada 
dels afectats per l’esclerosi 
múltiple de l’Anoia

personal actual, expliquem 
que podríem fer si creem l’As-
sociació i dels avantatges que 
podríem gaudir.
Ens preparem per, parlar amb 
la Fundació d’Esclerosi de 
Barcelona, l’Associació d’Es-
clerosi de Manresa i veure 
com enfoquem el proper MU-
LLA’T d’aquest estiu. JOSEP  ELIAS FARRÉ / LA VEU

La propera setmana retornarà 
a Igualada el circ-museu de 
la família Raluy, encapçalada 
pels germans Lluís i Carles, 
fills de la igualadina Marina 
Tomàs Jorba que, malaura-
dament, ja no està entre no-
saltres, doncs va morir fa poc 
més d’un any. Vénen de nou a 
la nostra ciutat, amb els seus 

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte li toca el torn 
a l’Associació per a l’Estudi de 
la Natura de l’Anoia (AENA) 
-com a entitat sòcia de l’Ate-
neu Igualadí- organitzar una 
activitat amb motiu dels 150 
anys de l’Ateneu. Per aquest 
motiu, l’associació ha orga-
nitzat el taller “Construcció 
d’aparells meteorològics”, una 
activitat per a nens per apren-
dre alguns coneixements bà-
sics sobre meteorologia. La 
jornada forma part de la pro-
gramació especial que l’Ate-
neu 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 commemorar els seus 
150 anys de vida.
Però aquesta no és l’única 

AENA organitza a l’Ateneu un 
taller infantil de meteorologia

aportació d’AENA a la progra-
mació especial per l’aniver-
sari, l’entitat ja ha organitzat 
dues activitats anteriorment 
i la propera serà el 26 d’abril 
amb la presentació del projec-
te Rius, l’estudi de l’estat del 
riu Anoia al seu pas per Igua-
lada. I més cap a l’estiu està 
previst també una sortida per 
conèixer la flora i la fauna.
L’Associació per a l’Estudi de 
la Natura de l’Anoia és una 
entitat que va néixer el 1986 i 
que té com a objectiu l’estudi, 
el coneixement i la defensa 
de la natura. Segons els seus 
membres, formar part de l’Ate-
neu suposa “Ser part d’una 
entitat plural que engloba di-
ferents inquietuds i amb qui 
generem una col·laboració per 
ambdues parts”. 

valuosos vehicles, que són 
símbol del circ ambulant més 
tradicional.
Debutaran el dijous, dia 20, i 
continuaran les seves actuaci-
ons fins el diumenge dia 23 de 
març. Porten  el seu nou es-
pectacle Boom!, amb el qual 
han actuat i triomfat, abans 
de les festes de Nadal i fins 
fa pocs dies en el port Vell de 

Barcelona i, després, a Reus, 
abans de venir a Igualada a 
l’espai habitual. És un muntat-
ge clàssic, però no exempt de 
qualitat i de circ del de sem-
pre, aquell que satisfà a xics 
i grans. Raluy és l’únic circ 
que ha estat guardonat amb 
la Creu de Sant Jordi, a més 
d’haver rebut molts altres pre-
mis nacionals i internacionals.

Divendres de pregària al St. Crist
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres dia 14 de 
març, a partir de tres quarts 
de vuit del vespre tindrà lloc 
a l’església del Roser, el se-
gon dels Misereres al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta 
ocasió, presidirà la celebració 
Mn. Josep Massana, rector de 
la parròquia de Santa Maria i 
prior eclesiàstic. Les lectures i 
pregàries aniran a càrrec de la 
comunitat educativa de l’esco-
la Sant Josep-Mares Escolàpi-
es. Solemnitzarà amb l’orgue 
els cants Lluís Victori, mentre 
que dirigirà Florenci Oliva. 
El passat divendres tingué 
lloc el primer dels Misereres, 
a la Basílica de Santa Maria, 

sota la presidència del vicari 
de Santa Maria Mn. Eduard 
Flores, i comptà amb la col.
laboració de la comunitat edu-
cativa del col.legi de la Mare 
del Diví Pastor. Abans del 
començament de la celebra-
ció, la imatge del Sant Crist, 
acompanyada per la bandera, 
els priors i  fidels devots fou 
traslladada en processó des 
de la capella del Sant Crist, 
fins al presentador de l’altar 
major, on romandrà durant tot 
el temps quaresmal i les jor-
nades de Pasqua. La imatge 
serà retornada al cambril de la 
capella del Sant Crist durant 
l’últim dels actes de les festes, 
el divendres dia 25 d’abril.

ANUNCI

de l’Ajuntament de La Llacuna, sobre canvi d’ús d’una masia i construcció  
piscina en sòl no urbanitzable.

L’Ajuntament tramita la sol·licitud d’ Abigail Garrido Tinta per canvi d’ús 
d’habitatge a turisme rural de la masia “Cal Maties” i construcció d’una piscina 
dintre del mateix recinte de la finca situada al polígon 9 -parcel·la 76 del cadas-
tre de rústega, d’aquesta localitat. 

El municipi de La Llacuna no disposa de Catàleg de Masies, circumstància que 
implica que l’autorització del nou ús de turisme rural de la masia acompanyat de 
la construcció exterior de la piscina, s’ha de tramitar per mitjà de l’article 48 
segons disposició transitòria 15ª del DL 1/2010, Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

D’acord amb el que estableix l’article  48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, s’exposa l’expedient a informació pública per un termini d’un mes als 
efectes que els interessats el puguin consultar i, si s’escau presentar les seves 
al·legacions, reclamacions o suggeriments.

El projecte d’obres i l’estudi d’impacte paisatgístic es poden consultar a les 
oficines de l’Ajuntament, el matins de dilluns a divendres de 10 a 14h i les tardes 
de dilluns i dijous de 16h a 20h. 

L’Alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 6 de març de 2014
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La presidenta d’Òmnium Cul-
tural explicarà dilluns vinent a 
l’Aula Universitària de la Gent 
Gran (Auga) com està vivint 
l’actual moment polític i l’any 
de la consulta sobiranista. Mu-
riel Casals impartirà la confe-
rència “Un país normal”, a les 
sis de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, on explicarà els 
projectes que l’entitat impulsa 
pel dret a decidir i per la llen-
gua i la cultura catalanes. 
Nascuda a Avinyó el 1945, 
Muriel Casals i Couturier és 
professora emèrita d’Econo-
mia de la UAB. És experta en 
reconversions industrials, la 
història del pensament eco-
nòmic i l’economia europea, 

Muriel Casals.

Xerrada de Germà 
Bel, el proper dimarts 
al Museu de la Pell,  
convidat per Òmnium 
Cultural

La presidenta d’Òmnium, Muriel Casals, 
dilluns a Igualada en un acte d‘Auga

REDACCIÓ / LA VEU

El cap de setmana dels dies 
22 i 23 de març es durà a ter-
me una nova recollida de vots 
de la campanya Signa un vot 
per la independència a nivell 
nacional, promoguda per l’As-
semblea Nacional Catalana.
La gran majoria de municipis 
de la comarca faran recollida 
a les escoles, sales de plens 
dels Ajuntaments i fins i tot 
en parades a actes públics. 
Per saber el lloc i hora del 
vostre municipi podeu espe-
rar la propera edició d’aquest 
setmanari o consultar signa.
assemblea.cat, on hi trobareu 
l’agenda nacional.
La recollida té la particulari-
tat que està coorganitzada 
per l’Assemblea i l’AMI (As-
sociació de municipis per la 
independència) de la qual en 
formen part la gran majoria 
d’ajuntaments de la comarca, 
els quals donen suport al pro-
cés.
Els membres de l’Assemblea 
a l’Anoia estan treballant de 
valent perquè aquesta recolli-
da tingui molt bons resultats i 
per això paral·lelament es fan 
actes informatius amb perso-
nes de reconeguda vàlua. 
En aquest sentit hi ha l’acte 
central de campanya comar-
cal del 22 de març. A la plaça 
de cal Font, entre les 5 i les 8 
del vespre, es podran veure 
personalitats del món de l’eco-
nomia i l’associacionisme que 
es dirigiran als vianants per 
respondre aquelles preguntes 
que més els angoixen. Help 
Catalonia, Súmate, Sectorial 
economistes de l’Assemblea 
entre altres formaran part de 
l’acte. També hi haurà música 
i dansa en directe. Us n’infor-
marem abastament la propera 
setmana.
S’ha convidat els alcaldes de 

la comarca que han exercit 
des de la democràcia a parti-
cipar d’aquest acte. 
La votació en aquesta cam-
panya no computa per a la 
consulta del 9 de novembre 
si s’arriba a celebrar. De fet, 
“Signa un vot” es planteja, 
com una alternativa per si no 
se celebrés la consulta del 9N 
o fos invalidada. Es pot signar 
el vot a partir de 16 anys per-
què la llei de consultes així ho 
contempla i tothom pot signar 
en el municipi que vulgui per-
què, en aquestes eleccions, 
Catalunya és circumscripció 
única. Un programa informàtic 
detecta els DNI que ja han es-
tat entrats i d’aquesta manera 
s’assegura que tothom vota 
només una vegada. Les per-
sones no residents a Catalu-
nya també poden votar.
Més d’un centenar de perso-
nes han rebut formació per ser 
apoderats en aquesta campa-
nya a l’Anoia i poder atendre i 
informar els electors.  

com reflecteix el seu primer 
llibre, La fam i l’orgull. Un país 
que s’ha aixecat. (Ara Llibres, 
2013). 
El 2010 va assumir la presi-
dència d’Òmnium, poc abans 
de la multitudinària manifes-

tació del 10 de juliol contra 
la sentència que va escapçar 
l’Estatut, i és una de les per-
sonalitats més reconegudes 
de la societat civil catalana, 
considerada un personatge 
clau en el procés sobiranista.  

Germà Bel i Marc Sanjaume continuaran el 
cicle d’Òmnium iniciat per Martí Anglada
REDACCIÓ / LA VEU

La sala del teatre de l’Aurora 
plena a vessar va acollir ahir 
la primera de les tres confe-
rències del cicle On som i cap 
on anem? que Òmnium Cultu-
ral Anoia organitza per aquest 
mes de març. 
Martí Anglada, periodista es-
pecialitzat en informació in-
ternacional i amb una llarga 
trajectòria a diferents capitals 
europees, va exposar la seva 
opinió sobre el procés català 
i diferents processos d’inde-
pendència recents a Europa. 
Autor del llibre Quatre Vies 
per a la Independència, en 
que analitzà els processos 
d’Estònia, Letònia, Eslovàquia 
i Eslovència, Anglada té una 
àmplia visió de les possibles 
reaccions i conseqüències del 
procés català cap a la con-
sulta sobre la independència. 
Precisament, el periodista va 
analitzar especialment la pos-
sible reacció de l’estat fran-
cès al que considera que no 
tindrà una posició contrària a 
la possible independència de 
Catalunya. 
L’acte presentat la periodista 
i membre de la junta nacio-
nal Marina Llansana, que va 
comptar amb l’assistència de 
110 persones, va acabar pas-
sades les nou del vespre des-
prés del torn de preguntes. 

Germà Bel i Marc Sanjaume, 
properes conferències
Després de la xerrada de Mar-
tí Anglada d’ahir, el cicle de 
conferències continuarà amb 
les sessions de Germà Bel 
i Marc Sanjaume. Així, el di-
marts 18 de març a les 19h a 
l’auditori del Museu de la Pell 

d’Igualada hi haurà la segona 
sessió a càrrec de l’economis-
ta Germà Bel i la darrera serà 
el dijous 27 de març a les 19h 
a l’auditori del Museu de la 
Pell d’Igualada amb una xerra-
da a càrrec del politòleg Marc 
Sanjaume.  
L’objectiu és oferir un espai de 
reflexió, on debatre algunes 
claus sobre l’actual procés 
d’independència a Catalunya, 
amb l’aportació d’experts de 
reconeguda trajectòria. El ci-
cle vol respondre a preguntes 
com: El creixement de l’inde-
pendentisme és conjuntural? 
Pot sortir Catalunya de la Unió 
Europea? És la independència 
una opció viable per Catalu-
nya? Marxaran les empreses 
del país?...  entre moltes d’al-
tres. Les conferències comp-

ten amb el suport d’Igualada 
per la Independència, el casal 
La Teixidora, ParAnoia Acci-
ons, la Llibreria Llegim...? així 
com del Teatre de l’Aurora, del 
Museu de la Pell d’Igualada, 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura.

Germà Bel, proper convidat del cicle de xerrades d’Òmnium.

La campanya “Signa un vot” 
continuarà a l’Anoia 
els dies 22 i 23 de març

El 22 de març a la 
tarda es farà l’acte 
central de la 
campanya a la plaça 
de Cal Font

Nova propietària

Av. Balmes 74-baixos       Tel. 93 804 02 06

De dimarts a divendres de 17 a 20h tarda
Dissabtes de 10 a 13h matí

Qualitat i experiència 
col·laboració amb “El Didal”
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El  passat diumenge 23 de 
febrer es va celebrar a Mont-
serrat la 45a Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana. 
La ciutat d’Igualada, com ja és 
costum, també hi fou present 
per iniciativa de l’Associació 
Juvenil El Garbell, que s’en-
carregà d’organitzar la cami-
nada fins al Monestir de Mont-
serrat. Els actes a la nostra 
ciutat començaren a la mitjanit 
del dissabte a diumenge al bar 
El Clot del Clos amb una ses-
sió de Gresca Catalana. A dos 
quarts de tres de la matinada, 
començà la caminada dels 
valents  excursionistes cap al 
monestir de Montserrat. Un 
cop arribats a Can Maçana, 
a les 7 del matí, els esperava 
un esmorzar a base de coca 
i xocolata, cortesia del Forn 

Igualadins a Can Maçana, tot caminant cap a Montserrat.

Alta presència igualadina 
a la Renovació de la Flama a Montserrat

Jaume i Vicenç. L’arribada al 
monestir de Montserrat va ser 
vora les 10 del matí. 
En total varen ser uns 45 ex-
cursionistes que varen par-
ticipar a la caminada. Per a 
aquells que no van poder venir 
caminant, fou noliejat un auto-
car des d’Igualada, el mateix 
diumenge al matí.
A 2/4 d’11, arribà la Flama 
de la Llengua a la plaça dels 
Apòstols de Montserrat, porta-
da pels centres excursionistes 
de la ciutat de Reus. Aquests 
han estat enguany els encar-
regats d’organitzar la 45a Re-
novació de la Flama. 
Després de la Missa Conven-
tual, es va dur a terme l’acte 
de la Renovació de la Flama a 
l’atri de la Basílica, amb el foc 
de la Flama que s’havia encès 
tres setmanes abans davant 

de la tomba de Pompeu Fabra 
a Prada de Conflent. 
Després de renovar-se la fla-
ma,  Josep Maria Soler, (Para 
Abat de Montserrat) digué 
unes paraules i es cantaren 
els Segadors. 
Finalment a 2/4 d’1 del migdia 
es va celebrar una conferèn-
cia a la sala del monestir a 
càrrec de  Josep Murgades i 
Barceló i hagué l’actuació de 
la coral Harmonia Reusenca. 
La comitiva igualadina va ser 
una de les més nombroses. 
A més dels excursionistes, hi 
prengué part l’Associació Fla-
ma del Canigó i la gent arriba-
da amb vehicle. Tots plegats 
foren més de setanta cinc per-
sones que fa que cada any la 
ciutat d’Igualada sigui una de 
les representacions més nom-
broses d’aquesta celebració. 

APINAS / IGUALADA

El passat dijous dia 6 va tenir 
lloc la conferencia conjunta 
del Centre Dental Boca a 
Boca i el Centre de Desen-
volupament Infantil i Atenció 
Precoç - Servei d’Atenció 
Primerenca d’Apinas, l’audi-
tori que aquest Servei te al 
Passeig Verdaguer.
Amb el títol de “La importàn-
cia de la boca en la infàn-
cia i l’adolescència (des de 
perspectives complementà-
ries)”,  les “dues veus” de les 
especialistes, la Llicenciada 
en Odontopediatria  Anabel 
Villa Garcia, responsable 
sanitària del Centre Dental 
Boca a Boca i de Raquel 
Garcia Ezquerra, Logopeda 
i Especialista en Deglució 
de l’Hospital Sant Joan de 
Deu van explicar als assis-
tents com d’important  és te-
nir cura de la cavitat oral de 
cara a evitar molts proble-
mes de salut en les primeres 
etapes de la vida, i sobretot, 
al llarg de tota ella.

La conferencia, que va tenir 
un animat col·loqui al final, va 
donar consells i armes a tenir 
en compte per cuidar millor 
les dents i evitar hàbits que 
poden comprometre la bona 
alimentació, la salut, i fins i 
tot la comunicació o l’equi-
libri emocional dels infants i 
joves. 
Les dues especialistes van 
remarcar al final que no es 
tant important el fet de te-
nir una dentadura bonica o 
un somriure encisador, no 
és tant l’estètica, sinó que 
el més important a tenir en 
compte, és la funcionalitat i la 
salut de cara a mantenir per 
molts anys, un instrument de-
licat com ho és la boca, vital 
per la comunicació a través 
de la parla, vital per la nostre 
alimentació i vital per relaci-
onar-nos amb seguretat amb 
la resta del mon.
Les dents són per tota la vida 
i cal ensenyar als nostres in-
fants i joves a cuidar-les.

Xerrada d’Apinas sobre 
l’odontologia infantil

Un altre curs per a nouvinguts, sobre la societat catalana
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 28 de febrer va fi-
nalitzar la primera edició 
d’aquest any 2014 del Curs 
de Coneixement de la Soci-
etat Catalana, organitzat pel 
Servei de Nova Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Igualada.  
El curs inclou set sessions de 

dues hores, durant les quals 
s’adquireixen coneixements 
d’història de Catalunya, geo-
grafia, cultura, festes locals, 
funcionament dels serveis 
públics, cossos de seguretat, 
món laboral i llei d’estrangeria, 
entre altres. 
En aquesta edició han partici-

pat alumnes de diverses naci-
onalitats, com ara Bolívia, el 
Brasil, Lituània, l’Uruguai, el 
Paraguai, la República Domi-
nicana, l’Argentina, Hondures, 
el Pakistan, l’Equador, el Mar-
roc, Mèxic, el Senegal o Bul-
gària, que generalment han 
valorat positivament el curs.
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L’Ajuntament d’Igualada va 
acollir dijous, 6 de març l’acte 
institucional del Dia Internacio-
nal de les Dones organitzat per 
la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca, una cita que va in-
cloure també el lliurament dels 
segons Premis de Recerca Do-
nes d’Igualada.  
La vicepresidenta de l’Associa-
ció Dones d’Igualada, Carmel·
la Planell, va llegir el veredicte 
del jurat, que va valorar els tre-
balls presentats pels estudiants 
de batxillerat de diferents cen-
tres de la Conca. Els guardons, 
lliurats pels tinents d’alcalde 
Àngels Chacón i Joan Torras, 
i pel regidor de Joventut, Joan 
Requesens, han estat per a 
Maria Gallardo, mereixedo-
ra del primer premi juntament 
amb la seva tutora a l’Institut 
Montbui Montserrat Costa, 
i per a Sonsoles Garcia, de 
l’Acadèmia Igualada, i la seva 
tutora Anna Jorba. 
En aquesta ocasió, els tre-
balls giraven al voltant de El 
llarg camí de la dona cap a la 
seva realització professional. 
Aquests premis, impulsats pel 
consistori i Dones d’Igualada, 
centraran la seva propera edi-
ció en la temàtica de la segre-
gació per sexes. 
Prèviament, Cristina Sánchez 
i Miret va pronunciar la confe-
rència Dona i Treball: temps 
productiu i temps reproductiu. 
La ponent és doctora en Soci-
ologia especialitzada en con-
ciliació i usos del temps, col·

Carmel.la Planell i Àngels Chacón, amb Montserrat Costa i Maria Gallardo.

Maria Gallardo i Sonsoles Garcia guanyen 
el premi de recerca de Dones d’Igualada

laboradora de diferents mitjans 
de comunicació i ha estat direc-
tora del projecte d’investigació 
Condicions de vida i hàbits so-
cials dels joves de Catalunya, 
impulsat per la Generalitat. 
En la seva ponència va asse-
gurar que “la dona és treballa-
dora en la mesura que és tre-
balladora reproductiva, un fet 
que no es produeix en el cas 
de l’home i que, en conseqüèn-
cia, genera situacions molt di-
ferents entre uns i altres”. Va 
afirmar també que actualment, 
fent cas de les dades, en el 
mercat laboral català “dones 
amb la mateixa preparació 

ocupen llocs de menys respon-
sabilitat que els homes, perce-
bent en la majoria dels casos 
sous sensiblement inferiors”.  
Sánchez va denunciar el fet 
que “encara avui resulti tan di-
fícil la conciliació familiar, cosa 
que fa que moltes dones hagin 
de dedicar una part important 
del seu temps a la cura del fills 
i perdin competitivitat” i afegia 
que “en la nostra societat ma-
lauradament encara tenim el 
convenciment que les tasques 
familiars i de la llar correspo-
nen a la dona i, per tant, la cor-
responsabilitat no existeix com 
voldríem”.

Dinar UEA amb el president de KH7, 
Josep Maria Lloreda

Tornar del Mercat de la Masuca
en taxi... per què no?
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Botiguers de 
la Masuca, Taxis Igualada i 
Ràdio Taxi Igualada han creat 
una nova promoció per fomen-
tar el Mercat de la Masuca. 
La campanya porta per nom 
“Taxi, cap al Mercat” i ofereix 
importants descomptes a to-
tes les persones que vulguin 
tornar del Mercat en taxi.  
Aquesta és una iniciativa pen-
sada per ajudar a totes les 
persones que no disposen 
de vehicle propi i que vulguin 
retornar al seu domicili d’una 
forma ràpida, segura i còmo-
de. És per això que aquesta 
campanya ofereix un preu 
únic a tots els trajectes amb 
origen al Mercat de la Masuca 
i amb destinació a Igualada, 
Vilanova del Camí i al barri de 
Sant Maure de Montbui per 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 6 de març  la UEA 
va organitzar un nou dinar 
UEA  que en aquesta ocasió 
va comptar amb l’empresari 
Josep M Lloreda, president de 
l’ empresa KH Lloreda que co-
mercialitza el conegut produc-
te de neteja KH7.   
Lloreda va explicar el recor-
regut  de l’ empresa familiar,  
una història curiosa i un para-
digma de visió i reconversió. 
Una empresa que va nèixer 
l’ any 1949  per fer recobri-
ments metàl.lics i que amb la 
crisi dels 90 es va haver de 
reinventar   comercialitzant 
un  potent desengreixant que 
havien desenvolupat per fer 
servir en la seva activitat ori-
ginal: el KH7. Aquest va ser el 
gir en l’ estratègia de negoci 
d’una empresa que Josep Ma 
Lloreda dirigeix des de 1994, 
quan va prendre el relleu del 

seu pare per a  dedicar·se ex-
clusivament a la fabricació i  
comercialització de productes 
de neteja per a la llar i pel sec-
tor industrial. Des de llavors l’ 
empresa  ha crescut un 11% 
anual. Actualment  Lloreda té 
un aplantilla de 85 treballadors 
i factura  40 milions d’ euros. 
El president de KH Lloreda  
va explicar que  a l’ empresa 
es fomenta la creativitat  i que 
les decisions es prenen en el 
Comitè de Direcció Interde-
partamental,  en l’elaboració 

del  pla estratègic i participa 
tothom” , per  a Lloreda “ l’ èxit 
de l’ empresa  és la implicació 
de tots els treballadors”.
Lloreda explicà  que els objec-
tius que s’ ha fixat l’ empresa 
són el manteniment del mer-
cat nacional, on el  producte 
està plenament consolidat  i el 
de créixer a nivell internacio-
nal fins a convertir·se en una 
marca líder a nivell mundial.
L’acte va comptar amb el pa-
trocini de Mútua General de 
Catalunya.

tant sols 6€. 
Per gaudir d’aquesta promo-
ció, els viatgers només ho 
hauran de notificar als taxis-
tes, que aplicaran el descomp-
te en el trajecte del Mercat a 
qualsevol de les poblacions 
esmentades. Per altres po-
blacions, cal consultar el preu 
abans d’iniciar el trajecte. 
D’aquesta manera es pretén 
donar un cop de mà a totes 
les persones que tornin carre-
gades del Mercat i no puguin 
desplaçar·se pel seu propi 
compte. La campanya va co-
mençar la setmana passada i 
està previst que duri fins a fi-
nals d’any.  
Aquesta és una iniciativa de 
Taxis Igualada i Ràdio Taxi 
Igualada, amb la col·laboració 
de l’Associació de Botiguers 
de la Masuca.  
 

Àngels Solé, de l’associació de paradistes, amb Ricard Tomàs, de Taxis Igualada.

Anna Jorba i Sonsoles Garcia, amb els regidors Anna Barcardit i Joan Torras, i Carmel.la Planell
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El proper diumenge 16 de 
març es durà a terme una 
nova edició de la Calçotada 
popular d’Igualada, que en-
guany arriba a la 19a edició. 
Serà una nova oportunitat per 
gaudir d’un dia de bon menjar i 
propostes musicals per a totes 
les edats.
Enguany, però, hi haurà mol-
tes novetats. La primera 
d’elles, el seu emplaçament, 
ja que es durà a terme al Parc 
de Valldaura d’Igualada, al 
barri de Fàtima. 
Els actes començaran a les 
10 del matí, amb tallers, infla-
bles, bitlles catalanes, torneig 
de petanca, així com fira de la 
terra i d’artesania. A més, tam-
bé hi haurà un taller feminista 
i la presentació del projecte 
Laradio.cat.
A les 12 del migdia, tindrà lloc 
un espectacle d’animació in-
fantil a càrrec del berguedans 
Koloraines, un grup que vol 
arribar al públic a través de la 
pedagogia i consciència mu-
sical, tant en les lletres com 
en les harmonies. Així, doncs 
són una banda d’animació per 
a infants amb un rerefons i un 
compromís amb la llengua i el 
país, amb la responsabilitat 
d’actuar i fer cantar les perso-
nes que s’estan formant.
Cap a les dues, es comença-
rà a servir el dinar a base d’un 
manat de 15-20 salsa salvitxa-
da, calçots, xai ecològic amb 
cigronets de l’Alta Anoia, pa, 
vi, aigua i una taronja eco de 
València, a més del got i el pi-
tet. 
Després de dinar, hi haurà 
una sobretaula amb cançons 
a càrrec de la Coral Xalest i 
un parlament a càrrec de Gui-
llem Barceló i Marina Llobera, 
portaveus de l’assemblea de 
docents de les Illes Balears, 
per donar compte de les mobi-

La calçotada pooular d’Igualada canvia d’escenari.

Diumenge, Calçotada Popular 
d’Igualada al Parc Valldaura

litzacions en defensa de l’en-
senyament públic i en català 
que s’estan duent a terme a 
les illes durant aquest curs.
La música posarà punt i final 
a la dinovena calçotada amb 
l’actuació de Pepet i Marieta. 
Es tracta d’un grup musical a 
cavall del riu Sénia i acaben 
de publicar el videoclip de la 
Via Catalana. Amb 5 nomina-
cions als premis Enderrock 
, Pepet i Marieta és una pro-
posta festiva que beu de les 
músiques “populars” d’arreu 
del món per a vestir uns tex-
tos marca de la casa propers, 
descarats i crítics. Rumba, 
jota, bolero o ska, tot estil és 
vàlid per a aquesta banda de 
7 músics sòlida i contundent 
que l’arma ben grossa allà on 
es presenten amb la seva fór-
mula de música, teatre i saber 
quotidians. La festa acabarà 
amb la música enllaunada del 
punxadiscos Dupond i Dupont.
El preu del tiquet de la calçota-
da és de 18 euros si es compra 
de forma anticipada i de 20 si 
es fa a taquilla. Es poden com-
prar els tiquets anticipadament 
al casal la Teixidora, Club Pe-
tanca de Fàtima, al Clot del 
Clos, Hot Blues, l’Acústic i Nits 

de Taverna. Pels menors de 
10 anys, el tiquet és gratuït i 
també hi ha opció vegetariana 
de dinar (cal avisar al comprar 
el tiquet). Es pot obtenir més 
informació de l’esdeveniment 
a  www.lateixidora.cat o a les 
xarxes socials.
La calçotada popular d’Igua-
lada és tot un esdeveniment a 
la ciutat. A més d’una jornada 
gastronòmica, ho és també de 
l’àmbit festiu i reivindicatiu, re-
unint cada any entre 300 i 400 
persones de naturalesa molt 
diversa (colles d’amics, joves i 
no tant joves amb canalla i fa-
mílies senceres) i d’arreu dels 
Països Catalans. Actualment, 
la calçotada és impulsada pel 
Casal la Teixidora i compta 
amb la col·laboració de nom-
broses entitats de la ciutat. 

Tallers de primers auxilis i 
pràctiques de socors a Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte passat, 8 de març, el 
grup de voluntaris de Socors i 
Emergències de Creu Roja a 
l’Anoia va estar realitzant uns 
exercicis pràctics a la zona de 
l’ermita de Sant Jaume Seso-
liveres, al barri del Pla de la 
Massa d’Igualada. Al llarg del 
matí, familiars i amics varen 
representar vàries situacions 
de risc, on els accidentats 
podien tenir fractures, hemor-
ràgies, xoc, etc., depenent de 
cada escenari, i els voluntaris 
i voluntàries havien d’utilitzar 
tot el material al seu abast 
per donar la resposta correc-
te i adient a cada situació. 
L’exercici va ser molt profitós 
i s’emmarca dins de la forma-
ció continuada d’aquest grup, 
que participa habitualment en 
la cobertura preventiva dels 
diferents actes culturals i es-
portius que es duen a terme 
a la comarca de l’Anoia, amb 
l’objectiu d’estar preparats per 
si en un moment donat és ne-
cessària la seva presència en 
una situació real d’Emergèn-
cia.
D’altra banda, el proper  7 
d’abril  s’iniciarà un Taller de 
Primers Auxilis per a Infants 
i Nadons. Aquesta acció for-
mativa està adreçada a tota la 
població en general  amb l’ob-
jectiu de capacitar als alum-
nes amb les eines i recursos 
necessaris per poder donar 
una primera assistència en 
cas d’urgència o emergència, 

i més concretament a les per-
sones que tracten amb infants 
i nadons, ja siguin pares, mes-
tres, monitors, etc.. Aquest 
nou format té una durada de 
8 hores, dividides en sessions 
de 2 hores que es duran a ter-
me de dilluns a dijous de 20:00 
a 22:00 h., i finalitzaran el dia 
10 d’abril. El taller és eminent-
ment pràctic i es tractaran, 
entre d’altres, el Suport Vital 
Bàsic, Hemorràgies, Ferides, 
Cremades, Obstrucció de la 
via aèria per cos extrany, etc.. 
Els alumnes obtindran el Cer-
tificat de Creu Roja que acre-
dita l’aprofitament del curs. 
Les inscripcions ja estan ober-
tes fins el  1 d’abril i cal adre-
çar-se a les oficines de Creu 
Roja Anoia, c/Les Comes, 34 
d’Igualada, telèfon 938030789 
de dilluns a divendres de 9 a 
14 i de 16 a 19 h. Les places 
són limitades.  Podeu trobar 
informació més detallada a la 
web http://www.creurojaanoia.
org

Jornades festives i solidàries a l’Escola Pia

REDACCIÓ / LA VEU

El proper cap de setmana de 
març 14, 15 i 16 l’Escola Pia 
d’Igualada es submergirà en 
unes jornades festives i soli-
dàries.
El divendres al matí els alum-
nes d’infantil, primària, secun-
dària i batxillerat construiran 
una gran Cadena Humana 
d’Aliments, iniciant-se al pati 

de l’Escola i finalitzant a la 
porta del banc d’Aliments.
A la tarda la festivitat seguirà 
amb diferents activitats, una 
petita cercavila pels carrers 
del voltant de l’escola, una 
sessió de diferents tallers i 
una interessant xerrada a càr-
rec de Carles Capdevila, di-
rector del diari Ara.
Al dissabte, al club esportiu de 
les Moreres, es farà un torneig 

de pàdel solidari al llarg de tot 
el dia, i a la tarda a  l’escola 
hi haurà una exposició dels 
millors treballs de recerca de 
Batxillerat dels alumnes de la 
promoció 2013-2014.
Tancaran aquest intens cap de 
setmana amb una calçotada 
familiar el diumenge al pati de 
l’escola i una actuació musical 
per als més petits.

Reconeixement de qualitat a l’Acadèmia Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El Departament d’Ensenya-
ment  reconeix la contribució 

de l’Acadèmia Igualada a la 
millora de la qualitat de l’edu-
cació, en haver implantat un 
sistema de gestió basat en els 

principis i les normes interna-
cionals de qualitat. La Gene-
ralitat ha enviat una carta en 
la que expressa “l’agraïment, 
per l’esforç que heu demostrat 
en la millora organitzativa i de 
gestió efectuada en el vostre 
centre que, de ben segur, aju-
darà a la millora del servei de 
l’ensenyament que doneu al 
vostre alumnat.  El Departa-
ment ens encoratja a continu-
ar aportant valor a la formació 
del nostre país i a l’educació 
en general”.

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

MAESTRO BALLARA

Tel. 616 43 45 43

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 



La malatia limfàti-
ca. El limfedema.
El sistema limfàtic és un dels tres 
tipus de circulació que tenim al 
nostre cos, juntament amb les 
venes i les artèries. Es compon 
d’uns conductes de petit calibre 
i de paret molt fina que els fa 
transparents a la vista, està ínti-
mament lligat al sistema venós i 
condueix la limfa, un líquid blan-
quinós gairebé incolor que conté 
bàsicament greixos i  proteïnes, 
a més transporta una part molt 
important del nostre sistema de-
fensiu: els leucòcits.

Què és el limfedema?
Quan parlem d’un augment del 
volum o  inflor d’una extremitat 
per retenció de líquid limfàtic, 
estem davant d’un limfedema. 
Aquest edema està produït  per 
la dificultat de drenatge de la lim-
fa, que no pot progressar a tra-
vés dels limfàtics perquè estan 
obstruïts o han estat seccionats 
o destruïts per un traumatisme, 
per compressió externa o resec-
ció quirúrgica. És més freqüent 
veure limfedemas en membres 
inferiors de tipus congènit o per 
infeccions bacterianes que en 
membres superiors, que gairebé 
sempre són postquirúrgics.

Per què és tan freqüent el 
limfedema congènit?
El limfedema congènit es localit-
za sempre en membres inferiors 
i es deu a una falta de drenatge 
limfàtic produïda per una dismi-
nució de conductes limfàtics de 
naixement, que fa que existeixi 
d’entrada, una dificultat congèni-
ta de drenatge, que acostuma a 
manifestar-se en el sexe femení 
a partir de l’adolescència. Aquest 
tipus de limfedema a més de con-
gènit és hereditari, i s’hereta de 
forma dominant, per tant la in-
cidència a la nostra població és 
molt alta, tenint en compte que 
oscil·la al voltant d’un 2% de les 
dones.
No s’ha de confondre el limfede-
ma amb el lipedema o distribució 
anòmala del greix en membres 
inferiors. Existeix un percentat-
ge important de dones que pre-
senten unes cames rectilínies, 
amb poca forma i volum gairebé 

igual en genolls i turmells, d’as-
pecte edematós. Aquest tipus 
d’extremitats sí que poden tenir 
un discret i moderat limfedema 
secundari al seu lipedema, però 
bàsicament és una alteració en 
la distribució de greix, que té fre-
qüentment menor densitat, junta-
ment amb una pell més fina del 
normal.

Què és un limfedema se-
cundari a una limfangitis?
Una limfangitis és una infecció i 
inflamació dels conductes lim-
fàtics gairebé sempre d’origen 
bacterià o de tipus micòtic. Una 
petita ferida permetrà que els 
gèrmens que tenim habitualment 
a la pell, per fongs als peus o 
ungles dels dits, penetrin en un 
limfàtic, produint una inflamació 
d’un trajecte o limfagitis linial amb 
vermellor, dolor i escalfor seguint 
un vas limfàtic o una limfagitis re-
ticular que abastarà a varis d’ells, 
provocant una extensa zona d’in-
fecció a la pell.
Per això és fàcil confondre una 
flebitis amb una limfangitis, 
doncs externament s’assemblen 
molt i la diferència és que la fle-
bitis segueix un trajecte varicós i 
fa relleu en la pell, i la limfangitis 
segueix un trajecte limfàtic, sen-
se relleu, i pot abastar una zona 
extensa de la superfície cutània.
Quan existeix una limfangitis, els 
vasos limfàtics afectats s’obstru-
iran, provocant una dificultat del 
drenatge amb el conseqüent  lim-
fedema, però a més aquesta fal-
ta de drenatge facilitarà que els 
gèrmens colonitzants repeteixin 
una i altra vegada, a la mateixa 
localització, processos infecci-
osos que obstruiran més i més 
els vasos limfàtics, provocant un 
seriós limfedema secundari a las 
limfangitis, veient-se freqüent-
ment les dues cames amb ede-
mes limfàtics de diferent mida.

Existeixen limfangitis pro-
vocades per causes alienes 
a les extremitats?
El nostre sistema limfàtic pot 
transportar gèrmens de qualse-
vol localització del nostre orga-
nisme i manifestar-se per alguna 
de les causes ja descrites en 
processos limfangítics o vasculí-
tics cutanis en cames, sense que 
la causa sigui local. És freqüent 
veure en subjectes amb amig-
dalitis cròniques, sinusitis de di-
fícil control i fins i tot infeccions 
bucals no detectades, així com 
infeccions genitourinàries, totes 
elles de tipus bacterià, processos 
limfangítics recidivants, degut a 
les connexions globals del nostre 
sistema limfàtic. Sospitar i tractar 

aquestes infeccions cròniques és 
importantíssim per les possibles 
seqüeles a nivell renal, cardíac, 
etc. que podrien generar amb el 
pas del temps.    

Per què és tan important 
tractar el limfedema?
La importància és deguda a l’evo-
lució sistemàtica del limfedema 
amb el pas del temps, tant si és 
congènit com adquirit, progres-
sant tant en volum de l’extremitat 
com cap a una fibrosi del teixit 
cel·lular subcutani o fibroedema, 
edema dur no reductible a la 
pressió, amb lesions cutànies per 
la gran tensió a la que és sotmesa 
la pell, amb esquerdes que s’in-
fecten fàcilment i poden provocar 
úlceres recidivants de difícil cura-
ció, podent desembocar al final 
d’una molt llarga evolució en un 
procés elefantiàsic de la malaltia.

Es pot curar el limfedema?
Després de molts anys no s’ha 
assolit un tractament definitiu 
del limfedema. Existeixen moltes 
tècniques quirùrgiques que s’uti-
litzen per a casos molt determi-
nats de processos limfàtics amb 
l’afany de millorar les connexions 
limfo-venoses del drenatge i re-
duir  la pressió i l’estancament 
limfàtic, però  totes les tècniques 
terapèutiques  que utilitzem van 
encaminades bàsicament a la re-
ducció de l’edema, però sobretot 
a frenar la evolució del procés, 
Des dels tractaments mèdics,  les 
mesures posturals de dormir i as-

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de carretera de Manresa, 59 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

seure’s amb els peus elevats, les 
mitges o mitjons de compressió 
durant el dia, fins als drenatges 
limfàtics que estimulen el bui-
dament de la limfa a través dels 
ganglis o estacions de connexió, 
tots són útils i obligatoris si es vol 
mantenir a ratlla el problema.

Què és la pressoteràpia?
Es podria definir com un drenat-
ge limfàtic de tipus mecànic. Es 
tracta d’unes botes pneumàti-
ques que s’inflen i desinflen de 
forma seqüencial i progressiva 
mitjançant una bomba d’aire que 
calibra la pressió i el ritme d’ac-
tuació. La pressoteràpia, que fa 
moltes dècades que s’empra, és 
avui en dia la tècnica més efec-
tiva per tractar el limfedema, as-
solint-se uns resultats superiors 

a totes les altres teràpies, però 
sense substituir-les, sinó com a 
complement de les mateixes.
La pressoteràpia exigeix un en-
trenament previ i molta constàn-
cia, ja que el resultat dependrà 
d’una bona pràctica i de la pa-
ciència de l’individu. El temps i 
pressió deurà ser progressiu, en 
un inici s’hauran d’utilitzar pressi-
ons baixes i temps al voltant de 
10 o 15 minuts per anar augmen-
tant la compressió sense que pro-
voqui dolor i arribar a un temps 
promig de 30 minuts. Durant els 
primers mesos és necessari rea-
litzar-la cada dia i quan s’obser-
vi una reducció significativa del 
limfedema es pot anar espaiant a 
dies alterns i ocasionalment dues 
vegades per setmana.

Limfedema congènit

Venes i limfàtics

Limfangitis i limfedema
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Acompanyar els emprene-
dors en les fases inicials d’un 
projecte i/o idea de negoci és 
l’objectiu de PIMEC Emprèn, 
el nou programa d’assessora-
ment per a la creació d’empre-
ses que ha començat a funcio-
nar a la delegació territorial de 
la Catalunya Central, amb seu 
a Manresa.  Fins ara, PIMEC 
participava únicament en els 
processos de consolidació de 
les empreses, però gràcies al 
Programa Catalunya Emprèn, 
s’obre una nova oportunitat 
per donar suport i acompanyar 
els emprenedors en les fases 
inicials d’un projecte i/o idea i 
tancar així el cercle, sent pre-
sents en la gestació, creació i 
posterior creixement i consoli-
dació de l’empresa.
PIMEC Emprèn ha estat dis-
senyat per donar resposta a 
les inquietuds i necessitats 
dels nous emprenedors–futurs 
empresaris de tot el territori–

Pimec posa en marxa un nou servei 
d’assessorament per a emprenedors

Fa poc que el Consell Gene-
ral d’Economistes va xifrar 
en 65.000 les empreses que 
podrien desaparèixer en el 
primer semestre del 2014 
com a conseqüència de la 
impossibilitat d’atendre els 
pagaments a Hisenda, Se-
guretat Social o bancs. Ara 
el Govern presenta una llei 
per facilitar el refinançament 
i la reestructuració dels deu-
tes per evitar que tanquin. La 
proposta diuen que pot costar 
cent mil milions d’euros. I això 
s’ha d’aconseguir fonamen-
talment mitjançant les qui-
tances als creditors, sobretot 
bancs i fons d’inversió, però 
no amb l’estat, (impostos o 
seguretat social). Aquestes 
seguiran tenint preferència i 
podran embargar. Volen fo-
mentar convenis individuals 
entre l’empresa i algun dels 
seus creditors, sempre que 
millorin la situació patrimo-
nial de la firma. Alguns ja ho 
veuen com una sortida per 
facilitar una solució pel cas 
Pescanova.
No se sap el detall de com 
afectarà a la vigent llei concur-
sal, però s’amplia l’àmbit dels 
acords entre diversos credi-
tors homologats judicialment 
(es podran pactar les quitan-
ces i la conversió de deute en 
accions, a més d’ajornaments 
i altres fórmules de finan-
çament) i s’ha reduït el per-
centatge d’acord necessari 
perquè siguin d’aplicació a 
tots els creditors, encara que 
no recolzin el pacte (entre el 
51% i el 75%, segons el cas). 
A més, es donen facilitats als 
bancs -perquè puguin co-
brar el deute que no canviïn 
per accions- en cas de que 
els nous crèdits tinguin pri-
oritat en cas que l’empresa 
entri finalment en concurs. 
Però totes aquestes fórmules 
d’acord signifiquen pèrdues i 
no se sap com i perquè s’hau-
ran d’assumir. Ni com actua-
ran els bancs per facilitar la 
supervivència de les empre-
ses que puguin ser viables 
malgrat el seu elevat endeu-
tament. Els experts creuen 
que les quitances seran més 
habituals a les pimes i la con-
versió de deute en capital, en 
les empreses grans. Les en-
titats financeres estan a l’es-
pera que el Banc d’Espanya 
expliqui les provisions que 
podran alliberar i com  legal-
ment hauran de tractar riscos 
i eventuals pèrdues.
Per això alguns hi veuen una 
cortina de fum. Com la mesu-
ra que es va anomenar ‘tarifa 
plana laboral’ que no deixa 

PERE PRAT

de ser un sistema pel qual les 
empreses poden canviar tre-
balladors antics per nous i així 
reduir el seu cost. Un dubtós 
el benefici social, si per con-
tractar un parat, abans s’ha 
acomiadat un treballador fix.  
Que hi hagi milers de candi-
dats esperant un lloc de tre-
ball és només un mecanisme 
de devaluació social, que 
porta a l’empobriment col-
lectiu. Les dades són aclapa-
radores, encara que s’ama-
guin darrere d’estadístiques. 
Mentre l’INE ens parla d’un 
salari mitjà de 22.000 euros 
anuals, l’Agència Tributària el 
rebaixa a 18.000, gairebé un 
20% menys. Els contractes 
a temps parcial, gairebé ine-
xistents abans de la crisi, han 
augmentat un 22% només al 
darrer febrer. També les em-
preses mitjanes i petites han 
deixat de pagar oficialment 
gairebé el 30% de les hores 
extres. I les empreses de l’Ib-
ex-35 segueixen reduint les 
plantilles (8% l’any passat). 
Els convenis col·lectius ja són 
gairebé inexistents. I d’això el 
govern en diu sortir de la crisi.
No deixen de ser curiosos 
aquests intents d’afavorir la 
viabilitat dels sectors amb 
més necessitats de refinan-
çament dels seus deutes amb 
les entitats de crèdit. Hom 
sospita que sigui una mani-
obra per resoldre problemes 
“dels amics” avui enganxats 
en immobiliàries -moltes de 
les quals estan en concurs- 
les concessionàries i les em-
preses vinculades a sectors 
energètics amb primes. De 
moment una empresa que 
refinança el seu deute i obté 
una quitança és perquè té 
pèrdues. I aquests no tribu-
ten. Però curiosament en els 
pressupostos de l’Estat està 
previst un augment de la re-
captació tributària el 2014 de 
3.650 milions d’euros.
Aquesta podria ser una refor-
ma positiva, però es veuen 
molts riscos en la seva apli-
cació, especialment perquè 
obliga a tercers. Certament la 
situació d’insolvència de les 
empreses moroses requereix 
actuacions legislatives, però 
això de “deute per capital” pot 
amagar molts favors. L’èxit 
del pla per salvar empreses 
viables queda a les mans del 
Banc d’Espanya i dels jutges, 
tradicionalment poc versats 
en gestionar negocis. I el deu-
te públic, que és qui paga els 
seus errors, segueix desbo-
cat. I aquest el paguem tots. 
I l’altre l’hauran d’assumir di-
rectament els creditors. 

Reestructuració 
de crèdits

via les següents eines:
Informació i Orientació per 
analitzar, valorar i comparar 
les teves idees empresarials.
Formació per millorar les ha-
bilitats i capacitats en matèria 
de gestió empresarial per tal 
de garantir l’èxit de les futures 
empreses. Les diferents temà-
tiques en les quals s’incidirà 
són: Gestació de la idea; Com 
elaborar el model de negoci; 
Tàctiques per a solucionar si-
tuacions crítiques dels projec-
tes emprenedors; Com crear 
la vostra empresa,i Solucions 
TIC per incrementar la compe-
titivitat a l’empresa.
Assessorament en el disseny 
del pla de negoci per avalu-

ar-ne la viabilitat i la posterior 
posada en marxa de l’activitat, 
així com en el procés de la 
creació de l’empresa pel que 
fa als tràmits.
Finançament: Servei d’in-
formació, assessorament i 
mediació sobre l’accés al fi-
nançament dels projectes em-
prenedors.
Seguiment tècnic durant els 3 
primers anys de vida de l’em-
presa per facilitar-ne la conso-
lidació.
Portal Xarxa Emprèn: eina di-
rigida a facilitar el procés de 
consolidació de projectes de 
nova creació des de l’àmbit de 
la cooperació-coworking (ofer-
tes i demandes). 
PIMEC Joves Empresaris: 
Punt de trobada dels Joves 
Empresaris i Emprenedors 
de Catalunya per compartir 
experiències, coneixements i 
contactes. Sessions de treball 
amb experts per contrastar el 
vostre model de negoci. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada con-
voca el segon Concurs d’Apa-
radors Comercials, coincidint 
amb la 25a edició de La Mos-
tra d’Igualada - Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil, amb l’objectiu 
de dinamitzar l’activitat comer-
cial i alhora celebrar d’una ma-
nera més visual aquest certa-
men de referència en l’àmbit 
de les arts escèniques per a 
tots els públics. 
En el concurs hi poden partici-
par tots els comerços d’Igua-
lada que decorin el seu apa-
rador amb motius relacionats 
amb el món del teatre infantil 
i juvenil. Enguany s’atorga-
ran dos premis: un al millor 
aparador i, com a novetat, un 
premi especial del públic amb 
una votació que es farà a tra-
vés de la pàgina de Facebook 
de la Mostra d’Igualada. Els 
premis als quals optaran els 
candidats seran la producció i 
disseny d’un cartell publicitari 

Convocada la segona edició del concurs 
d’aparadors comercials de “la Mostra”

que s’exposarà en un OPI de 
la ciutat durant un mes i la gra-
vació d’una falca publicitària 
a l’emissora municipal Ràdio 
Igualada 103.2 FM i la seva 
emissió quatre vegades al dia 
durant una setmana. En la pri-
mera edició van participar en 
el concurs un total de trenta-
tres comerços i la guanyadora 
va ser la botiga de roba laboral 
Texpi. 
Tots els comerciants que hi 
vulguin participar poden con-

sultar les bases del concurs 
a www.igualada.cat o a www.
lamostraigualada.cat i fer arri-
bar les butlletes emplenades a 
l’Oficina del Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí 
(Plaça de la Creu, 18) o a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament d’Igualada (Plaça 
de l’Ajuntament, 1). També es 
pot enviar la butlleta per cor-
reu electrònic a comercsanta-
gusti@aj-igualada.net abans 
de dilluns, 7 d’abril, a les 14h. 

CaixaBank col·loca 1.000 milions a 10 anys en 
cèdules hipotecàries amb una alta demanda
REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank, líder del mercat fi-
nancer espanyol, ha tancat la 
seva primera emissió de cèdu-
les hipotecàries a 10 anys en 
els mercats de capitals des de 
2007, per un import de 1.000 
milions i amb una deman-
da superior als 2.600 milions 
d’euros.

L’èxit de l’emissió s’ha reflectit 
en el preu, que s’ha fixat en 80 
punts bàsics sobre el  mids-
wap, l’índex de referència per 
a aquestes emissions, el que 
significa que s’ha finançat uns 
67 punts bàsics per sota del 
Tresor. 
La bona marxa de l’emissió ha 
permès estrènyer prop de 10 

punts bàsics l’spread inicial, 
situant finalment el cupó en el 
2,625%.
Aquesta nova emissió reforça 
l’excel·lent liquiditat de Caixa-
Bank que, a 31 de desembre, 
va assolir els 60.762 milions 
d’euros, que representa el 
17,9% dels actius totals. 
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Un total de 63 corredors van 
participar el passat diumenge 
9 de març en el 4rt Canicross 
de l’Anoia que organitza el 
Club Amics del Gos (CGA) i 
l’Associació Espanyola Mus-
hers (AEM). La trobada va 
acollir a més d’un centenar de 
persones amants d’aquesta 
modalitat esportiva que van 
seguir l’esdeveniment esportiu 
amb gran expectació. 
El Canicross de l’Anoia és 
puntuable per la Lliga Catala-
na de Canicross i hi van parti-
cipar alguns dels millors espe-
cialistes del país. Javier Torres 
Carrasco amb el seu gos Tom 
va ser el guanyador absolut 
masculí i Olga Álvarez Rubio 
va ser la guanyadora absoluta 
femenina.
Per petició de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern el 
recorregut d’enguany s’ha es-
curçat i dels 10.700 km  s’ha  
passat a 8 km. En definitiva, 
una cita més ràpida i una mica 
menys exigent que va man-
tenir l’emoció fins als metres 
finals. La sortida va ser a les 
instal·lacions del Club Amics 

Darrers dies 
d’inscripció al nou 
curs de monitors 
d’educació en lleure

Un total de 63 participants al Canicròs de l’Anoia

del Gos, al terme municipal 
d’Òdena, després els corre-
dors van fer la pujada al Puig 
Aguilera i finalment van tor-
nar al punt de sortida. Un re-
corregut amb fortes pujades i 
baixades molt tècniques que 
transcorren per un paisatge de 
bellesa incomparable.
El president del Club Amics 
del Gos, Jaume Clotet, va ma-
nifestar la seva satisfacció per 
l’èxit d’una trobada que any 
darrere any es va consolidant 
i va comentar que “és un orgull 

acollir esdeveniments com 
aquests que fomenten les re-
lacions de les persones amb 
els seus gossos a la mateixa 
vegada que es realitza es-
port”. D’altra banda, Clotet va 
voler agrair la col·laboració de 
l’Hospital Veterinari de Catalu-
nya i l’empresa de roba espor-
tiva Elements pel seu suport 
com a patrocinadors.
Club Amics del Gos és una 
entitat que té com a missió mi-
llorar la relació entre les per-
sones i els gossos per tal de 

que sigui el màxim de plàcida 
possible. 
Per aquest motiu, el CAG ofe-
reix un ampli ventall d’activi-
tats relacionades amb el món 
caní que tenen com a objectiu 
final educar els gossos perquè 
aquests es puguin integrar 
perfectament a la vida famili-
ar i a la societat i ensenyar als 
propietaris a tractar i educar a 
les mascotes perquè puguin 
conviure en harmonia i felici-
tat.

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Sociocultural At-
las ofereix aquesta primavera 
un nou curs de monitors i mo-
nitores d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil. 
Aquest curs impartit en conve-
ni amb el CAE (escola d’edu-
cadors en el lleure infantil i 
juvenil), está reconegut per la 
Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya 
i un cop superat tot el procés 
formatiu dóna dret  a obtenir el 
Títol de monitor/a de activitats 
d’educació en el lleure infantil 
i juvenil. 
Amb la nova normativa, el 
curs consta de 150 hores lec-
tives que cal complementar 
amb 160 hores de pràctiques 
i la realització d’una memòria 
de les pràctiques. Les condici-
ons d’accés són tenir 18 anys.
Els horaris del curs son dis-
sabtes, matins de 9h a 14h i 
tardes de 16h a 20h. El curs 
s’inicia el dia 29 de març i fina-
litza el 28 de juny. El preu és 
de 235 euros. Més informació 
al telèfon. 93 805 57 92.

PIVE 5 
PVPR Kia pro_cee’d 1.4 CVVT Concept / PVPR Kia Rio 1.2 CVVT Basic 3p / PVPR Kia Sportage 1.6 GDi Basic 4x2 (inclou impostos, transport, accions promocionals i aportació del govern 
al pla Pive). No inclou les despeses de gestoria i matriculació. Consulteu les condicions i els requisits del pla Pive. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb Santander 
Consumer EFC S.A. un import mínim de 7.000€ per al Kia Rio o la gamma cee’d, i 9.000 € per al Kia Sportage a través de la campanya Flexible Range Finance, a un termini mínim de 48 
mesos. Oferta incompatible amb altres ofertes financeres, vàlida fins al 31/03/2014 en concessionaris de la Península i les Balears. Finançament subjecte a estudi i aprovació per part 
de l’entitat de crèdit. Consulteu-ne les condicions a www.kia.com. El model que es visualitza no es correspon amb el de l’oferta. *Consulteu el manual de garantia Kia.

Consum (l/100 km): 3,2-7,2. Emissions de CO2 (gr/km): 85-189.

EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.
• Carretera de Manresa a Berga Km. 0,650. Sant Fruitós de Bages  |  Tel.: 938 749 980
• Carrer Alemanya, 48. Igualada  |  Tel.: 938 04 72 69
• Carretera Vic a Olot. Km, 3. Vic  |  Tel.: 938 862 199

www.eixmotor.com

GAMMA KIA CEE’D

KIA SPORTAGEKIA RIO

des de 10.900€

des de 15.200€
des de 7.100€

APROFITA EL  
PLA PIVE
en tota la gamma Kia
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L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va celebrar dilluns una 
nova sessió ordinària del Ple 
que va aprovar per unanimitat 
força punts de l’ordre del dia. 
Un dels temes que es porta-
va a debat era la defensa de 
l’autonomia local contra la Llei 
27/2013 de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local. Tots els grups 
vilanovins excepte el PP van 
donar suport al recurs que 
aquests dies estan aprovant 
també molts ajuntaments de 
Catalunya.
El text del recurs deixa clar 
que els ajuntaments han estat 
capaços d’afrontar els grans 
reptes i els canvis culturals de 
finals del segle XX i principis 
del XXI, des de l’autonomia lo-
cal, i que són el principal dic 
de contenció contra la crisi. 
Afirma que, malgrat aquests 
esforços, els ajuntaments mai 
han tingut un finançament just 
i adequat. En aquest sentit, el 
recurs denuncia que durant 
aquests trenta cinc anys les 
hisendes locals han estat l’as-
signatura pendent, en la me-
sura que l’aportació financera 
de l’Estat a les administraci-
ons locals no s’ha adequat als 
serveis que presten. Els ajun-

taments, malgrat la complica-
da situació de crisi, han ha-
gut d’incrementar la despesa 
per donar resposta a aquesta 
emergència social i l’apro-
vació d’aquesta llei significa, 
diu el text, una retallada com-
petencial sense precedents 
que suposarà un important 
retrocés, atès que afectarà de 
ple als serveis que donen els 
ajuntaments.
Aquesta Llei, senyala també el 
recurs, aprofita la situació de 
crisi econòmica per modificar 
l’estructura de l’estat espanyol 
i recentralitzar amb l’excusa 
de la sostenibilitat econòmico-
financera. Vol privatitzar els 
serveis, principalment dels 
tres grans serveis públics lo-
cals que encara es demostren 
econòmicament rendibles: 
l’abastament d’aigües, el trac-
tament de residus i l’enllume-
nat públic.
La llei, asseguren els ajun-
taments, vulnera l’Estatut de 
Catalunya en matèria d’orga-
nització territorial i de règim 
local, i converteix als ajunta-
ments en un apèndix de l’estat, 
i en una instància merament 
administrativa i sota control 
en el seu funcionament, vul-
nerant així l’actual marc basat 
en el principi d’autonomia lo-

cal i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a cri-
teri de proximitat en l’atribució 
de competències i d’eficàcia 
en la redistribució.
Malgrat que tots els grups po-
lítics van subscriure el text del 
recurs contra la Llei de Raci-
onalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local que es-
tan impulsant des de les as-
sociacions municipalistes i els 
sindicats, el PP va votar-hi en 
contra. Mariluz Martínez, por-
taveu del PP a Vilanova del 
Camí va defensar el seu vot 
en contra al·legant que l’ob-

Vilanova del Camí presentarà recurs 
d’inconstitucionalitat a la llei de reforma local

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Al ple Ordinari de Març, el 
grup IPV-VV (Veïns amb 
Veu-Independents per Vila-
nova), va presentar una mo-
ció amb dos punts. El primer 
punt exigir el tancament amb 
obra dels baixos de l’estruc-
tura de formigó, abandona-
da des de fa més de 4 anys 
per l’església, a la Plaça del 
Mercat. El segon punt, inici-
ar contactes amb la propietat 
per exigir la seva construcció 
i posada en servei per part 
de l’església. Així com estu-
diar altres possibilitats com 
són l’expropiació o compra 
per part de l’Ajuntament. 
El punt va ser votat a favor 
per tots els grups municipals, 
a excepció de IC-Verds que 
es va abstenir.
Actualment la construcció 

abandonada presenta riscos 
per la seguretat dels nens i 
persones que juguen i utilit-

zen la plaça. És un focus de 
brutícia i de mala imatge per 
Vilanova, al trobar-se abando-

IPV-VV proposa  finalitzar la construcció de l’estructura de 
formigó propietat de l’església

jectiu de la llei no era la pri-
vatització dels serveis públics 
sinó buscar un equilibri pres-
supostari. La regidora popular 
assegura que els ajuntaments 
i la pròpia Generalitat estan 
assumint competències que 
no els hi són pròpies i per tant, 
va dir, estan fent una despesa 
que no els pertoca i que cal 
regular. 

Altres punts del ple
D’altra banda, entre altres 
temes destacats al Ple, els 
grups municipals van votar 
unànimement les Bases regu-
ladores de la subvenció per al 

nada.
La llicència d’obres va cadu-
car el novembre de 2010, i des 
de les hores, l’ajuntament no 
ha fet cap tipus d’acció legal, 
per exigir la seva construcció, 
demolició i/o millora en la se-
guretat. I més quan l’edifici 
està al mig de la plaça munici-
pal amb més afluència de gent 
i d’actes municipals.
Aquesta estructura estava 
destinada a esser un local so-
cial de l’església entre altres 
serveis, i el que tenim és un 
edifici inacabat al mig de la 
plaça més gran del poble. Do-
nant una imatge negativa per 
l’entorn comercial de la zona.
Des d’IPV-VV, sóm conscients 
que l’Ajuntament ha tingut 
petits contactes, però en cap 
moment, tal i com exigeix la 
legislació urbanística, no s’ha 

requerit a la propietat (Bisbat 
de Vic): la millora de la seva 
seguretat, la construcció de 
l’edifici o l’oberturà d’un ex-
pedient urbanístic i enderro-
car-lo, tal com s’ha fet amb 
altres veïns del municipi.
Volem que l’edifici doni un 
servei al poble, i esperem 
que sigui el Bisbat de Vic qui 
finalitzi el projecte original. 
Però també, com a veïns i 
representants dels grups po-
lítics hem de proposar altres 
possibilitats, com potser la 
permuta de l’estructura de 
formigó, la compra o fins i tot 
l’expropiació.
L’objectiu d’IPV-VV és acon-
seguir que aquest edifici tin-
gui una utilitat, i juntament 
amb el parking subterrani, 
finalitzar l’urbanització de la 
Plaça del Mercat.

foment de la creació de llocs 
de treball i per a la creació de 
noves activitats comercials, in-
dustrials i de serveis; una ini-
ciativa que es va introduir als 
darrers pressupostos a instàn-
cia dels grups d’ERC i CiU.
El Ple també va votar per una-
nimitat les Bases reguladores 
per a la concessió d’ajudes 
econòmiques per a fer front a 
l’Impost sobre l’increment del 
Valor dels Terrenys de Natura-
lesa Urbana. 
Com a conseqüència de la 
crisi econòmica i els casos 
de desnonaments que es pro-
dueixen al municipi, l’Ajunta-
ment de forma cautelar, tenia 
en suspensió la liquidació de 
l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Natu-
ralesa Urbana (Plusvàlua) a 
l’espera de la modificació de 
la Llei hipotecària. El termini 
màxim d’aquesta suspensió 
cautelar és de quatre anys, 
i aquest any 2014 ja es do-
nen alguns casos d’esgota-
ment d’aquest període i hi ha 
famílies que queden en risc 
d’exclusió social. És per això 
que l’Ajuntament ha elaborat 
unes bases per a la conces-
sió d’ajudes econòmiques de 
naturalesa social destinades a 
fer front a aquest impost.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Les dones del P.S.C. de Vila-
nova del Camí, van celebrar 
durant aquesta setmana els 
actes commemoratius del dia 
de la Dona Treballadora. Un 
dels actes va ser la xerrada 
que Lidia Santos ens va fer als 
locals de l’agrupació contra la 
reforma de  la  Llei de l’Avor-
tament..
L’acte més concorregut, però, 
va ser la XI Fira de Manuali-
tats. Unes 30  parades de tot 
tipus, es van omplir la plaça 
del mercat. Parades de biju-
teria, plantes naturals i artifi-
cials, brodats, quadres, ……., 
junt amb les actuacions dels 
diables de Vilanova “ els ca-
brons” i de Sweet India, a més 
de la lluïda ballada de sarda-
nes, van entretenir al nombrós 
públic que ens va acompa-
nyar.
El candidat a les eleccions 

Europees Javi López ens va 
acompanyar a primera hora 
i desprès la Imma Moraleda  
membre de l’executiva del 
PSC amb el càrrec de Se-
cretària de Polítiques de les 
Dones, que junt amb la Se-
cretaria de la Dona a Vilanova 
del Camí Fina Martínez i les 

Gran èxit de la Fira de Manualitats 
de les dones del PSC

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Unes 1300 persones van do-
nar vida dissabte a la festa 
més esbojarrada de l’any, amb 
màscares i disfresses de tota 
mena que van desfilar pels 
carrers vilanovins enmig de 
la gresca i l’expectació veï-
nal. Finalment un total de 21 
comparses es van inscriure a 
la rua de Carnaval d’adults i 
el bon temps va animar molta 
gent a sortir al carrer a admirar 
el pas de les comparses. Des 
del Servei de Cultura des-
taquen que ha estat un dels 
anys que hi havia més ambi-
entació i públic, de ben segur 
per la bona temperatura. La 
regidora de Cultura i Participa-
ció Ciutadana, Vanesa Gon-
zález, ha posat l’accent en 
l’esforç de les comparses per 
superar-se cada any.
Els guanyadors del carnaval 
van ser els integrants de la 
comparsa “Som la mar de ra-
rus” de l’Associació Cultural 
Camp del Rei que han fet do-
blet aquest any, amb el premi 
local i el de la rua igualadina. 
El 2n premi va ser per a “La 
tribu del Pompeu” de l’AMPA 
Pompeu Fabra i el 3r premi 
de les grans comparses va 
ser també per als “Cargols 
il·luminats” de l’AMPA Marta 
Mata. El 4t premi, que s’en-
trega a la millor comparsa de 
2 a 14 membres, va ser per 
a “Las mosqueteras” d’Anoia 
Country i el 5è premi, que re-
coneix la categoria individual, 
es va lliurar a “Superanciano” 
de Martorell. 
Des de Cultura subratllen que 
aquest any moltes comparses 

estaven formades per gent 
jove. A més, novament el car-
naval vilanoví va donar cita a 
grups, entitats i escoles d’al-
tres municipis com Igualada, 
Montbui i Capellades. 
El Jurat estava format per 7 
persones: dos regidors: Ester 
Conchillo i Jordi Baron; 2 co-
merciants: Paqui Claver i Do-
lors Sagarra; la pubilla: Irene 
Lozano i una persona de la 
Comissió de Festes: Queta 
Borrega. La seva tasca va ser 
valorar la carrossa, la disfres-
sa, la coreografia/animació i 
l’originalitat. Les puntuacions 
es van fer de manera indivi-
dual, però la deliberació, com 
sempre, es va fer amb el con-
sens de tothom.
Pel que fa al ball, el DJ PD 
EFA, va punxar bona música i 
la gent, sobretot el jovent, van 
ballar fins gairebé les 3 de la 
matinada. 
Cal dir, per últim, que la com-
parsa del Rei Carnestoltes 
podrà participar al concurs 
de comparses de l’any que 
ve. Recordem que durant uns 
anys, el guanyador (1r premi), 
rebia 300€ i la distinció de ser 
Rei Carnestoltes, però l’any 
següent no podia participar al 
concurs. Des de fa 2 anys, es 
van suprimir els 300€ i es va 
donar opció a la participació al 
concurs. 
Des del Servei de Cultura han 
agraït a l’Associació Cultural 
Camp del Rei l’organització 
del carnaval infantil que també 
va citar un bon nombre d’in-
fants i famílies el dissabte a la 
tarda. 

Originalitat, esforç i gresca 
tornen a marcar un participatiu 
carnaval VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de la Dona Vi-
lanovina va lliurar divendres 
els premis del VIè Concurs de 
Poesia que, en aquesta edi-
ció, portava el reclam de “La 
consciència de les dones” en 
el decurs del sopar de com-
memoració del 8 de març. Un 
any més, el gimnàs de l’Es-
cola Marta Mata de Vilanova 
del Camí va oferir un aspecte 
prou reeixit donades les cir-
cumstàncies com afirmen des 
del col·lectiu. Lydia Prieto va 
guanyar el primer premi amb 
el poema Adona’t. El segon va 
ser per a Oriol Solà amb el cal-
ligrama mètric “Sóc dona” i el 
tercer per a Cintia Castelló per 
la seva aportació “Ànima de 
dona, pura essència”. 
El jurat estava format per Ado-
ració Aliberch, membre de 
Poesia Viva; Teresa Mas, di-
rectora de la Biblioteca de Vi-
lanova del Camí; Maribel No-
gué, escriptora; Mireia Rubio, 
periodista; i Núria Fàbregas, 
guanyadora de la 1a i la 2a 
edició d’aquest concurs.
Lydia Prieto, guanyadora del 
certamen
Adoració Aliberch, en nom del 
jurat, va llegir el veredicte que 
va donar el primer premi a la 
poesia “Adona’t”, de Lydia Pri-
eto, un poema que parla de 
desig, d’anhels i d’ànsia per 
convidar-nos a cridar, saltar i a 
esclatar. El segon premi el va 
rebre Oriol Solà i Prat amb el 
cal·ligrama mètric “Sóc dona”, 

una afirmació de plenitud en 
forma de cal·ligrama, des 
d’una maduresa que encara té 
la força de florir. El tercer pre-
mi va ser per Cintia Castelló 
Henares, per la seva aportació 
“Ànima de dona, pura essèn-
cia”, una proclama sobre la 
polivalència de les dones i el 
seu compromís per aprendre 
del llegat del passat, tot pre-
nent el relleu pel futur, del que 
en dóna: Paraula de dona.
El sopar i el final de festa
En el decurs del sopar les do-
nes pogueren departir de les 
vivències quotidianes, aque-
lles que no són notícia en els 
mitjans de comunicació i que, 
quan ho són, acostumen a ser 
negatives. Es va poder palpar 
en l’ambient les preocupaci-
ons pels propis per causa de 
malalties, atur, ocupació i or-
gull dels néts i netes, precari-
etat de la vida en funció de les 
pensions que es cobra, etc...

Ja abans d’entrar es podia 
veure a les cuineres enfeina-
des tot preparant una fideuà 
per llepar-se els dits, acompa-
nyada d’una amanida prèvia 
amb postres, cafè i tots els 
requisits per facilitar una vet-
llada agradable.
Després de repartir alguns ob-
sequis, per sorteig amb el ti-
quet, la coral “Els Girasols” va 
dur a terme una divertida ac-
tuació que va permetre animar 
els presents tot convidant-los 
a ballar i cantar una bona es-
tona.
Des del grup de Dones d’Igua-
lada han felicitat efusivament 
les organitzadores tot desta-
cant l’esforç i dedicació que 
han posat per dur a terme tot 
plegat, i les encoratgen a tirar 
endavant tot subratllant que 
“en aquests temps de reta-
llades, cal suplir la manca de 
recursos amb imaginació i vo-
luntat”. 

Reeixida edició del VI Concurs 
de Poesia de la mà de la Dona Vilanovina

dones del PSC, van fer entre-
ga  de  la placa on es reconeix 
a una dona treballadora a la 
Sra. María Pérez  Albacete.
Després per finalitzar la diada 
es va obsequiar amb un ver-
mut a tots i totes les persones 
que van muntar la seva para-
da i al públic en general.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Noemí Trucharte precandida-
ta a les eleccions primàries del 
PSC per a les eleccions mu-
nicipals de 2015, ha presentat 
aquest dilluns els avals reco-
llits a la comissió electoral de 
la Federació del PSC Anoia.
En total La Noemí Trucharte 
ha lliurat fins a 38 avals el que 
suposa un 62,2 de la militàn-
cia de l’Agrupació de Vilanova 
del Camí.
“Des d’aquestes ratlles, vull 
donar les gràcies a tota la mi-
litància que ha confiat en mi i 
m’ha donat el seu aval, tam-
bé vull agrair a tots aquells 
i aquelles simpatitzants que 
m’han donat el seu suport i re-
colzament. És per a mi un or-

gull, haver rebut tots aquests 
avals, ja que em donaran la 
força i l’acompanyament per 
poder guanyar aquestes pri-
màries”, diu Trucharte. 

Noemí Trucharte 
presenta els avals
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MONTBUI / LA VEU

Montbui va celebrar diumen-
ge amb una bona participació 
una de les seves festes més 
populars, el Carnestoltes. En 
aquesta ocasió el temps va 
respectar i es  va poder de-
senvolupar el programa d’ac-
tes previstos: tant una ani-
mada rua, com el ball amb el 
lliurament de guardons a Can 
Passanals.
Un any més, la rua de grans 
va comptar amb una nombro-
sa presència de grups repre-
sentatius d’entitats del munici-
pi i també d’altres localitats de 
la comarca. El rei Carnestol-
tes, integrat dins la comparsa 
“veneciana” de l’AMPA Escola 
Antoni Gaudí, va encapçalar 
una comitiva que va recórrer 
íntegrament el Bulevard de la 
Carretera de Valls –que es va 
omplir de llum, color i anima-
ció, amb una gran presència 
de públic- i que va tenir com 
a punt i final el pavelló de Can 
Passanals, on es van poder 
ballar les cançons del mo-
ment, a l’espera de conèixer el 
veredicte del jurat (format per 
representants de la Comissió 
de Festes del Nucli Urbà).

Durant el ball es va procedir 
a la lectura del pregó per part 
del Rei Carnestoltes i es va fer 
el lliurament de premis a les 
millors comparses i també a la 
millor disfressa individual. El 
lliurament de trofeus va anar a 
càrrec de la Regidora de Fes-
tes de l’Ajuntament montbui-
enc Silvia Latorre. 
El primer premi va correspon-
dre a “El volcà en flames”, de 
l’AMPA Escola Garcia Lorca. 
El segon premi va ser per a 
“Sense cinema ens hem que-
dat” de l’AMPA Escola Dolors 

Montbui va celebrar la festa de la 
disbauxa: el Carnestoltes

Martí d’Igualada. El tercer 
lloc va ser per a l’animada 
comparsa musical “70 Move”. 
Quart premi per a “Les bom-
bolles del Carnaval” i cinquè 
per a “The Roar”. 
El premi a la disfressa indivi-
dual va guanyar-lo “Els gan-
xos”, de Montbui.
El Carnestoltes d’adults va 
ser organitzat per la Regido-
ria de Festes de l’Ajuntament 
de Montbui. Hi van col·laborar 
destacadament els membres 
de la Comissió de Festes Nu-
cli Urbà.

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat es va dur 
a terme la gran festa de dis-
fresses per als més menuts al 
Bulevard. Prop de 200 infants 
disfressats i els seus familiars 
van gaudir d’un espectacle in-
fantil i d’una animada cercavi-
la fins a MontMercat a càrrec 
dels Tabalers de l’Institut. A 
les sis de la tarda va finalitzar 
aquest carnestoltes de menuts 
amb el lliurament de trofeus a 
les millors disfresses.
El premi a la nena més petita 
disfressada va ser per a Saray 
Muñoz .  A la categoria de zero 
a tres anys el primer premi va 
ser per a Nicole Rodríguez per 
la disfressa “Cargol a la llau-
na”. El segon va correspondre 
a Ainara Horcas “Cruella de 
Vil”, i el tercer Daniela Portero, 
per la disfressa “Abeja Maya”. 
A la categoria de quatre a sis 
anys el primer guardó va ser 
per a Diego Recio (“Cavall 
Carrussel”). El segon premi va 
correspondre a Alberto, Nerea 
i Clara Pérez (“Pepa Pig”) i el 
tercer va ser per a Gàlia Far-
han (“Sant Jordi”).
A la categoria de set a dotze 
anys el primer premi va gua-

nyar-lo Judit Gómez amb una 
disfressa de “Conillet Màgic”. 
El segon guardó va corres-
pondre a Daniel Marchal i 
Paula Montero que anaven 
disfressades de “Mozart” i el 
tercer guardó va ser per a Dú-
nia Farhan que anava de “Es-
parta”.
El premi a la comparsa més 
nombrosa se’l van endur les 
Llars d’Infants del municipi 
(“Pastissos i espelmes”). El 
premi a la comparsa més ori-
ginal va ser per a l’Esplai Àuria 
per “Drac Xinès” i el premi a 

la comparsa més treballada el 
van guanyar “El pastisser i els 
cupcakes”, de Montbui.

Carnestoltes, del curset de 
Gimnàstica de Manteniment
El passat dijous va ser un 
classe especial per als par-
ticipants en les sessions de 
Gimnàstica de Manteniment 
que es realitzen al poliesportiu 
Mont-aQua. El carnestoltes va 
fer que es pogués veure als 
participants amb disfresses de 
tota mena.

El Carnestoltes de petits, amb un gran 
nivell de participació

MONTBUI / LA VEU

Montbui està celebrant el 
programa d’activitats “Fem 
Més Escola”, amb un propò-
sit clar: apropar als ciutadans 
del municipi al dia a dia dels 
centres educatius, precisa-
ment en el moment que es 
troba obert el termini de pre-
inscripcions per a escoles 
(infantil i primària) i Ensenya-
ment Secundari Obligatori 
(ESO) a l’Institut Montbui. 
Moltes famílies han aprofi-
tat aquests primers dies de 
la setmana per formalitzar 
aquestes preinscripcions, 
tant a les tres escoles públi-
ques de Montbui, Montbou, 
Garcia Lorca i Antoni Gaudí, 
com també a l’Institut Mont-
bui per a l’ESO. 
Avui divendres 14 de març 
es durà a terme un Esmor-
zar dels Infants de les Llars 
d’Infants de Montbui a les di-
ferents escoles del municipi. 
Així, els nens i nenes de la 
Llar d’Infants L’Estel esmor-
zaran a l’escola Antoni Gau-
dí. Els de la Llar d’Infants 
Santa Anna esmorzaran a 
l’escola Garcia Lorca i els 
de la Llar d’Infants Montxic 
faran el mateix a l’escola 
Montbou. Aquesta activitat 

va adreçada als infants de 
les llars d’infants i també als 
escolars de P3.
També aquest divendres, 
però entre les 17.30 i les 
18.30 hores tindrà lloc a la 
Llar d’Infants L’Estel un “Ta-
ller de música per a pares, 
mares i nens/es”. Aquesta 
activitat va adreçada als in-
fants de 0 a 3 anys i als seus 
pares, mares i familiars.
Les activitats del “Fem Més 
Escola” continuaran durant 
tot aquest mes de març. 
Hi sobresortiran la xerra-
da “Aprenem amb imatges”,  
que oferirà a l’Institut Mont-
bui Roser Capdevila, autora 
de “Les Tres Bessones” el 
proper 24 de març. L’acte de 
cloenda del “Fem Més Esco-
la” serà el “Sopar Fem Més 
Escola”, que es durà a terme 
a l’Escola Antoni Gaudí el 
proper 27 de març. Les acti-
vitats del “Fem Més Escola” 
són organitzades per la regi-
doria d’Educació de l’Ajunta-
ment de Montbui, les escoles 
del municipi, l’Institut Mont-
bui, la Biblioteca, i compten 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.  

Fins el dia 21, preinscripcions 
a les escoles i a l’Institut de 
Montbui

MONTBUI / LA VEU

Durant aquest mes de març 
es pot veure a l’Institut Mont-
bui l’exposició “El tabac al 
descobert”, la qual ha estat 
promoguda pel Departament 
de Salut Pública de la Dipu-
tació de Barcelona. Es tracta 
d’una mostra adreçada als 

joves de l’Institut montbuienc, 
d’entre 11 i 14 anys. L’objectiu 
d’aquesta exposició és sensi-
bilitzar els joves sobre els ris-
cos del tabaquisme. La mostra 
genera actituds contràries al 
tabac i el seu consum. L’acti-
vitat compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Montbui.

Exposició a l’Institut Montbui: 
“El tabac al descobert” 

Taller de com explicar contes amb Mònica Torra
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Aquest dimarts dia 11 de 
març, el ple de l’ajuntament 
de Jorba ha acordat aprovar 
provisionalment el Pla d’or-
denació urbanística municipal 
(POUM). Aquesta és l’últim 
acord municipal, abans de que 
la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Catalunya Central, 
n’acordi l’aprovació definitiva. 
El POUM de Jorba, redactat 
per l’equip de l’arquitecte Sr. 
Miquel Raja Borràs, va ésser 
aprovat inicialment per l’ajun-
tament ple en sessió de 19 de 
juliol de 2011. El document va 
ésser sotmès informació pú-
blica, per un període mínim de 
45 dies, mitjançant publicació 
en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia d’1 d’agost de 2011, al 
diari Regió 7 de 22 de juliol 
de 2011, al periòdic La Veu de 
l’Anoia de 22 de juliol de 2011 
i a la pàgina web municipal 
www.jorba.cat, publicant-se 
íntegrament el contingut del 
document. Aquest període va 
prolongar-se fins el 30 de no-

vembre de 2011. 
Simultàniament a la informa-
ció pública, es va atorgar au-
diència als ajuntaments l’àm-
bit territorial dels quals confina 
amb el de Jorba, d’acord amb 
l’article 85.7 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que s’in-
diquen a continuació: Ajun-
tament d’Argençola, Ajunta-
ment de Copons, Ajuntament 
d’Igualada, Ajuntament d’Òde-
na, Ajuntament de Rubió, 
Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui i Ajun-
tament de Veciana. I es van 
formular consultes al següent 
públic interessat: DEPANA – 
Lliga per a la defensa del patri-
moni natural, Associació per a 
la Conservació i Defensa de la 
Qualitat del Medi Ambient de 
l’Anoia, Associació Xarxa pel 
Desenvolupament Sostenible 
de l’Anoia (XADS) i Agrupació 
de Defensa Forestal de Jorba.
Durant el termini d’informa-
ció pública i audiència, van 
formular-se les quaranta una 

al.legacions, de les quals se 
n’ha estimat total o parcial-
ment dinou. La Regidora Isa-
bel Marmí s’ofereix per expli-
car a cada veí els motius pels 
quals no s’han pogut estimar 
les vint-i-una al.legacions res-
tants.També, simultàniament 
a la informació pública, es van 
sol.licitar els informes vint i sis 
organismes sectorials afec-
tats, incorporat les seves pres-
cripcions al document tècnic, i 
s’hi incorporen des de l’apro-
vació inicial quatre convenis 
urbanístics els quals ara han 
estat aprovats definitivament i 
és publicaran, tal com preveu 
la normativa.
La regidora d’Urbanisme de 
Jorba, Isabel Marmi, expressa 
“l’agraïment a tot l’equip tèc-
nic que hi ha participat, amb 
l’arquitecte redactor Miquel 
Raja al capdavant, i a tots 
els veïns i veïnes de Jorba 
que han participat en un pro-
cés que, si bé ha estat llarg, 
ha valgut la pena.” Segons 
Marmi “aquesta ha estat un 

Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal molt ben fet tècni-
cament, que ha comptat amb 
el consens de tots els regidors 
del consistori, i que ha estat 
molt treballat amb tots els ve-
ïns del poble en general i amb 
cada veí afectat pels canvis en 
particular. En els seu moment 
és van fer un conjunt de ses-
sions de participació pública, 
anant més enllà del que obli-
ga la normativa i allargant al 
màxim els terminis per tal de 
donar facilitats a les persones 

a presentar al.legacions i sug-
geriments.” Per concloure, la 
regidora jorbenca destaca que 
“quan la Generalitat de Ca-
talunya aprovi definitivament 
aquest POUM, Jorba dispo-
sarà d’una eina de planifica-
ció urbanística adaptada a les 
normes actuals (l’anterior Pla 
era de 1983), que permetrà 
que Jorba continuï sent un po-
ble tranquil, però que al mateix 
temps pugui evolucionar i anar 
millorant.”

L’ajuntament de Jorba aprova provisionalment el seu Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

“La dona és el pal de paller de 
la casa al Congo”. Així ho va 
explicar la monja Ramona An-
grill durant la xerrada que es 
va fer, el divendres 7 de març 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal 
de la Pobla de Claramunt, 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona. Després de la 
conferència hi va haver un so-
par. Aquestes dues activitats 
les va organitzar la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament.
La germana Angrill, de la con-
gregació de les Carmelites, 
juntament amb la seva nebo-
da Ramona Santaeulàlia van 
explicar com viuen les dones 
al Congo. En aquest país del 
cor d’Àfrica, la dona és qui 
treballa i porta el pes de la fa-

mília i “els homes estan més 
relaxats”. 
La religiosa va recordar les 
condicions precàries amb què 

va treballar en els hospitals i 
com va ajudar a arribar al món 
molts nadons. La germana 
Angrill va estudiar infermeria 

El paper de les dones al Congo centra la xerrada del Dia 
Internacional de la Dona a la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

La novel·la de Paul Auster Bo-
geries de Brooklyn estrenarà 
el Club de Lectura que co-
mençarà a funcionar a la Po-
bla de Claramunt. La presen-
tació d’aquesta iniciativa es 
va fer el dimecres 5 de març 
a la tarda a la biblioteca muni-
cipal mossèn Cinto Verdaguer 
i va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch.
De moment s’han inscrit 15 
persones al club i va a càrrec 
de Marc Guarro, moderador 
de clubs de lectura des de 
2007 en diversos municipis de 
l’Anoia, com Carme, Òdena, 
els Hostalets de Pierola i Mas-
quefa. La iniciativa l’impulsa la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.
El funcionament d’aquest club 
serà que un cop triada l’obra 
es disposarà d’entre un mes i 
mig o dos per llegir-la i llavors 
buscar un dia, que serà un 
dimecres al vespre, per tro-

bar-se i fer una tertúlia d’una 
hora de durada sobre el llibre 
i l’autor. Les trobades es faran 
a la biblioteca municipal i la 
primera està prevista per al 28 
de maig en què es comentarà 
la novel·la de Paul Auster.
La distribució dels exemplars 
a cada membre del club es 
farà des de la biblioteca. D’ara 
fins a l’estiu es proposarà la 
lectura de Bogeries de Bro-
oklyn i d’un altre llibre. Les 
obres podran ser en català o 
en castellà, segons la prefe-
rència del lector, i seran de 
diversos estils. El que tindran 
en comú és que no sobrepas-
saran les 350 pàgines.
Per formar part d’aquest club 
caldrà fer una aportació eco-
nòmica. Les persones que es-
tiguin interessades en aquesta 
iniciativa es poden adreçar a 
la biblioteca municipal mos-
sèn Cinto Verdaguer, Tel. 93 
808 84 45.

“Bogeries de Brooklyn” de Paul 
Auster estrenarà el  Club de 
Lectura de la Pobla de ClaramuntLA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
acollirà, del 16 al 30 de març, 
una mostra de l’art digital de 
Pilar Clavaguera i Aleu. La col-
lecció s’inaugurarà el diumen-
ge 16 de març a 2/4 d’1 del 
migdia i l’organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament.
L’obra que presenta Pilar Cla-
vaguera és fruit de la curiosi-
tat d’investigar un canvi en les 
regles fins ara establertes en 
el món de l’art. Els trets per-
sonals del traç manual de l’ar-
tista ens endinsen en un uni-
vers oníric de gran intensitat 
emocional, sense abandonar 
les premisses constants que 
han guiat les seves creacions 
durant una llarga trajectòria 
artística.

El 1954 Pilar Clavaguera, nas-
cuda a Reus, inicia estudis de 
dibuix artístic, dibuix tècnic, 
modelat, història de l’Art i es-
tudis de volums a la Llotja de 
Barcelona. També fa estudis 
de pintura a l’oli, gouache, 
aquarel·la i dibuix al natural 

L’art digital de Pilar Clavaguera, a la Sala 
d’Exposicions de la Pobla

i el 1957 va marxar al Congo 
per treballar a la missió de 
Kimbau. “La situació amb què 
viuen els congolesos és molt 
trista però també hi ha mo-
ments d’alegria, com el naixe-
ment d’un infant”.
Ramona Angrill va destacar la 
importància que té per a les 
dones africanes ser mares. Va 
recordar, emocionada, el cas 
d’una dona a qui va comunicar 
que no podria tenir més fills i 
que, per aquest motiu, es va 
treure la vida. Les dues confe-
renciants també es van referir 
a altres aspectes del món de 
la dona al Congo, com la poli-
gàmia, que “actualment, algu-
nes congoleses accepten però 
no hi estan d’acord”. 
Després de la intervenció de 
les dues conferenciants, es va 

passar un audiovisual sobre 
la vida de la dona al Congo i, 
tot seguit, es va obrir un torn 
de preguntes. Actualment, 
la germana Angrill viu a Vic i 
amb 88 anys, i mentre la salut 
li permeti, encara es dedica a 
cuidar la gent que ho neces-
sita. Va ser una xerrada molt 
interessant i en què la religio-
sa va mostrar la seva humilitat 
i tendresa.
Un cop va finalitzar la con-
ferència, hi va haver un so-
par al qual van assistir més 
d’una seixantena de poblata-
nes. L’àpat, a càrrec del bar-
restaurant El Cau de l’Ais, va 
consistir en pa amb tomàquet, 
embotits, truites, amanides i 
de postres, un gelat. Després 
hi va haver un concurs de can-
çons i una discomòbil. 

del cos humà. El 1974 rep el 
títol de graduat en Arts Aplica-
des. 
Clavaguera és una artista po-
lifacètica que ha treballat amb 
diferents disciplines, com ma-
quetes de guix, cartró, suro 
i fusta, ceràmica amb torn, 
il·lustracions per a llibres o 
retrats a llapis i plomilla. És 
amant de l’Egipte faraònic i, 
durant els anys acadèmics 
1993-1996, obté el diploma de 
Civilització Egípcia de la Soci-
etat Catalana d’Egiptologia.
L’exposició de Pilar Clavague-
ra a la Pobla de Claramunt es 
podrà visitar de dilluns a dis-
sabte, de 2/4 de 6 de la tarda 
a 2/4 de 8 del vespre, i els diu-
menges, de les 12 a les 2 del 
migdia. 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 666 468 786

de maig i juny

OBRIM EL DIA 23!  
I DURANT ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY.

Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres
Horaris: de dilluns a dissabte

matí 10 a 13h
tarda 15.30 a 19.30h

diumenges
de 10 a 13h

Per a més informació: 666 468 786

·Disseny i construcció de jardins
· Arbres exemplars i arbustos
·Planta vivaç i de temporada
·Bruc, terres, jardineres i complements
·Manteniment de jardins
·Poda d’arbrat
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

El proper dissabte 15 de març, 
la colla “Els Caramellaires 
d’Òdena”, començarà els as-
sajos de les Caramelles amb 
un assaig ben especial.
L’Ajuntament d’Òdena, des de 
l’àrea de cultura, ha convidat 
al director, Ramon Manent, 
músic i cantador especialitzat 
en música tradicional, cançó 
popular i cant coral per poder 
realitzar un taller a tots els 
caramellaires. A més, segui-
dament, a les 21h, a l’escola 
Castell d’Òdena Ramon Ma-
nent juntament amb el canta-
dor David de la Higuera oferi-
ran un concert obert a tothom. 
Els assajos, que es faran fins 
per Setmana Santa, tenen lloc 
cada dissabte a les 19.00h a 

l’escola Castell d’Òdena. Tot-
hom qui ho vulgui hi pot parti-
cipar, grans i petits, l’únic que 
han de fer és personar-se di-
rectament als assajos.
“Els Caramellaires d’Òdena” 
tenen una llarga tradició al 
municipi. Ja fa 19 anys conse-
cutius que per Pasqua surten 
a recórrer el municipi per ce-
lebrar i mantenir la tradició de 
les Caramelles.  Actualment 
formen la colla més de 150 ca-
ramellaires de totes les edats.
Aquesta entitat anima a tot-
hom a participar-hi i conser-
var una de les festes populars 
més senyalades al municipi. 
Les Caremelles se celebraran 
el dissabte i diumenge 26 i 27 
d’abril.

Comencen els assajos de 
caramelles 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena torna 
a convocar a tots els veïns a 
unes reunions informatives  
amb l’objectiu de donar comp-
te de les darreres actuacions 
de govern.
Des dels inicis d’aquest man-
dat al 2011, l’equip de govern 
convoca 2 o 3 vegades a l’any 
aquestes reunions informati-
ves a cadascun dels nuclis de 
població d’Òdena. Aquestes 
trobades apropen l’acció mu-
nicipal a la ciutadania en un 
ple exercici de la transparèn-
cia vers els odenencs i ode-
nenques.
Així, l’Ajuntament ha progra-
mat tres trobades amb els ve-
ïns del municipi: una amb els 
veïns del barri de Sant Pere, 
barri Sant Ramon i Pla de la 
Masia que tindrà lloc el dijous 
13 de març a les 20:30 h al 
Centre Cívic, una segona al 
nucli antic de l’Espelt el diven-

dres 14 de març a les 20 h al 
Centre de l’Espelt i una darre-
ra al nucli antic d’Òdena, el dia 
20 de març a les 20 h al Cen-
tre Unió Agrícola.
Entre altres, els principals te-
mes objecte de les reunions 
serà explicar el pressupost 

L’Ajuntament convoca els veïns a 
conèixer l’acció de govern

2014, les preinscripcions a les 
llars d’infants, els actes relle-
vants al municipi, els treballs 
de millora de l’accessibilitat, 
el nou contracte de recollida 
d’escombraries, entre altres, 
per finalitzar amb un torn obert 
d’intervencions.

ÒDENA / LA VEU

Per seguir amb la commemo-
ració del Dia Internacional de 
les Dones que va tenir lloc el 
passat 8 de març, aquest pro-
per dissabte tindrà lloc una 
nova activitat organitzada pel 
Fòrum de Dones d’Òdena 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament.
Es tracta del fòrum “La femini-
tat 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. Per fer-ho es 
comptarà amb la participació 
de dones de diferents països.  
L’acte tindrà lloc el dissabte 15 
de març a les 5 de la tarda a 
sala de plens de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

Dones de diferents països 
parlaran de “La feminitat també 
és multicultural”  

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena amb 
la col•laboració d’Artístic, se 
suma a la commemoració de 
l’Any de Camen Amaya quan 
fa cent anys del seu naixe-
ment i  cinquanta anys de la 
seva mort per tal de redesco-
brir, honorar la seva memòria 
i difondre el llegat de la baila-
ora.
Així, del 10 al 13 de març i 
del 17 al 24 de març al Poli-
esportiu Mestre Vila Vell  es 
pot visitar l’exposició “Carmen 
Amaya, essència, presència 
i mite”, una selecció de foto-
grafies personals i familiars, 
així com de retrats d’estudi, 
cartells, programes i fotogra-
fies de diverses actuacions 
dipositades al Centre de Do-
cumentació i Museu de les 
Arts Escèniques de l’Institut 
del Teatre, que ens permeten 
endinsar-nos en els aspectes 
més íntims de la seva perso-
nalitat així com descobrir les 
claus de la seva genialitat.
A més, el 15 de març, tindrà 
lloc l’espectacle “Palma y Ta-
cón”.  Aquest espectacle s’ha 
concebut com un record de 
la manera d’interpretar i d’en-
tendre el flamenc de Carmen 
Amaya. Es tracta d’una pro-
ducció artística de la directora 
de l’escola vilanovina Artís-
tic, Rosalba Sánchez, sota la 
direcció i coreografia d’Eva 
Navas, professora de l’Institut 
del Teatre i professora de fla-
menc a l’escola vilanovina. La 

interpretació de l’espectacle 
comptarà amb 5 bailaoras i 
bailaores, 2 solistes, 2 guitar-
ristes, una jove revelació de 
la guitarra clàssica espanyola, 
un cantaor, una cantaora i una 
cantant per a la copla. També 
hi haurà una petita intervenció 
de nens al començament de 
l’espectacle.
“El llegat de Carmen Amaya 
forma part de la nostra histò-
ria i per això volem recordar-
lo i difondre’l” explica  Eva 
Navas. “L’espectacle és una 
petita ofrena a la seva vida i 
a tot el que ella ens ha deixat 
en el món del baile flamenc: la 
passió, el virtuosisme tècnic 
i rítmic, el rigor en els zapa-

Òdena homenatja a Carmen Amaya

teados... Són les fonts d’una 
escola que ella va iniciar i de 
la qual han begut les genera-
cions posteriors”.
Amaya va revolucionar l’art del 
flamenc amb un estil après al 
carrer, sense passar per l’aca-
dèmia. Als sis anys va debutar 
al Restaurant Set Portes, i ja a 
Madrid va anar-se fent un lloc 
entre els millors. El seu exitós 
debut a París li va obrir les 
portes del món, i des d’ales-
hores va despuntar com nin-
gú, arribant a adquirir prestigi 
internacional, especialment a 
l’Argentina i als Estats Units, 
on compartia escenari amb 
els artistes més cèlebres del 
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Anoia Sud  

CARME / LA VEU

El dissabte passat, 8 de 
març, a Carme es va cele-
brar la calçotada popular que 
cada any s’organitza des del 
Casal de Carme. El temps va 
acompanyar i així la calçota-
da va tenir lloc a la plaça de 

l’Església, on tothom va gau-
dir del bon dia. 
Aquesta vegada, hi van par-
ticipar gairebé cent persones 
del poble, grans i petits, i tots 
ells van gaudir els calçots de 
temporada i d’una bona com-
panyia. 
Tot seguit, com és costum, 

Calçotada popular a Carme

els carmetans i carmetanes 
van passar la tarda jugant a 
bitlles catalanes. 
La Junta del Casal agraim a 
tothom la seva participació i 
esperem que aquesta acti-
vitat es pugui celebrar cada 
any. Fins la propera! 

CARME / LA VEU

El projecte “Obrim Carme a 
les rutes turístiques de l’ai-
gua i del patrimoni cultural i 
mediambiental del municipi”, 
aprovat a primers de l’any 
2013 consta de quatre actua-
cions: La primera és la urba-
nització d’una part del nucli 
antic, concretament el carrer 
Freginal fins al C/ Sant Jordi 
i la placeta de l’Alegria fins 
al carrer Major. La segona 
és la recuperació de l’antic 
Escorxador municipal com 
a punt d’informació turísti-
ca, recuperant així un edifici 
municipal molt deteriorat pel 
pas dels anys i actualment 
sense ús. La tercera són els 
diversos camins, corriols i vi-
aranys que s’acondicionaran 
i es senyalitzaran per poder 
gaudir de passejades seguint 
la riera, el rec o les zones 
d’interès cultural, com són 
els poblats íbers, la necròpoli 
romana, el Coll de la Llentia 
i l’ermita de Collbàs, entre 
d’altres. Finalment la quar-
ta actuació servirà per una 
nova pàgina web municipal 
que reculli tots els continguts 
i la informació necessària 
perquè el visitant pugui obte-
nir informació d’interès sobre 
el municipi. La web serà una 
eina per ser consultada, in-
teraccionar-hi i obtenir infor-
mació sobre el terreny. 

A primers d’aquest mes de 
març l’empresa Port Narbon-
ne, SL ha iniciat la primera 
actuació: urbanitzar el carrer 
Freginal fins al carrer Sant 
Jordi i la placeta de l’Alegria 
fins al carrer Major. En primer 

lloc es separaran les aigües 
brutes de les aigües aptes 
per a regadiu que ara estan 
barrejades en el rec patrimo-
nial que passa pel carrer Fre-
ginal. Aquesta feina és molt 
important per aconseguir en 

Iniciada la primera de les obres 
de “Viure al poble més” a Carme

CARME / LA VEU

El passat dilluns, tot i que es-
tem en període quaresmal, 
i després d’haver rebut una 
dispensa de la cúria sardine-
ra, les dones grans de Car-
me van fer l’enterrament de 
la sardina. Seguidament per 
apaivagar la pena es va fer 
una sardinada en honor a la 
difunta, que ha passat a mi-
llor vida...
En l’acte s’hi van aplegar al 
voltant de 30 persones, to-
tes elles amb una “mantilla” 
blanca al cap en senyal de 
dol. Finalment es va cloure 
la celebració amb un tast de 
pastis de poma elaborat per 
la Pastissera del Mas.

Sardinada amb les 
dones grans de 
Carme

CARME / LA VEU

Dissabte 15 al casal de Carme 
es durà a terme una taula rodo-
na amb ponents de qualitat que 
parlaran sobre el dret a decidir 
el futur de Catalunya. Serà a les 
8 del vespre.
“Vol que Catalunya esdevingui 
un estat independent?” Sota 
aquesta pregunta i organitzat 
per l’Assemblea Nacional Cata-
lana l’objectiu és donar un espai 
d’opinió a totes les sensibilitats, 
tant a favor com en contra de la 
independència de Catalunya.
Els convidats a l’acte són: Mari-
na Llansana,membre de la jun-
ta directiva d’Òmnium Cultural; 
Begoña Amado, presidenta de 
Súmate a l’Anoia; Paco Neva-
do, president del Centre Cul-
tural Extremeño Anoia i Joan 
Agramunt, regidor del Partit Po-
pular a l’Ajuntament d’Igualada. 
L’acte serà moderat per Marc 
Guarro.

Taula rodona 
a Carme: Vol 
que Catalunya 
esdevingui un estat 
independent?

CAPELLADES / LA VEU

Aquest proper dissabte dia 15 
de Març, l’entitat “SÚMATE” 
farà una xerrada al Teatre La 
Lliga de Capellades (C/ del Pi-
lar,13) a les 18h.
Amb la presència de Antoni 
Olivé, profesor IQS (Universi-
tat Ramon LLull), el Presidente 
de Súmate Eduardo Reyes i la 
portaveu de SÚMATE ANOIA, 
Bego Amado, parlaran sobre la 
construcció de la Catalunya del 
futur.
Un cop finalitzat l’acte, se servi-
rà un pica pica.
SÚMATE és una entitat forma-
da en gran part per catalans 
de llengua i cultura castellana/
espanyola que, per qüestions 
familiars i/o d’origen, han man-
tingut aquest patrimoni sense 
renunciar a ser i formar part 
activa de la comunitat nacional 
catalana.
Súmate defensa un debat obert, 
democràtic i participatiu. Vol ser 
part activa a l’hora d’afrontar els 
reptes socials i polítics de Cata-
lunya. Després del reiterat me-
nyspreu dels diferents governs 
de l’Estat espanyol cap a les 
necessitats i les justes reivindi-
cacions de la societat catalana, 
ha arribat l’hora de que treba-
llem como un sol poble i cons-
truïm un nou país, en llibertat, 
que respecti la diversitat i amb 
la ferma voluntat que el nostre 
benestar present i el del futur 
dels nostres fills, dependrà de 
les nostres decisions.

Demà dissabte, 
acte de Súmate a 
Capellades

properes fases recuperar tot 
el rec. La placeta de l’Alegria 
tornarà a connectar-se amb 
l’Escorxador fent que la gent 
pugui pujar i baixar sense 
necessitat de passar pel car-
rer. L’obra també contempla 
un parc infantil just per da-
vant de la façana de l’Escor-
xador, espai molt necessari 
per aquesta zona del poble.
L’obra està finançada pel 
programa “Viure al Poble 
Més” amb cofinançament del 
PUOSC.
Una vegada encarregats i 
aprovats els projectes de re-
cuperació de l’Escorxador i 
les rutes de l’aigua, es posa-
ran a licitació pública. Paral-
lelament s’estan treballant 
els diferents vídeos de difu-
sió del poble i de les seves 
rutes que s’incorporaran al 
nou web municipal.
Amb aquest projecte es com-
plirà amb una de les priori-
tats municipals d’aquesta le-
gislatura: fomentar el turisme 
familiar i de cap de setmana, 
aprofitant l’entorn verd del 
municipi i les seves zones de 
passeig al costat de l’aigua, 
sigui la riera o el rec, així com 
també aquells indrets d’inte-
rès cultural i patrimonial.

Santuari de Collbàs a Carme



DE L’ANOIA
CAPELLADES 2014

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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Mercat Figueter 2014  

MONTSE IBÁÑEZ / LA VEU

Aquest diumenge, segon de 
Quaresma, es celebra a Ca-
pellades una nova edició del 
Mercat Figueter.
Les activitats començaran 
aquest dissabte al matí. D’una 
banda, a la 1 del migdia, s’in-
augurarà al Museu Molí Pape-
rer de Capellades l’exposició 
“Un diari de autoretratos” de 
Mariam Shambayati. D’altra 
banda, durant tot el dia al Parc 
de la Bassa, es farà la primera 
Fira del Disc de Capellades. 
Així des de les 9 del matí fins 
les set de la tarda es podrà 
comprar o intercanviar vinils 
musicals, DVD, CD, cassets, 

Una fira del disc usat 
és la gran novetat del 
Mercat Figueter, 
dissabte al Parc 
de la Bassa

Capellades, a punt per a un nou Mercat Figueter
pelis, revistes musicals, vide-
ojocs i totes les rares que es 
vulgui. A més a més de les 11 
del matí fins les 7 de la tarda 
hi haurà l’actuació en directe 
dels grups musicals Evandar, 
The Saturday Blues, Grup In-
vitat i Kordos. 
Després de tota aquesta prè-
via arribarà el dia pròpiament 
de Mercat Figueter. 
Per tot el recinte firal es farà 
de 10 del matí a 8 del vespre 
una Mostra de Comerç i Ser-
veis i una Mostra d’Entitats i 
Associacions de Capellades.
Les activitats estaran reparti-
des per diferents espais de la 
vila. Així al Parc de la Bassa 
es farà una nova Trobada de 

Plaques de Cava, de 10 del 
matí a 2 de la tarda. En aquest 
espai es podrà intercanviar, 
comprar i vendre plaques i 
també es presentaran noves 
edicions i es farà sorteigs de 
lots.
A la plaça Catalunya s’hi con-
centra una gran part de l’ac-
tivitat. Tot començarà amb la 
inauguració, a dos quarts de 
dotze del migdia, a l’estand 
de l’Ajuntament. Seguida-
ment, actuaran els Falcons de 
Capellades. Durant tot el dia 
aquí es podran comprar els 
Bunyols de Figa, que es faran 
des de l’estand del Grup pel 
Tercer Món. La Plaça Cata-
lunya també acollirà a Cape-
llades Comerç, amb diverses 
propostes. Així, al matí d’11 
a 3, hi haurà una Degustació 
Gastronòmica i a la tarda, de 
5 a 8, una Degustació de Gin-
tònics.

També s’hi podrà trobar l’es-
tand de jocs de la JCUACC, 
que explica de manera entre-
tinguda per la canalla tot el 
tema de l’aigua.
Altres propostes per a la quit-
xalla, totes gratuïtes, seran 
l’inflable de la plaça Àngel 
Guimerà i l’espai de jocs del 
carrer Abat Muntadas.
Repassant el programa d’acti-
vitats, a dos quarts d’una, els 
The Lemon Day proposen un 
Concert vermut amb els grups 
Palisandro i Da Souza, al ma-
teix espai de cada any, davant 
les escales de la Piscina.
La Coral Xeremell a la una del 
migdia actuarà a la plaça Ver-
daguer.
Durant tot el dia, tant al matí 
com a la tarda, Actua Produc-
cions animarà el recorregut 
del Mercat Figueter.
I l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats de Cal Ponet orga-

nitza el també habitual Ball 
de Mercat Figueter amb J.M. 
Deviño.
També com és costum dels 
darrers anys, es farà una nova 
edició del Concurs de Pintura 
Ràpida Joan Campoy, de dos 
quarts de 9 a dos quarts de 2 
de la tarda. Una hora més tard 
es farà l’entrega de premis a 
Les Voltes de Casa Bas.
Una de les novetats d’aquest 
any és que es recupera l’es-
pectacle final, a les set de la 
tarda, per tancar el dia de Mer-
cat Figueter. Es farà a la Plaça 
Catalunya i quan finalitzi es 
repartirà berenar per a tothom.

C.IMMACULADACONCEPCIÓ, 15 
• 08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85 - 
granero.campi@cofb.net

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia
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CA L’ESCOLÀ

www.facebook.com/calescola
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• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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L'Ajuntament de Cape�ades us desitja un bon Mercat Figueter



Marcel.lí Martorell, a l’interior de la Biblioteca Municipal. Foto: JP

”Tenim un ajuntament 
amb un deute 
molt important, i això 
ha fet que en els 
darrers sis anys 
s’hagin destinat 
molts  recursos 
a tornar crèdits”
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Marcel.lí Martorell: “Hem donat la volta a la situació 
econòmica de l’Ajuntament de Capellades”
CAPELLADES / JORDI PUIGGRÒS 

Aprofitant la celebració, un any 
més, del Mercat Figueter, hem 
parlat amb l’alcalde Marcel·lí 
Martorell (CiU) sobre l’actuali-
tat municipal capelladina, i dels 
projectes que té en cartera el 
govern de l’Ajuntament, pràc-
ticament a un any vista de les 
properes eleccions municipals. 
Hem parlat en un dels racons 
de la recentment oberta Bibli-
oteca Municipal, al bell mig de 
Capellades.

El Mercat Figueter és potser 
l’esdeveniment que més per-
met a Capellades obrir-se a 
la comarca i els municipis de 
l’entorn. Hi ha alguna nove-
tat que destacar?
No, en general té una línia con-
tinuista respecte l’any passat. 
El que passa és que, com ja 
s’havia fet fa alguns anys, en 
aquesta ocasió es torna a fer 
alguna activitat el dissabte per 
la tarda, de manera que els ac-
tes del Mercat Figueter no són 
només el diumenge. Es farà 
una fira del disc usat, de vinil, 
i en paraŀlel es faran activitats 
musicals. Així s’ocuparà també 
la tarda del dissabte.

Hi ha poblacions que s’in-
venten fires per poder tenir 
quelcom per captar visitants. 
A Capellades no fa falta.
Hi ha indicis que ens porten 
150 anys enrere, del Mercat 
Figueter. És, doncs, una ac-
tivitat molt tradicional, que ha 
tingut els seus alts i baixos.. 
Fa uns 18 anys es va recupe-
rar amb certa força, i nosaltres 
ens sentim hereus d’aquesta 
continuïtat. Ens agradaria po-
der fer més activitats, donar-li 
potser més espectacularitat, 
però estem molt condicionats 
per les restriccions pressupos-
tàries. No són moments per 
fer grans despeses, sinó de 
fer bona gestió, tan com sigui 
possible. Però sí, és cert, aquí 
no ens hem d’inventar res. He 
de dir que quan vam entrar al 
govern municipal ja ens vam 
capficar en els actes que són 
més propis del calendari festiu 
capelladí. Que el que ja tenim, 

funcioni.

Capellades té també la virtut 
d’oferir molt. Fa pocs dies 
l’Ajuntament arribava a un 
acord amb FGC per promou-
re el museu Molí Paperer i 
l’Abric Romaní.
Fa anys que tenim un contacte  
molt intens tan amb Ferrocar-
rils de la Generalitat, com amb 
la Direcció General de Trans-
ports. Hem optat pel diàleg 
constructiu. Hi ha que prefe-
reix lluitar per les coses d’una 
altra manera, al carrer, si cal, 
però nosaltres no. Penso que 
ara mateix cal construir siner-
gies, i l’acord amb FGC és una 
demostració. Cadascú hi posa 
el que pot, i fem quelcom més 
gran. La integració dels bitllets 
del Museu i del jaciment en 
els bitllets del tren, no suposa 
cap encariment, cap despesa 

afegida. Estic content que, en 
certa manera, hàgim innovat 
en això a l’Anoia, i que després 
s’hi hagin apuntat els nostres 
veïns d’Igualada i de la Pobla 
de Claramunt. És positiu.

A Capellades esteu contents 
amb el transport? El tren és 
lent, amb menys freqüènci-
es, poques Hispanos...
Es va fer un treball d’anàlisi, i 
tant FGC com Transports de 
la Generalitat han donat una 
certa resposta, amb la implan-
tació de trens semidirectes. 
Potser no beneficien tan a 
Igualada, però el fet de que la 
capital pugui tenir autobusos 
llançadora fan que el tren no 
sigui tan competitiu. Ara estem 
una mica millor que fa només 
un any. El que sí que reclamo 
és una planificació. Som molt 
conscients que FGC no pot fer 
avui grans inversions, però sí 
que es podria preparar tot per 
a quan hi hagi diners. Malgrat 
això, estic satisfet perquè hi ha 
hagut una resposta.

Ara que parlava de l’Abric 
Romaní. Allò no li sembla 
que és una mica com l’obra 
de la Seu...
Entenc que hi hagi una cer-
ta incredulitat respecte al que 

s’ha estat fent a l’Abric Roma-
ní i el Parc Prehistòric. Però la 
feina no caurà en va, ni molt 
menys. Tenim el recorregut i 
l’edifici final a punt, finalitzats. 
El que passa és que la crisi ens 
ha agafat amb el peu canviat, 
i davant de la situació, l’ajunta-
ment ha optat per altres priori-
tats, més de caire social i eco-
nòmic. Tenim un ajuntament 
amb un deute molt important, 
i això ha fet que en els darrers 
sis anys s’hagin destinat molts  
recursos a tornar crèdits.

Però s’obrirà al públic?
La nostra intenció és que la 
gestió no sigui de l’Ajunta-
ment, sinó que sigui indirecte. 
La llei ens impedeix contractar 
més personal, i destinar-hi uns 
diners que no tenim en aquest 
moment. No és fàcil, però l’op-
ció que volem és trobar un 
operador que se’n faci càrrec, 
amb experiència i solvència. 
Aquesta és una jugada que, si 
es fa, s’ha d’encertar a la pri-
mera. 

El Museu Molí Paperer és 
una altra història, molt dife-
rent.
Sí, sense cap mena de dubte. 
Estem molt contents, perquè 
malgrat les dificultats econòmi-

ques del moment, la davallada 
de visites a tots els museus i 
les conseqüències d’això en 
l’estat de comptes, el Museu 
Molí Paperer és un dels del 
país amb un nivell d’autofinan-
çament més alt. Això és un va-
lor a tenir molt present. Hi ha 
qui ha criticat que l’Ajuntament 
hi destini poca quantitat de di-
ners al Museu, uns 25.000€ 
anuals, però el mèrit és sortir-
se’n i fer-ho bé. Un mèrit de la 
direcció del museu i de la gent 
que hi treballa.

Parlem una mica de la situ-
ació política capelladina. Hi 
ha una certa calma, a l’es-
pera de les properes muni-
cipals?
Políticament, a Capellades hi 
ha diverses coses a tenir en 
compte. Hem tingut una legis-
latura bastant tranquiŀla, i això 
és mèrit del govern, i també 
de l’oposició. Tant de bo que 
aquest clima de serenor, de 
bon rotllo, es pugui aguantar 
almenys fins un parell de set-
manes abans de les eleccions 
municipals. Penso que també 
és el que ens demana la ciu-
tadania. 

No se sent criticat?
Diria que he tingut la festa en 
pau, per dir-ho d’alguna ma-
nera. De manera discreta he 
anat fent feina, amb l’equip 
de govern, procurant escoltar 
a la gent. Ho hem de fer així, 
buscant una situació social 
tranquil·la. Alguns tenim expe-
riències anteriors de molt so-
roll de fons, i no tan de fons, i 
això no és bo pel poble.

“La nostra intenció 
és que la gestió de 
l’Abric Romaní no 
sigui de l’Ajuntament, 
sinó que sigui indirec-
te. La llei ens impe-
deix contractar més 
personal, i destinar-hi 
uns diners que ara no 
tenim”

Estanc
del Carrer Pilar
Tabac, revistes i articles de regal
Estanc del Carrer de Pilar
C/ Pilar nº5
08786 Capellades
Telèfon: 93 801 02 30
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Capellades té el terme muni-
cipal més petit de l’Anoia, i 
té l’Ajuntament més endeu-
tat. En qualsevol lloc això 
podria ser perfectament un 
polvorí polític... Però no ho 
és.
Li he de dir que també m’he 
sentit decebut per alguns par-
tits de l’oposició per no voler 
entrar a formar part del govern 
municipal. Primer, el PSC, que 
desgraciadament per tots, i 
subratllo això de per tots, es 
troba vivint una crisi molt pro-
funda, fins al punt que hi ha 
hagut una escalada de dimis-
sions i recentment ha entrat el 
que era número 9 de la llista... 
Això no és bo ni per a l’Ajun-
tament, ni per a Capellades. 
És una llàstima perquè, en el 
seu moment, ja era un fet que 
el PSC entrava al govern i per 
dissensions internes, no va ser 
possible. Hi havia una oportu-
nitat de refer ponts i de donar 
una governança més bona al 
municipi, i es va perdre. Això 
en el futur pot passar factura. 
També m’hagués agradat que 
ERC fes el pas i entrés al go-
vern. Vaig plantejar governar 
amb CIU, com passa en molts 
llocs de la comarca, i també al 
Consell Comarcal... És més, el 

conseller portaveu del govern 
CiU-ERC del Consell és regi-
dor a Capellades. Això és una 
paradoxa. En fi, és el que va 
passar. Tot i això, en cap cas 
significa que hi hagi una mala 
relació, perquè ens hem posat 
d’acord amb moltes coses. 
Respecte la CUP hi ha hagut 
moments d’acord i desacord, 
però ja des del primer moment 
vam coincidir en no governar 
junts.

Però ningú no ha fet llenya, 
de la situació econòmica de 
l’Ajuntament.
És que no es pot fer. D’altra 
banda, CiU, ERC i PSC han 
governat en un moment o al-
tre en els darrers 30 anys. Els 
números són el que són, i els 
deutes s’han de tornar. 

Quin era el deute, i quin és 
l’actual?
L’any 2009 el deute municipal 
pujava 5,5 milions d’euros. 
Llavors estàvem al 120% del 
deute sobre el pressupost, i jo 
penso que acabarem aquest 
any a l’entorn del 60%. El meu 
objectiu personal seria que, en 
quatre anys més, deixar-ho 
entre el 30 i el 40%. La situa-
ció seria molt diferent. A data 
d’avui, estic satisfet del treball 
en l`àmbit econòmic que s’ha 
fet. Fa dos anys, fins i tot es 
dubtava de la viabilitat del mu-
nicipi, i en aquest moment, sóc 
molt més optimista. A nivell 
d’Ajuntament, penso que se 

li ha donat la volta a la situa-
ció econòmica. Això permet 
assentar les bases per poder 
donar uns serveis de més qua-
litat als veïns.

Aquesta biblioteca nova, per 
exemple.
Sí, exacte. Ja tenim és de 800 
nous usuaris. Si la situació 
econòmica fos la d’abans que 
li deia, tenir aquesta biblioteca 
seria impossible. No ho hagu-
éssim pogut suportar. Segur.

Els capelladins, ho han en-
tés, tot això?
Aquí vull fer una mica d’au-
tocrítica, perquè potser no 
n’hem informat prou. Potser sí 
a l’inici, però no en la feina del 
dia a dia, en el darrer any i mig.  
Hi ha entitats que no tenien les 
subvencions que sempre havi-
en tingut, s’han fet restriccions 
en l’enllumenat... Algunes es 
mantenen, i caldria més peda-
gogia a la gent del poble. En 
aquest sentit, en els properes 
mesos faré una compareixen-
ça pública per explicar quina 
és la situació municipal. Ja 
vaig fer-ho fa dos anys.

Queda un any per les elec-
cions. Què veuran, de nou, 
els capelladins en aquest 
temps?
El principal ja s’ha fet. L’objec-
tiu era finalitzar la segona fase 
de la residència d’avis, gràcies 
a 200.000€ que es van poder 
aconseguir i acabar la Bibliote-

ca Municipal, per donar servei 
a gent de totes les edats. En 
els propers mesos intensifica-
rem les accions de caire més 
social. Per exemple, s’han fet 
millores amb més activitats al 
CEIP Marqués de la Pobla, i 
70.000€ en renovar lavabos. 
Són petites coses que potser 
no tenen l’abast del que està-
vem acostumats, però també 
penso que la gent ho valora 
molt. També ens agradaria 
millorar la teulada en un futur 
pròxim. Ara també estem ar-
reglant els prop de 500 bancs 
que tenim a Capellades, vo-
lem deixar el poble més net i 
endreçat. També pintarem la 
senyalització horitzontal a tot 
el poble, replantarem alguns 
arbres, comprarem alguns 
jocs infantils, invertirem alguns 
diners en refer la caixa escèni-
ca del Teatre de “la Lliga”... 
També hem arribat a una ente-
sa amb l’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt per a millorar 
l’entrada del poble pel cantó 
del polígon de “La Barquera”. 
És un vial que s’ha de millorar, 
és lleig, i poc agradable. Més 
a llarg termini també tenim un 
projecte de rehabilitació de la 
Casa de la Vila. Ara mateix no 
s’hi poden fer ni casaments, 
ni plens municipals... Està 
apuntalada. La Diputació de 
Barcelona ens està finançant 
el projecte tècnic. També hem 
posat en marxa l’ampliació del 
cementiri municipal amb 160 
nous nínxols i 40 columbaris. 

Ha tingut un cost de 182.000€, 
però l’Ajuntament no hi ha po-
sat un euro.
Es tornarà a presentar, com 
a candidat a les properes 
eleccions?
Qui té la potestat seran els mi-
litants i simpatitzants de CiU a 
Capellades. La decisió no està 
presa, caldrà que ho faci l’as-
semblea. Sí que li puc dir que 
em faria molta iŀlusió poder-me 
tornar a presentar. M’agrada-
ria poder ser l’alcalde almenys 
dos mandats seguits, i poder 
finalitzar els projectes que es-
tem treballant.

“En els properes 
mesos faré una com-
pareixença pública 
per explicar quina és 
la situació municipal. 
Ja vaig fer-ho fa dos 
anys. Potser no hem 
explicat prou bé les 
coses en el darrer any 
i mig”

“Em faria molta il·lusió poder-me tornar a presentar 
com a candidat a les properes municipals”

“L’any 2009 el deute 
municipal pujava 5,5 
milions d’euros. 
Llavors estavem al 
120% del deute 
sobre el pressupost, i 
jo penso que 
acabarem aquest any 
a l’entorn del 60%”

El jaciment de l’Abric Romaní ja té el recorregut i l’edifici finalitzats. Ara cal trobar qui el gestioni turísticament.

Mercat Figueter 2014  
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REDACCIÓ / LA VEU

Capellades, dins les receptes 
culinàries tradicionals, gau-
deix dels BUNYOLS DE FIGA 
que trobem el dia del Mercat 
Figueter, el segon diumenge 
de quaresma.
Es tracta d’uns bunyols de 
pastisseria selecta elaborats 
amb pasta de lionesa molt en-
riquida amb essències i amb 
un preparat especial a base 
de sucre, esperit de vi, aigua, 

Capellades, una vila que té molt que oferir al visitant

essència d’ametlles amargues 
i melmelada de figa. 
Per al seu preparat, cal es-
caldar l’aigua amb els greixos 
i les essències. Després de 
tirar-hi la farina, els ous i les 
essències, es bat fins a acon-
seguir una pasta ben fina que 
passarà per un vol d’oli molt 
calent aromatitzat amb fulles 
verdes de figa.
Conformats amb una màne-
ga pastissera adequada, es 
fregeix obtenint així uns sucu-
lents BUNYOLS DE FIGA ben 
típics de Capellades i que du-
rant el Mercat Figueter  es po-
sen a l’abast dels capelladins 
i visitants per mitjà de parades 
al carrer. 

Recepta de bunyols de figa

REDACCIÓ / LA VEU

Capellades és famós per la 
força de les seves aigües, 
que han regat en altres segles 
moltes terres catalanes on no 
plovia, i pels molins paperers, 
els quals n’han transformat 
el paisatge. El terme compta 
amb un indret excepcional, de 
gran valor natural i arqueolò-
gic: la cinglera del Capelló.
El municipi té una important 
vida social i cultural, on desta-
ca l’agrupació sardanista, les 
corals, el Museu Molí Paperer, 
que inclou la secció arqueo-
lògica Amador Romaní, i una 
configuració geològica singu-
lar que podrem descobrir en 
diversos parcs i miradors.

Què veure
La visita a Capellades pot 
començar per la peculiar ge-
ologia de la zona, observable 
a la cinglera travertínica del 
Capelló, i continuar pel Parc 
Arqueològic Abric Romaní, on 
es troben restes del passat 
neolític de la població.
Es recomana veure les restes 
de la indústria fonamental de 
la vila, la fabricació de paper, 
als diferents molins. Cal des-
tacar el Molí Paperer de la Vila 
(1759), actual seu del Museu 
Molí Paperer, i el Molí Paperer 
Munné (segle XVIII, totalment 
restaurat), on encara avui es 
fa paper.
A partir d’aquí, es poden visi-
tar diversos edificis civils i reli-
giosos, com la senyorial Casa 

Bas (1801), el convent de la 
Divina Pastora o les antigues 
Casa Llorens i Casa Ubach 
(segle XIX), i acabar per les 
construccions de principis de 
segle XX de la Societat de la 
Lliga (1901) i la Casa de la 
Vila (1905).
En darrer lloc, convé visitar el 
veïnat de la Font de la Reina, 
ja que es troba en un lloc es-
tratègic del camí ral de Bar-
celona a Lleida, així com una 
font amb un bust femení es-
culpit en memòria d’una reina 
desconeguda que hi sojornà.
A Capellades hi ha una enor-
me varietat de parcs i espais 
naturals. Al Parc Arqueològic 
Abric Romaní es poden veu-
re les restes neolítiques i les 
formacions de roques de la 
cinglera del Capelló. També 
hi ha la Bassa, un dels punts 
d’aforament natural de l’im-
portant aqüífer d’aigües sub-
terrànies de la comarca, i el 
rec del Corronaire, una con-
ducció que sortia de la Bassa 
i distribuïa aigua per més de 
setze molins.
Pujar fins a la miranda Xica 
permet contemplar els horts 
del pla de la Barquera i, més 
lluny, els molins paperers. 
Apropar-se als jardins de 
Mossèn Pere Ribot proporci-
ona unes vistes de tota la vall 
de l’Anoia.
A Capellades s’hi celebra al 
febrer el Mercat Figueter, amb 
més de 200 anys d’història, i 
per Nadal, la tradició de cre-

uar la Bassa nedant, així com 
la cursa del Gall Dindi. Darre-
rament també té molta anome-
nada la cursa del Neandertal, 
les Festes del Carrer, al juny, 

amb el tradicional Ball Pla, i la 
castanyada i la Festa Major, 
del 15 al 17 d’agost. Són tam-
bé populars els concerts de 
música de cambra amb joves 

intèrprets per Santa Cecília 
(finals d’octubre), on actuen 
els guanyadors del prestigiós 
concurs Paper de Música. 

El Rec del Corronaire. Foto de Joan Pinyol.

CLÍNICA VETERINÀRIA CAPELLADES

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

93 801 02 54 - 608 73 94 60

Medicina interna   Cirurgia   Radiologia
Ecografia   Analítiques   Exòtics
Dietètica i nutrició   Reproducció
Vacunacions   Visites a domicili



35
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 de març de 2014

Mercat Figueter 2014  

La història de J. Vilaseca es remunta 300 anys 
enrere, amb l’arribada de la família Vilaseca al 
poble de Capellades, epicentre llavors de la in-
dústria paperera a Espanya. El que va comen-
çar com un projecte familiar que anava agrupant 
diferents molins paperers del municipi, el més 
antic Cal Mata fundat el 1714,  ha evolucionat 
al llarg del temps fins convertir-se en la corpo-
ració actual, que compta amb dues plantes de 
producció a Capellades, una a Vallbona d’Anoia 
i oficines i seu social al centre de Barcelona.

En aquests 300 anys  segueixen intactes els valors que 
des del primer dia han regit l’estratègia de J. Vilaseca: 
empresa familiar amb respecte i compromís social, vo-
cació de servei excel·lent al client, continua innovació 
tecnològica i enfoc sostenible per garantir el màxim res-
pecte envers el medi ambient.

La cultura inversora de la companyia ha facilitat una mo-
dernització en paral·lel a la evolució tecnològica. És així 
com J. Vilaseca disposa de maquinària i instal·lacions 
d’avantguarda que permeten una capacitat de fabricació 
que arriba fins les 63.000 tones l’any. D’aquesta mane-
ra l’empresa està preparada per assumir i atendre amb 
agilitat i eficàcia la demanda d’un mercat global, cada 
vegada més especialitzat, que cerca un alt component 
de valor afegit.

En els últims 50 anys J. Vilaseca ha transformat el seu 
model de negoci de fabricació de papers de seguretat 
i escriptura a la producció de tot tipus de papers d’alta 
gamma: papers especials i suports industrials, papers de 
seguretat, papers d’impressió i escriptura, papers per a 
pòster i etiquetes de vi, papers gofrats i nacrats i papers 
reciclats. La especialització en nínxols de mercat, la ca-
pacitat d’adaptació, la flexibilitat i la contínua inversió per 
crear noves famílies de productes són alguns dels punts 
forts de la companyia.
J. Vilaseca –és, a la fi, una companyia tricentenària que 
mira cap al futur compromesa amb la qualitat, la soste-
nibilitat i la innovació, però sense deixar enrere els seus 
orígens.
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El passat dissabte 15 de fe-
brer, l’Aula Municipal de Músi-
ca i Dispiera van tornar a col·
laborar com fan puntualment 
al llarg del curs. En aquesta 
ocasió van ser els professors 
de piano, cant modern, bateria 
i baix elèctric els qui van pre-
parar l’activitat juntament amb 
el musicoterapeuta de Dispie-
ra.
Va ser de nou una ocasió molt 
interessant en la qual els pro-
fessors van oferir música en 
directe. En el transcurs de la 
sessió, els nois experimenten 
amb els diferents instruments 
que després se’ls presenten. 
Dispiera i l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases 
valoren molt positivament 
aquestes activitats a través de 
les quals els nois poden tenir 
contacte directe amb la músi-
ca i diferents instruments du-
rant el curs.

Trobada de Corda a Vilafran-
ca, trobada de saxos a Sant 
Cugat del Vallès i trobada 
vent a Igualada
L’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases, com a 
membre de l’ACEM (Associa-
ció Catalana d’Escoles de Mú-
sica), va participar el passat 
dissabte 22 de febrer a una 
trobada de corda a Vilafran-
ca del Penedès. En aquesta 
ocasió, l’Escola Municipal de 
Música Dolors Calvet de Vi-

lafranca va organitzar aques-
ta trobada per als alumnes 
d’instruments de corda de les 
escoles de música de les co-
marques de l’Anoia, Penedès 
i Garraf. Van ser 200 alumnes 
els que durant tot el matí van 
posar en comú un repertori 
que portaven treballat des de 
les seves escoles de música. 
La trobada va finalitzar amb 
un concert a l’Auditori de Vila-
franca.
El mateix dissabte, a Sant Cu-
gat del Vallès, els alumnes de 
saxo de l’Aula Municipal de 
Música van participar en la 
trobada de saxos que organit-
za el Quartet de Saxos Limnos 
Quartet, i que ja fa 4 anys que 
es fa en diferents indrets de 

L’Aula de Música col.labora amb Dispiera

Catalunya i que ha portat els 
nostres alumnes a l’Ametlla de 
Mar, els Hostalets de Pierola i 
Tarragona. Tota una jornada 
de treball i festiva que com-
parteixen amb molts altres sa-
xofonistes d’altres indrets de 
Catalunya i que es clausura 
amb un concert. Aquest cop 
va ser al hall de l’auditori de 
Sant Cugat del Vallès.
Pel que fa als alumnes d’ins-
truments de vent, el dissabte 
8 de març van participar en 
una trobada a Igualada orga-
nitzada des de l’ACEM i en la 
qual més de 200 alumnes de 
diferents escoles de música 
van actuar en un concert final 
al Teatre Ateneu d’Igualada.

L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 
aposta per l’esport i 
l’oci a l’aire lliure. La 
pràctica outdoor serà 
una peça clau en les 
polítiques turístiques 
del municipi.

ELS HOSTALATS DE P. / LA VEU

Aquest diumenge, 16 de 
març, s’inauguren dues pro-
postes basades en la pràc-
tica esportiva i l’oci a l’aire 
lliure.
Circuits a peu:
La jornada s’iniciarà a les 
9.30 amb l’obertura d’inscrip-
cions per fer un dels quatre 
circuits. A les 10.00 es farà la 
sortida en grup i a les 11.00 
es preveu l’arribada amb 
esmorzar inclòs. La visita 
permetrà a tots els usuaris 
conèixer de primera mà els 
circuits i les millors vistes del 
paisatge hostaletenc.
L’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola, amb la col·
laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha senyalitzat un 
conjunt de quatre circuits a 
l’entorn del municipi pensats, 
especialment, per fer a peu i 
gaudir del territori.
La selecció de circuits s’ha 

fet partint del tram del GR·
172 que passa pels Hosta-
lets de Pierola i com a eix 
vertebrador dels altres tres 
circuits. D’aquesta manera 
es genera un gran nombre 
de possibilitats d’itineraris i 
graus de dificultat:
· Camí de la Boïga (Recorre-
gut de 3.081m i una durada 
d’uns 30 minuts).
· Camí del Bosc de Can Valls 
(Recorregut de 3.533m en 
uns 50 minuts).
· Camí de la Costa de Can 

Inauguració dels Circuits a peu i de 
l’Skate Park dels Hostalets de Pierola

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El circ, el major espectacle del 
món, és passió, és tensió i és 
equilibri; és color i és alegria. 
El circ és tot això i molt més: 
és un art que combina l’esforç i 
la bellesa mentre busca el més 
difícil encara.
La sèrie “Circ” de Màrius Gó-
mez consta de 12 imatges re-
alitzades al Festival Internacio-
nal de Circ Ciutat de Figueres i 
mostren la bellesa del circ amb 
tot el seu esplendor. Fons, ha-
bitualment negres, que realcen 
la policromia dels artistes i el 
moment de màxima tensió al 
realitzar els números.
Els cossos esvelts i tensionats 
dels artistes, captats mentre 
busquen els límits de la natura-
lesa humana, qüestionen la llei 
de la gravetat a través de con-
torsions increïbles i postures 
que creen una estètica única i 
irrepetible.
Aquesta sèrie ha estat exposa-
da a Llançà, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Salou.

Sobre l’autor
Comença a interessar·se per 
la fotografia amb 18 anys arran 
d’un viatge en solitari a Venè-
cia. Compagina la seva activi-
tat com a fotògraf amb els seus 
estudis de disseny gràfic i des 
de 1990 es dedica professio-
nalment al disseny, i comença 
a utilitzar la fotografia com a 
mitjà d’expressió artística.
De naturalesa inquieta i multi-
disciplinar, Màrius Gómez uti-
litza la fotografia com un mitjà 
que li permet abocar tota mena 
de pensaments i idees. Els 
seus projectes personals es 
basen en la recerca de la be-
llesa i en la interacció amb l’es-
pectador perquè, aquest, formi 
part activa de l’obra. Una obra 
en què intenta anar una mica 
més enllà i que hi hagi sempre 
una segona o tercera lectura.
Com a fotògraf ha exposat la 
seva obra en diverses galeri-
es i festivals, com dissenyador 
gràfic, treballa habitualment 
per a companyies i empreses 
de sectors molt diversos.

“Circ”, propera exposició a la 
Sala ReservArt del Casal Català 
dels Hostalets

Peret (Recorregut de 6.220m 
sobre 65 minuts).
· GR·172 tram Hostalets 
de Pierola (Recorregut de 
1.741m en uns 18 minuts).
Podeu compartir les vostres 
millors imatges a Facebook, 
Twitter o Instagram utilitzant 
l’etiqueta #Hostaletspaisatge
Skate Park:
A les 12.00 s’inaugurarà 
l’Skate Park dels Hostalets 
de Pierola situat a la Timba. 
És un espai idoni per a la 
pràctica de l’skate i totes les 
seves variants, a més de ser 
un bon lloc per a l’expressió 
cultural i trobada dels joves 
hostaletencs. La zona d’ska-
te estarà oberta tots els dies 
de l’any fins a les 22.00 ho-
res de la nit.
Us convidem a compartir les 
vostres millors imatges a les 
xarxes socials amb l’etiqueta 
#Hostaletsskate.

“La princesa i el pèsol”, teatre 
infantil al Foment de Piera

PIERA / LA VEU

La companyia Festuc Teatre 
presenta l’adaptació d’aquest 
popular conte de Hans Chris-
tian Andersen. Un espectacle 

de titelles amb música en di-
recte que transportarà els me-
nuts a un món ple d’aventures 
i fantasia.
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Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

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

 TARDA

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

PROGRAMA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2014
 TARDA

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

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

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA

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

ESPECTACLE+RUTA
MENÚ+TRANSPORT

ESPECTACLE+
TRANSPORT
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Masquefa va commemorar el 
Dia Internacional de la Dona 
(que se celebra el 8 de març) 
amb una àmplia agenda d’ac-
tivitats lúdiques i reivindicati-
ves que es va allargar durant 
tota una setmana.
Des de dilluns i fins divendres 
passat, l’emissora municipal 
Ràdio Masquefa (91.6 FM) va 
emetre, en el magazine diari 
‘L’Autobús’, diverses entrevis-
tes a dones que han destacat 
en els àmbits social, polític, 
comunicatiu, laboral i profes-
sional. Van passar pels micrò-
fons de la ràdio la representant 
de l’associació de suport a do-
nes separades ‘No estàs sola’ 
Avelina Alonso, la psicòloga 
i ballarina Ruth Casanovas, 
l’exalcaldessa de Masquefa 
i exdiputada al Parlament de 
Catalunya Teresa Estruch, la 
presidenta de l’Institut Català 
de la Dona, Montserrat Ga-
tell, que va ser entrevistada 
telefònicament, i la perruquera 
masquefina Hortènsia Rovira. 
El director de la ràdio, i les 
col·laboradores Pilar Irigaray 
i Laura Barrera, també es van 
desplaçar fins al estudis de la 
Cadena SER a Barcelona per 
entrevistar la periodista Gem-
ma Nierga.
A més, l’emissora va reco-
llir les impressions de quatre 
emprenedores locals -Mireia 
Castells (psicòloga), Laia Pas-
cual (psicòloga i coach), Marta 
Isart (fisioterapeuta) i Marta 
Vizcaíno (coach)- en relació 
a la situació de les dones en 
el món professional i laboral, 
i també va emetre una tau-

la rodona amb la participació 
de les maquefines Dora Tor-
res, Juani Martínez i Rosa Pi, 
que van parlar del paper de 
la dona al segle XX. El tema 
va despertar un gran interès i 
altres oients van desplaçar-se 
expressament fins als nous 
estudis de Ràdio Masquefa 
per poder fer els seus comen-
taris en directe. L’emissora va 
emetre també el manifest ins-
titucional del Dia de la Dona.
També va ser molt participada 
la xerrada-taller que la ballari-
na i psicòloga Ruth Casano-
vas va fer dimarts a la Bibli-
oteca, i en què va desgranar 
algunes claus per aprendre a 
estimar-se.
A més, l’agenda organitzada 
per l’Ajuntament amb motiu 
del Dia de la Dona va inclou-
re, divendres, una sessió de 
cinefòrum a la Biblioteca amb 
la projecció de la pel·lícula ‘La 
bicicleta verda’ (2012, Haiffa 
Al-Mansour, Aràbia Saudí). El 
film mostra el dia a dia d’una 
nena de 10 anys, la Wadja, 

que viu en una societat radi-
calment tradicional on coses 
tan quotidianes com anar en 
bicicleta li estan prohibides. La 
temàtica va motivar un animat 
debat posterior –moderat per 
Joan Millaret- entre el públic 
assistent.
La programació es va tancar 
dissabte amb un curs de de-
fensa personal per a dones a 
la Sala Polivalent, impartit pel 
caporal de la Policia Local de 
Santa Margarida i els Monjos 
Antonio Flores. Aquest espe-
cialista va proporcionar a les 
assistents alguns consells per 
a la seva seguretat personal, 
els quals van poder posar en 
pràctica mitjançant diversos 
exercicis que simulaven situa-
cions de risc.
Encara amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, la 
Biblioteca de Masquefa acull 
durant tot aquest mes de març 
l’exposició ‘Grans autores’, 
dedicada a reconegudes es-
criptores.

Masquefa reivindica el paper de la dona

MASQUEFA / LA VEU

Demà dissabte, 15 de març 
a les instal.lacions del Club 
Petanca el PSC Masquefa 
celebra la CALÇOTADA SO-
CIALISTA Sumant x Masque-
fa! Una trobada per a tots els 
militants, simpatitzants i se-
guidors del PSC de Masquefa 
que se centrarà en la reforma 
de la llei de l’avortament que 
promou el PP, en el desgovern 
a Masquefa i les eleccions al 
parlament europeu. La jorna-
da tindrà el següent programa:
- 12.00h. Conferència: “Per la 
llibertat de les dones a decidir 
sobre el seu cos”. A càrrec de 
Mònica Almiñara, senadora i 

màster en gestió d’institucions 
sanitàries.
- 14.00h. CALÇOTADA SO-
CIALISTA: pica-pica, calçots, 
carn a la brasa, pa amb tomà-
quet, postres i beguda. I sor-
teig d’una paletilla entre tots 
els assistents! 
Preu: 9€. Adquisició de tiquets 
a Llibreria Moral, l’Estanc, As-
sociació de Propietaris de Can 
Parellada, Associació de ve-
ïns del Maset i local de l’Agru-
pació del PSC (les tardes de 
18 a 19h la setmana prèvia). 
Amb la presència d’Alejandro 
Colldefors, tercer candidat del 
PSC al Parlament Europeu.

Demà dissabte, calçotada 
socialista a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Aquest any 2014 és ple de 
reptes. Al desenvolupament 
del projecte #Cultura #Esport 
i #Esperit Social  s’afegeix la 
renovació de l’arrendament 
del Casal - Bar de l’Alzinar. 
Una oportunitat de negoci en 
el món de la restauració que 
cal tenir en compte.
Com cada cinc anys l’arren-
dament del Bar Casal de 
l’Alzinar es renova. El pro-
per 1 de juny de 2014 toca 
renovació. Per aquest motiu 
us comuniquem que la Junta 
de l’Alzinar ha obert la con-
vocatòria per la presentació 
de propostes.

Funcionament del concurs:
Per participar en el concurs 
per a la cessió cal que l’aspi-
rant confeccioni un projecte 
o proposta per dur a terme 
segons les condicions d’ex-
plotació indicades del bar-
casal. 
La proposta s’haurà de pre-
sentar en sobre tancat a les 
oficines de l’Alzinar situades 

a la Plaça de Josep Ma. Vila 
s/n, a l’atenció del president. 
El termini per al lliurament 
de les propostes finalitza l’11 
d’abril de 2014.
La Junta analitzarà les dife-
rents propostes i elevarà a 
l’Assemblea General de So-
cis les candidatures millor 
alineades amb l’esperit de 
l’entitat i més avantatjoses 
en termes generals. El dis-
sabte, 10 de maig es convo-
carà Assemblea General de 
Socis, per tal que els socis 
escollin la millor proposta. 
A partir d’aquesta comunica-
ció la convocatòria ja resta 
oberta. 
Si esteu interessats o conei-
xeu persones interessades 
en arrendar el Bar-Casal de 
l’Alzinar no dubteu a posar-
vos en contacte amb nosal-
tres per les diferents vies 
previstes:
- Oficines de l’Alzinar. Tots 
els dies de 10h a 13h i dilluns 
i dimecres de 17h a 19h.
- Per telèfon: 937726861
- Email: alzinar@ateneus.cat

Oberta la convocatòria per 
l’arrendament del Bar Casal de 
l’Alzinar de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Divendres passat es va fer la 
segona i darrera sessió del 
taller de serigrafia organitzat 
pel Casal de Joves, una pro-
posta que ha obtingut una 
extraordinària resposta entre 
el col·lectiu juvenil, ja que no-
més una hora després d’obrir 
les inscripcions es van omplir 
totes les places. El Casal ha 
inclòs en una llista d’espera 
les persones que finalment no 
van poder accedir a l’activitat 
de cara a una segona edició 
del taller.
Impartit pels dissenyadors i 
artesans de PorBena T-Shits, 
el taller de serigrafia va tenir 
una durada total de vuit hores 
i va constar d’una part teòrica 
i una de pràctica. La part te-
òrica va consistir en una breu 
explicació de la història de la 

serigrafia, des dels seus ini-
cis i fins a l’actualitat, que va 
repassar bàsicament les tèc-
niques anomenades popular-
ment DIY (Do It Yourself), és a 
dir, els mètodes més habituals 
usats per serigrafiar a casa de 
manera artesana.
Els participants van poder 
aprendre com editar una imat-
ge per poder-la serigrafiar, 
com construir els marcs per 
fer les planxes o fins i tot com 
crear una màquina insoladora 
casolana, imprescindible per 
poder extreure les planxes per 
serigrafiar. També es va donar 
informació sobre els diferents 
tipus de pintura i de tècniques 
serigràfiques.
Després, els joves van poder 
passar a l’acció i van fer les 
primeres estampacions sobre 
paper per familiaritzar-se amb 

la maquinària amb què, en la 
segona sessió, van estampar 
finalment les samarretes amb 
els dissenys escollits per ells 
mateixos.
D’altra banda, el Casal de 
Joves acollirà aquest mes de 
març un taller d’amigurumi 
(una tendència japonesa que 
consisteix a teixir petits ninots, 
principalment animals o tota 
mena de menjars, amb la tèc-
nica del ‘croxé’ o el ganxet), 
que també té ja les places ple-
nes.
A més, per al dia 28 de març 
n’ha programat un altre de de-
coració de cupcakes. Les ins-
cripcions s’obriran el dia 14 i 
es podran fer presencialment 
al mateix Casal o enviant un 
missatge privat al facebook 
(www.facebook.com/rojopunt-
jove)

Els joves aprenen a estampar samarretes en un 
taller de serigrafia
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Anoia Sud  

EL BRUC / LA VEU

El Consistori d’El Bruc aprovà 
per unanimitat, en sessió ex-
traordinària el passat 26 de fe-
brer, adherir-se al recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei 
de Racionalitat i Sostenibilitat 
de l’Administració Local pro-
moguda pel Govern Central, 
que escapça de forma relle-
vant i ataca l’autonomia local i 
recentralitza la facultat d’oferir 
serveis als ciutadans.
Amb aquest recurs, El Bruc 
s’uneix a la majoria de muni-
cipis de Catalunya i de l’Estat 
que volen  salvaguardar-se 
d’aquest atac que suposa la 
nova llei, i que segons comen-
ta l’alcalde del municipi, Car-
les Castro, “ens farà mal als 

L’ajuntament del Bruc ferm en 
contra de la llei LRSAL

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Unes tasques de neteja per 
part de la brigada municipal a 
un camp a les entrades de Pi-
nedes de l’Armengol han des-
cobert recentment una  nova 
barraca de pedra datada pro-
bablement amb una antiguitat 
de més de 200 anys.
La sorpresa ha estat que la 
barraca de pagès es conserva 
quasi en perfecte estat i no-
més caldrà fer-hi alguna petita 
actuació a la part del sostre 
per millorar i garantir la seva 
conservació. Des de l’Ajunta-
ment de la Torre de Claramunt 
es fa un important esforç per 
tal de preservar la conserva-
ció i la protecció d’aquests 

elements històrics ja que les 
barraques formen part del pa-
trimoni arquitectònic i per tant 
formen part del paisatge de la 
comarca.
Durant el darrer mes, la briga-
da municipal ha fet una feina 
intensa de neteja a les entra-
des de Pinedes de l’Armengol. 
En concret, aquesta neteja 

Es descobreix una nova barraca de 
pedra a la Torre de Claramunt

LA TORRE DE C. / LA VEU

La Torre de Claramunt ha co-
mençat l’any fent els deures, 
s’ha posat mans a l’obra i no 
ha parat de fer millores a la via 
pública i als boscos i camins 
dels diferents nuclis del muni-
cipi.
Al Xaró s’ha perllongat la vo-
rera d’entrada per facilitar el 
pas dels vianants pel voral de 
l’entrada al barri. A Ca l’Anton 
s’han fet obres de millora en la 
capacitat de recollida d’aigües 
pluvials i residuals al Carrer 
Marc Anton i al Cementiri Mu-
nicipal de Vilanova d’Espoia 
s’han realitzat tasques de mi-
llora i arranjament a l’entrada 
per a facilitar l’accés i s’ha 
condicionat la zona destina-
da a l’estacionament dels ve-
hicles. A Vilanova d’Espoia 
també, s’han realitzat obres 
de millora del desguàs de les 
aigües pluvials a l’entorn de 

l’escola Torrescasana per mi-
llorar l’accés a l’escola els dies 
de pluja.
En el nucli del municipi s’ha 
iniciat l’arranjament de l’asfalt 
a diferents carrers per a una 
millor circulació dels vehicles, 
s’han fet obres a l’asfalt a dife-
rents carrers de La Torre i a la 
carretera de Pinedes. 
A l’espai rural s’han fet actua-
cions de neteja i arranjament 
a les fonts i camins, concreta-
ment a la Font de Cal Espol-
sador i al camí del Gaià fins al 
Riu de Gost. 
Finalment, també s’han fet 
obres de condicionament als 
parcs infantils, on s’han  instal-
lat llistons de seguretat a totes 
les tanques de fustes per a do-
nar més seguretat als infants i 
les zones de joc s’han protegit 
perimetralment per a reduir els 
riscos dels nens.

ajuntaments, però encara més 
mal els farà a la ciutadania; 
els nostres veïns i veïnes dei-
xaran de ser atesos per l’ad-
ministració que tenen al cos-
tat de casa”. Castro, indignat 
com d’altres alcaldes, afirma 
que, “Això és molt greu, volem 
continuar oferint serveis de 
qualitat als nostres vilatans. 
Proclamem la nostra dispo-
sició a seguir avançant cap a 
una manera de fer política al 
servei de les persones tal com 
hem aconseguit en els darrers 
anys i lluitarem per què així 
continuï”. Informa que “l’any 
passat, el deute municipal és 
l’únic que es va reduir, men-
tre que l’autonòmic i el central 
van augmentar”.

serveix pel manteniment tam-
bé de les rases existents que 
canalitzen les aigües de les 
pluges. Amb aquesta neteja 
es pot fer el manteniment de 
les esmentades rases pluvi-
als i alhora fem ja una tasca 
preventiva de minimització del 
risc d’incendi, ja que aquesta 
zona també pertany a la zona 
de protecció o tallafocs.
Pel pròxim mes d’abril està 
previst fer un taller de diver-
sos dies amb especialistes 
en la construcció i restaura-
ció d’aquest tipus d’elements 
construïts amb pedra seca 
i datats probablement amb 
una antiguitat de més de dos 
segles. Estarà adreçat a tot-
hom que hi tingui interès i 
serà impartit per persones del 
territori que són especialistes 
en aquest tema i que també 
tenen un interès especial en 
transmetre aquest coneixe-
ment per tal que no es perdi.
També està previst fer amb el 
mateix sistema de treball de la 
pedra seca un forn de calç tal 
com es feia antigament. El ta-
ller serà gratuït.

La Torre de Claramunt comença 
l’any amb obres i millores en 
tots els seus nuclis 

Unes tasques de 
neteja han descobert 
recentment una  nova 
barraca de pedra 
datada probablement 
amb una antiguitat de 
més de 200 anys.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Una jornada gairebé prima-
veral va acompanyar dissab-
te la celebració del Carnaval 
de Calaf. Al matí, el mercat i 
els comerços van estar d’allò 
més animats amb el concurs 
de disfresses, que va comptar 
amb 24 participants. La co-
missió del Carnaval va visitar 
cada un dels establiments, i va 
ambientar el mercat amb l’aju-
da de la batucada Esgarriats.
A la tarda, nens i nenes de to-
tes les edats van omplir el Ca-
sino, per ballar i cantar amb 
l’espectacle infantil de la Cia. 
Can Cantem, “Dansant per la 
vida”. Mentrestant, a l’avingu-
da de la Pau, la desena de car-
rosses participants al concurs 
es posaven a punt per comen-
çar la rua. Hi va haver gallines 
i pollets, barrufets, animals 
de granja, legionaris, hippies, 
pirates, monitors de gimnàs, 
elefants i la cacera irreal, bo-
lets i amish. A totes aquestes 
carrosses s’hi sumaven altres 

comparses i disfresses, com 
els Popeyes, les emoticones 
de WhatsApp, l’enterrament 
de Rajoy o els submarinistes, 
entre molts d’altres. També es 
va comptar amb l’actuació de 
les batucades Sambandreu i 
Esgarriats, que van posar la 
música i el ritme a la tarda.
Tot plegat va donar lloc a una 
desfilada plena de color i molt 

El Carnaval de Calaf aconsegueix una alta participació

participada, que va culminar 
amb la lectura del pregó de 
Carnaval per part del Pellofa, 
a la plaça dels Arbres. Poc 
després s’iniciava la vuitena 
edició del correbars, també 
amb una alta participació ja 
que hi van prendre part 250 
persones. Finalment, va ser al 
poliesportiu on es va repren-
dre la festa a la nit, amb els 

CALAF / LA VEU

La regidora de Benestar So-
cial, Pilar Cardona, va ser 
l’encarregada divendres de 
llegir el manifest institucional 
d’enguany, subscrit per les 
dues entitats municipalistes 
de Catalunya i totes quatre 
diputacions. El text posava en 
relleu les dificultats amb què 
actualment han de conviure 
les dones: la desigualtat sa-
larial, la menor presència en 
espais de poder, la segregació 
ocupacional, la manca de co-
responsabilitat en les tasques 
de cura i de la llar, o la violèn-
cia masclista, entre d’altres. 

El manifest recordava la ne-
cessitat de garantir la igualtat 
d’oportunitats entre homes i 

L’Ajuntament de Calaf se suma al Dia Internacional 
de les Dones

CALAF / LA VEU

Divendres passat, els petits 
alumnes de la Llar d’Infants 
de Calaf, “La Boireta”, van 
celebrar el seu propi Car-
naval. Els menuts anaven 
vestits de simpàtiques va-
ques, així com també alguns 
pares i mares que se’ls van 
voler sumar. Les educadores 
es van vestir de pastores i 
grangeres, i tots plegats van 
iniciar una divertida rua pels 
carrers del poble. Abans, van 
visitar el pati de l’Escola Alta 
Segarra, on van ser rebuts 
pels nens i nenes del cen-
tre. El pas de la comitiva va 
despertar somriures entre els 

Els infants de “La Boireta” de Calaf celebren 
el Carnaval disfressats de simpàtiques vaques

CALAF / LA VEU

El cicle “Músiques a cau d’ore-
lla” reprèn la programació 
aquest diumenge 16 de març, 
amb el concert de la Barcelo-
na Gipsy Klezmer Orchestra. 
La formació ha sabut apropar 
la música tradicional catalana 
als més eufòrics ritmes orien-
tals; el gipsy swing a les so-
noritats de l’est d’Europa; les 
cançons cubanes als ritmes 
balcànics; i, és clar, la matei-
xa música balcànica i klezmer 
al nucli de l’escena popular 

mediterrània. Tot això sense 
oblidar la contínua recerca de 
l’autenticitat i la pròpia màgia 
de les cultures que fa reviure. 
Tota aquesta fusió musical es 
podrà viure en primera perso-
na al Casal de Calaf, el proper 
16 de març a les 18.30 h. El 
preu de l’entrada és de 9 eu-
ros per als socis del Casal i 
d’11 euros per als no socis. El 
concert l’organitza El Polvorí, 
amb el patrocini del Casal de 
Calaf i amb diverses empre-
ses col·laboradores.

Tornen les “Músiques a cau 
d’orella” a Calaf amb la Barcelona 
Gipsy Klezmer Orchestra

DJs Eloi Fonoll i MDF.
Pel que fa als premis, el Bar 
31 es va emportar el guardó 
al millor comerç; el 1r premi 
de carrosses va ser per a La 
Granja i 2n premi per als Bar-
rufets; els Escoltes es van 
endur el premi a la millor com-
parsa infantil i les Ferradrink 
el premi a la millor comparsa. 
També es van lliurar cinc men-

cions especials: per al Safari 
Irreal (millor tema social), per 
al Fent el pi (millor disfressa 
en solitari), per a l’Enterra-
ment d’en Rajoy (millor tema 
tambú), per a les Estrelles del 
Carnaval (disfressa més ori-
ginal) i per als Santa Muerte 
Mejicana (millor disfressa de 
grup).

dones, així com aconseguir el 
compromís institucional i soci-
al per poder fer-ho realitat.

veïns i veïnes que se’ls van 
creuar, ambientant el matí 

previ a la jornada del Carna-
val del poble.



El Monbus IHC rep diumenge el Liceo després 
d’una espectacular victòria a Can Barça (4-5)
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC rebrà el proper 
diumenge a les Comes (12.30 
h) el Coinasa Liceo en el segon 
dels partits del “tourmalet” de 
la segona volta, en un encon-
tre que es preveu apassionant. 
Sobretot després de l’especta-
cular victòria dels arlequinats 
diumenge passat a la pista del 
líder FC Barcelona (4-5), aca-
bant així amb la imbatibilitat de 
l’equip de la capital catalana.
Per segona temporada conse-
cutiva l’IHC ha estat el primer 
equip a derrotar el FC Barcelo-
na a l’Ok Lliga. I per segon any 
ho ha fet derrotant als líders a 
casa seva demostrant que les 
gestes al Palau Blaugrana són 
la seva especialitat. De fet és 
una espècie de continuïtat ge-
nètica de tots els equips que 
han precedit els actuals en ser 
una pedra a la sabata dels ca-
pitalins. 
L’any passat el llegendari David 
Càceres va ensenyar el camí 
del que havien fer els grans 
equips anteriors. I va voler pas-
sar el testimoni a l’engròs (vic-
tòria a l’Ok Lliga i empat a la 
Cers). Aquest any la generació 
Baliu-Deitg i cia ja han agafat 
el relleu i han fet que tornessin 
a ressonar els crits d’Igualada-
Igualada al Palau. La victòria, a 
més del prestigi, dóna 3 punts 
fonamentals pel gran objectiu 
de la temporada. Ara els arle-
quinats ja en tenen 32.
El Monbus Igualada va sortir 
al parquet del Blaugrana amb 
les idees molt clares i el con-
venciment de saber com fer-
les prosperar. Els igualadins 
es van avançar en el marca-

blava a Panadero. Met Molas 
va agafar la bola amb aquella 
decisió tant seva. I com qui 
obre la botiga cada matí, amb 
la naturalitat de qui sap que ha 
de guanyar el partit i fer caure 
l’imbatut Barça, la va coŀloca 
amorosament a la xarxa. 4 a 
5. I un altre cop l’impossible. El 
Monbus IHC repetint resultat i 
alegria al Palau davant d’una 
afició que va tornar a prendre 
el Blaugrana embogida per la 
proesa.
Més info a http://ihc.blog.cat

dor, van tenir molt bons minuts 
de joc i van saber aguantar la 
pressió descomunal dels blau-
granes quan es van veure per 
darrera en el marcador. I sobre 
tot, i més important, no es van 
ensorrar quan la proverbial 
efectivitat del Barça va acon-
seguir donar-li la volta al mar-
cador amb un gol a falta de 20 
segons per arribar al descans.
Sergi Pla va llençar el primer 
avís amb un remat al pal.  Des-
prés Ton Baliu va mostrar ga-
lons amb el 0 a 1 amb un remat 
creuat a l’escaire. Era el minut 
6 i mig i els arlequinats van 
mantenir el resultat favorable 
durant 16 minuts. I això que els 
2 equips van disposar de 2 FD 
que no van poder aprofitar. Si 
que ho va fer Reinaldo Garcia 
en un llençament de penal per 
establir l’1a 1 en el marcador. I 
quan ja s’obrien les portes dels 
vestidors Marín no va voler fal-
tar a la seva cita amb el seu 

ex-equip i va fer una d’aque-
lles jugades marca de la casa 
arrencant des del darrere de 
la porteria i aixecant la bola. 
El 2 a 1 semblava trencar la 
sorpresa. Els plats arlequinats 
començaven a estar en perill.
Però els igualadins no esta-
ven disposats a pagar cap plat 
trencat de ningú. Com escrivia 
el capità Baliu  “el vertigen és 
només per afrontar-lo” i l’equip 
es va llençar de cap afrontant 
i desafiant qualsevol vertigen. 
Un altre cop el primer d’em-
prendre l’aventura ha estat Pla. 
I aquest cop el Sergi no només 
va avisar. El davanter de Vic va 
entrar dins de l’àrea controlant 
la bola amb gran habilitat i va 
batre Sergi Fernàndez a mitja 
alçada. Havia passat 1 minut i 
38 segons i l’efecte del gol psi-
cològic de Marín començava a 
esvair-se.
Fins aquí havien aparegut ja 
dos socis del trident golejador 

de l’equip (l’Elagi sempre hi és 
aturant per exemple una FD 
amb el partit en fase de deci-
sió). Faltava el “tercer home“. 
I aquest no falla mai. Oriol Vi-
ves es va coŀlocar allà on no-
més els elegits saben estar 
i va desviar a la xarxa un tir 
exterior miŀlimetrat de Jassel. 
El Monbus IHC circulava a ve-
locitat de creuer. Que podria 
haver estat encara més alta si 
Vives hagués pogut augmentar 
l’avantatge amb un llançament 
de FD.
Res no és fàcil al Blaugrana. 
I l’equip no va derrapar quan 
2 minuts més tard Pascual, 
també de penal, va aconse-
guir batre un insuperable Ela-
gi. Els de Monclús van saber 
patir, van seguir pedalant fins 
que va arribar el torn de “l’ho-
me de gel, Jassel”. El FC Bar-
celona va ser sancionat amb 
un penal. I Oller, a partir d’ara 
senyor Oller, es va imposar a 
Sergi Fernàndez en la guerra 
de nervis.
Fins a dos cops es va avançar 
el porter blaugrana al llança-
ment del de Caldes. Els àrbi-
tres van expulsar Sergi Fer-
nàndez i va haver de sortir a 
pista Egurrola. Un Jassel llen-
çat es va “endrapar” en un tres 
i no res dos dels millors porters 
del món i va batre la porteria 
blaugrana per tornar a posar 
l’IHC per davant.
Quedaven 5 minuts de partit i 
moltes emocions encara. A fal-
ta de 2 Torra va restablir l’em-
pat amb una jugada individual. 
El partit penjava d’un fil. Tot po-
dia passar. L’IHC estava a una 
falta de la directa però va ser el 
Barça qui l’ha va rebre per una 

Oller encara el porter del Barça Fernández, diumenge al Palau. Foto: FCB
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Jornada 20
CE Noia Freixenet - CP Cerceda    4-1
ICG Software Lleida - CH Lloret    6-4
Reus Deportiu - CP Vilafranca Capital del Vi    8-6
FC Barcelona - Monbus Igualada HC    4-5
Coinasa Liceo HC - CP Vilanova      14-2
CE Moritz Vendrell - Muralla Blanes HCF    6-2
Club Patí Vic - CP Tordera    1-4
CP Voltregà - CP Calafell Tot l’Any    0-0

         PT j g e p     gf   gc 
 1. FC Barcelona  55  20  18  1  1  137  45
 2. Coinasa Liceo  44  20  14  2  4  105  49
 3. Reus Deportiu  38  20  11  5  4  101  68
 4. Club Patí Vic  36  20  11  3  6  74  54
 5. Noia Freixenet  35  20  10  5  5  83  64
 6. Moritz Vendrell  35  20  11  2  7  87  71
 7. Monbus Igualada  32  20  10  2  8  62  65
 8. Calafell  29  20  8  5  7  70  70
 9. Voltregà  29  20  7  8  5  67  53
 10. Cerceda  27  20  7  6  7  77  74
 11. ICG Lleida  22  20  6  4  10  61  77
 12. Vilafranca   20  20  5  5  10  70  82
 13. Lloret  19  20  5  4  11  58  75
 14. Tordera  17  20  5  2  13  48  89
 15. Muralla Blanes  14  20  4  2  14  49  92
 16. Vilanova  0  20  0  0  20  48  169
Jornada 21
Calafell-Noia Freixenet
Cerceda-ICG Lleida
Lloret-Reus Deportiu
Vilafranca-FC Barcelona
Monbus Igualada-Coinasa Liceo
Vilanova-Moritz Vendrell
Muralla Blanes-Vic
Tordera-Voltregà

OK Lliga masculina

FC BARCELONA 4 (2/2) S.Fernàndez, 
Panadero, Gual, Torra (1) i Alvarez, 
equip inicial, Pasqual (2), Marín (1), 
Barroso, Reinaldo i Egurrola.
MONBUS IHC 5 (1/4) Elagi, Ton Baliu 
(1), Met Molas (1), O. Vives (1), S. Pla 
(1), equip inicial, Jassel (1), J.Muntané. 
D.Carles, P.Vilaseca, A. Ferrer.
GOLS: 0-1 Baliu (m 6.35), 1-1 Pascual 
penal (m 22.17), 2-1 Marín (m 24.40). 
SEGONA PART. 2-2 Pla (m 6.42), 2-3 
Vives (m 12.30), 3-3 Pascual penal (m 
15), 3-4 Jassel penal (m 19.15), 4-4 Tor-
ra (m 23), 4-5 Met Molas (m 24).

BICICLETES

OFERTA!!!
QUINZENA SENSE IVA!

EN BICICLETES I ACCESSORIS Oferta no acumulable amb altres ofertes
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Tots els guardonats dels Premis Neptú d’aquest any. Fotos: Joan Guasch.

Els Premis Neptú, la gran festa de l’esport igualadí

ACTES / REDACCIÓ

El Teatre Municipal l’Ateneu 
ha acollit el diumenge passat, 
9 de març, la cerimònia de lliu-
rament dels Premis Neptú, els 
guardons que cada any distin-
geixen els millors esportistes 
d’Igualada. Un acte dividit en 
dues parts, una primera de 
reconeixement als millors es-
portistes escolars i una segona 
amb protagonisme per les enti-
tats, clubs i esportistes profes-
sionals. Tot plegat, en una gala 
conduïda per la periodista Pilar 
Calvo i amenitzada per les ac-
tuacions de l’Escola de Dansa 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia. L’esdeveniment va ser pre-
sidit pel Secretari General per 
l’Esport de la Generalitat, Ivan 
Tibau.
El moment àlgid de la cerimò-
nia, ha arribat amb el nome-

nament dels dos millors espor-
tistes individuals, premis que 
han recaigut en l’atleta Eduard 
Viles (Club Atlètic Igualada) i 
en l’esquiadora i atleta Laura 
Orgué (Club Esquí de Fons 
Urgellet Cerdanya / Fischer). 

Viles s’ha imposat a Joan Ma-
sip (Club Ping Pong Igualada) i 
a Albert Moreno (Club Esportiu 
Roger Roca Running), i Orgué, 
de la seva banda, ha superat 
Èlia Pascual i Ariadna Ramos 
(CAI). 
Els altres premis de la vetllada 
han estat per al 15è Ral·li Ciu-
tat d’Igualada (Moto Club Igua-
lada) com el millor esdeveni-
ment, per a Ton Baliu (Igualada 
Hoquei Club) i Raquel Berna-
das (Club Patín Alcorcón) com 
a millors esportistes en esports 
col·lectius, Eduard Ferrer (Club 
Marítim Altafulla) i Sheila Gar-
cia (Club Atlètic Igualada) com 
a esportistes promesa amb 
més projecció, l’Infantil Mas-
culí del Club Handbol Igualada 
i el Cadet Femení Preferent 
B del Club Bàsquet Igualada 
com a equips de base amb 
més projecció i per a Francesc 
Monclús (Igualada HC) com a 
millor tècnic. El reconeixement 
especial a la tenacitat i l’esforç 
ha estat per a Òscar Moreno, 
atleta invident que competeix a 
les files del CAI. 
També hi ha hagut distincions 
per esportistes de clubs i enti-
tats que van assolir l’any pas-
sat fites importants. És el cas 
de Francesc Andreu (AE BTT 
Anoia), Pol Valls i Clàudia Na-
varro (AE Hoquei Línia Igua-
lada), Eduard Viles i Ariadna 
Ramos (CAI), Dani Baraldés 
i Lídia Borràs (CAI Triatló), 

Oscar Moreno va rebre el Neptú al reconeixement personal.

Carles Fons i Carlota Car-
ner (Club Bàsquet Igualada), 
Amador Solà i Milagros Prieto 
(Club Bitlles Igualada), Albert 
Moreno (CERRR), Mercedes 
Arcos (AE UECAnoia), José 
Fernández (Club Frontennis 
Igualada), Enric Palet i Laura 
Marcet (Club Futbol Igualada), 
Raquel Hornas (Club Gimnàs-
tic Aula Cultura Física), Brayan 
Mezquita i Núria Rizo (Club 
Handbol Igualada), Àlex Va-
rea i Irena Gual (Club Natació 
Igualada), Joan Masip (Club 
Ping Pong Igualada), Lorenzo 
Navarro (Futbol Club Fàtima), 
Raquel Bernadas (Igualada 
Femení Hoquei CP i CP Alcor-
cón), Ton Baliu (Igualada Ho-
quei Club), Èlia Folch (IHC Pa-
tinatge Artístic), Jacob Krüger 

i Clara Vallès (Igualada Volei 
Club), Dani Vilà (Moto Club 
Igualada), Carles Sanou (Pes-
cadors Esportius d’Igualada), 
Enric Conill (Secció Esportiva 
Ateneu Igualadí) i Carles Godó 
(Unió Esportiva Montserrat). 
Prèviament, han rebut el reco-
neixement de la ciutat els joves 
esportistes escolars de l’Aca-
dèmia Igualada, les escoles 
de l’Ateneu Igualadí, el Mes-
tral, el Montclar, l’Emili Vallès, 
el Gabriel Castellà, el Garcia 
Fossas, el Ramon Castelltort, 
l’Escola Anoia, l’Escola Pia, 
les Escolàpies, els Germans 
Maristes, el Joan Mercader, el 
Pere Vives Vich, el Col·legi Je-
sús Maria, el Monalco, l’Escola 
Mowgli, Mare del Diví Pastor i 
l’Escola Àuria.  
 
 

Moto Club Igualada i el Ral.li Ciutat d’igualada, millor esdeveniment.

Francesc Monclús (Igualada HC), millor tècnic del 2013.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  50  23  16  2  5  46  24  22
2  Torredembarra  42  23  12  6  5  36  26  10
3  Tàrrega  41  23  12  5  6  27  20  7
4  Torreforta  40  23  12  4  7  44  29  15
5  Viladecans  39  23  12  3  8  34  26  8
6  Horta  35  23  10  5  8  36  27  9
7  Almacelles  34  23  9  7  7  35  29  6
8  Vilanova  34  23  9  7  7  32  20  12
9  El Catllar  31  23  8  7  8  26  26  0
10  Igualada  31  23  9  4  10  30  33  -3
11  Amposta  28  23  6  10  7  33  34  -1
12  Tecnofútbol  26  23  5  11  7  25  32  -7
13  Andorra  26  23  6  8  9  36  45  -9
14  Balaguer  26  23  7  5  11  25  40  -15
15  Marianao  24  23  6  6  11  24  30  -6
16  Jesús i Maria  23  23  6  5  12  36  48  -12
17  Alpicat  19  23  4  7  12  20  40  -20
18  Vista Alegre  17  23  3  8  12  27  43  -16

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI frega el ridícul davant el 
Torredembarra (0-3)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va realizar un 
nefast partit davant un intens 
Torredembarra que va senten-
ciar l’encontre abans d’arribar 
al descans (0-2). A la segona 
meitat els blaus van millorar la 
seva imatge, però no van tenir 
encert. L’Igualada és desè a la 
classificació.
El conjunt dirigit per Joan Prat 
va fer la pitjor primera meitat 
de la temporada i va recordar 
aquell equip perdut i desubicat 
al camp del principi de la lli-
ga. Els blaus van sortir sense 
intensitat, amb les línies molt 
estirades i sense capacitat de 
sacrifici davant d’un rival que 
va aprofitar totes les facilitats 
locals per jugar a plaer durant 
els primers 45 minuts. Els tar-
ragonins van fer un autèntic 
estrip a la defensa igualadina, 
sobretot a la banda dreta, grà-
cies a les bones accions d’In-
fantes i als bons moviments del 
davanter centre Rojas. Al minut 
12, un contraatac del conjunt 
visitant va acabar amb la dia-

Els blaus van tenir un mal dia a les Comes. Foto: Toni Marí.

Jornada 23 
Almacelles - Martinenc   4-0
Igualada - Torredembarra  0-3
Tecnofútbol - Amposta   1-1
El Catllar - Torreforta    2-1
Marianao - Vilanova    0-4
Horta - Balaguer    1-1
Jesús i Maria - Andorra   6-3
Viladecans - Vista Alegre  2-3
Alpicat - Tàrrega     0-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  60  23  19  3  1  66  12  54
2  Gironella  51  23  16  3  4  46  23  23
3  St. Quirze  50  23  15  5  3  51  23  28
4  Lliçà d’Avall  46  23  14  4  5  45  25  20
5  Tona  44  23  12  8  3  41  22  19
6  Cardedeu  38  23  11  5  7  44  32  12
7  Sabadell Nord  36  23  11  3  9  42  32  10
8  San Lorenzo  34  23  11  1  11  32  32  0
9  Castellar  31  23  8  7  8  39  35  4
10  Taradell  31  23  9  4  10  29  32  -3
11  San Mauro  27  23  6  9  8  37  40  -3
12  Sabadellenca  27  23  7  6  10  29  33  -4
13  Súria  23  23  7  2  14  31  46  -15
14  OAR Vic  21  23  6  3  14  24  46  -22
15  Palau SP  19  23  4  7  12  29  54  -25
16  Roda de Ter  18  23  5  3  15  21  37  -16
17  Lliçà d’Amunt  12  23  2  6  15  20  61  -41
18  St. Feliu Cod.  12  23  3  3  17  19  60  -41 

Jornada 23
Gironella - Súria    2-0
Cardedeu - Sabadellenca  4-1
St. Quirze - Taradell    3-0
San Mauro - St. Feliu Cod.  5-2
Castellar - Sabadell Nord  0-2
Tona - Roda de Ter    1-0
San Lorenzo - OAR Vic   2-1
Manresa - Palau SP    3-1
Lliçà d’Avall - Lliçà d’Amunt   5-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  57  22  18  3  1  72  17  55
2  Can Trias  53  22  16  5  1  67  21  46
3  Viladecavalls  49  23  16  1  6  60  24  36
4  Puigreig  48  22  15  3  4  51  26  25
5  Joanenc  44  23  14  2  7  53  31  22
6  Navàs  32  23  10  2  11  51  49  2
7  Marganell  32  22  10  2  10  43  41  2
8  Olvan  32  22  8  8  6  31  34  -3
9  Castellnou  29  23  7  8  8  32  36  -4
10  Balconada  27  23  8  3  12  44  60  -16
11  G. Manresa  26  23  6  8  9  34  37  -3
12  Castellbell i V  23  23  7  2  14  44  74  -30
13  Santpedor  22  23  7  1  15  31  47  -16
14  Cardona  22  23  6  4  13  35  54  -19
15  P. Claramunt  22  22  6  4  12  32  59  -27
16  Llorença  20  23  5  5  13  35  50  -15
17  Gironella B  20  23  5  5  13  16  51  -35
18  Pirinaica  19  23  5  4  14  30  50  -20

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 23 
Olvan - G. Manresa    0-0
Can Trias - Navàs    6-0
Castellbell i V. - Viladecavalls  0-4
Marganell - Joanenc    2-1
Sallent - Gironella B    2-0
Balconada - Castellnou   2-1
Pirinaica - Santpedor    2-1
Cardona - Llorença    0-4
P. Claramunt - Puigreig    1-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  53  23  16  5  2  65  23  42
2  St. Pere Mol.  52  23  17  1  5  65  24  41
3  Olivella  52  23  16  4  3  60  24  36
4  Odena  43  23  12  7  4  52  35  17
5  Les Roquetes  42  23  12  6  5  61  33  28
6  FE Vilafranca  36  23  10  6  7  41  30  11
7  Ribes  36  23  11  3  9  37  30  7
8  Base Espirall  34  23  10  4  9  41  34  7
9  La Granada  33  23  9  6  8  37  36  1
10  Base Vilanova  29  23  8  5  10  33  44  -11
11  M. Igualada  25  23  7  4  12  39  55  -16
12  Carme  25  22  7  4  11  32  44  -12
13  Pª Jove Roq.  23  23  5  8  10  37  40  -3
14  St. Cugat S.  23  22  7  2  13  27  41  -14
15  St. Sadurní  21  23  4  9  10  26  46  -20
16  Capellades  17  23  4  5  14  22  81  -59
17  Riudebitlles  17  23  4  5  14  24  43  -19
18  Quintinenc  12  23  2  6  15  31  67  -36 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 23 
Carme - St. Cugat S.    sus
Base Espirall - St. Pere Mol.  1-2
Base Vilanova - St. Sadurní  0-1
FE Vilafranca - Suburense  1-1
Ribes - M. Igualada    3-2
Capellades - Riudebitlles  2-0
La Granada - Odena    3-1
Olivella - Quintinenc    1-0
Les Roquetes - Pª Jove Roq.   3-2

Jornada 21 
PM Tossa-Calaf    0-2
Vilanova Camí-Tous    1-1
Garcia Montbui-Anoia   0-6
Rebrot-Torre Claramunt   5-2
Masquefa-Piràmides    4-1
La Paz-Vista Alegre    0-3
Fàtima-Ateneu Ig.    4-1
Descansa Jorba

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia  53  20  17  2  1  72  11  
2  Calaf   50  20  16  2  2  95  25 
3  Vilanova C.   44  19  13  5  1  51  22  
4  Jorba   36  19  11  3  5  58  29 
5  PM Tossa   33  19  10  3  6  48  29 
6  Fatima, F.C.   31  19  10  1  8  48  40   
7  Vista Alegre    30  19  10  0  9  36  34  
8  Masquefa   29  20  9  2  9  43  35 
9  Tous  28  20  8  4  8  40  43 
10  Ateneu Ig.   20  19  6  2  11  29  42   
11  Garcia M.   19  20  6  1  13  38  63  
12  Rebrot   15  19  4  3  12  36  62 
13  La Paz   13  20  4  1  15  19  76  
14  Torre Claram.   11  20  2  5  13  20  63  
15  Piràmides   8  19  2  2  15  26  85

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 22
Tous-Calaf
Anoia-Vilanova del Camí
Torre Claramunt-Garcia Montbui
Piràmides-Rebrot
Vista Alegre-Masquefa
Ateneu Igualadí-Jorba
Fàtima-PM Tossa
Descansa La Paz

Jornada 21
Sesrovires B-Fontrubí   3-0
St. Pau Ordal-La Llacuna   3-1 
Les Cabanyes-Martinenca  2-3
Cabrera d’Anoia-Piera   0-8
Mediona-Hostalets    2-1
St. Sadurní-Gelida    2-1
Hortonenc-Can Cartró   0-3
Descansa Puigdàlber

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   51  21  16  3  2  90  25   
2  Martinenca   48  21  14  6  1  49  17   
3  Sant Pau Ordal   47  21  14  5  2  60  30   
4  Can Cartró   42  21  13  3  5  60  32   
5  Les Cabanyes   37  21  11  4  6  65  42 
6  Hortonenc   37  21  11  4  6  59  36  
7  Hostalets P.   33  21  9  6  6  43  28  
8  Sesrovires B  32  21  10  2  9  46  52   
9  Sant Sadurní   29  21  9  2  10  45  41   
10  Mediona  28  21  8  4  9  42  44   
11  La Llacuna   23  21  7  2  12  37  45   
12  Puigdàlber   19  21  6  1  14  37  80   
13  Cabrera Anoia   17  21  5  2  14  30  66   
14  Gelida   10  21  3  1  17  28  72   
15  Font-Rubí   3  21  1  0  20  18  88

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 22
La Llacuna-Fontrubí
Martinenca-St. Pau Ordal
Piera-Les Cabanyes
Hostalets Pierola-Puigdàlber
Gelida-Mediona
Can Cartró-Sant Sadurní
Hortonenc-Sesrovires B
Descansa Cabrera d’Anoia

na de Morales que va aprofitar 
una bona centrada d’Infantes. 
El gol encara va accenutar 
més la diferència sobre el ter-
reny de joc. Els visitants s’em-
portaven totes les disputes 
aèries i les segones jugades 
gràcies a la seva intensitat i 
convicció. Els blaus semblaven 
una joguina a les seves mans. 
Muñoz (28’) va marcar el 0-2 
després d’aprofitar un rebuig 
a dins l’àrea amb un bon xut. 
El Torredembarra encara ha-
gués pogut augmentar la seva 
diferència al marcador amb un 
parell de bones ocasions més.
A la represa, els blaus van sor-
tir amb molta més intensitat. Al 
minut 48 una bona centrada de 
Gerard va arribar a peus d’En-
ric, però la seva rematada la va 
refusar un defensa sota la línia 
de gol. L’Igualada ho va seguir 
provant i Yeray va disposar 
d’un parell d’ocasions per re-
tallar distàncies, però no era el 
dia. En aquest segon període 
també es va evidenciar una 
de les mancances dels blaus: 

la incapacitat per crear joc. 
Aquest problema no és nou i 
sembla no tenir solució perquè 
cada vegada va a més ja que 
els automatismes en atac bri-
llen per la seva absència. En 
l’últim tram de partit el Torre-
dembarra va aprofitar una de 
les poques ocasions que va te-
nir en aquest segon temps per 
fer el 0-3 en una acció indivi-
dual d’Hurtado (82’). Palet, en 
temps afegit, va estavellar una 
falta a l’escaire. No era el dia.
L’Igualada visitarà diumenge 
l’Amposta, 11è classificat.  
CF Igualada: Yannick, Marí 
(Cortada, 80’), Palau, Bacha-
na, Ton, Enric, Dalmau, Jony 
(Güell, 67’), Palet, Fran (Fran, 
60’) i Gerard.
UD Torredembarra: Ambrós, 
García, Morales (Hurtado, 
79’), Infantes (Cuenca, 79’), 
Sánchez, Sabaté, Rubio, Ro-
jas, Muñoz (Ribas, 65’), Mar-
sal (Ribes, 84’) i Soriano.
Gols: 0-1, Morales (12’). 0-2, 
Muñoz (28’). 0-3, Hurtado 
(82’).

El CFI femení resol per la mínima
FUTBOL / REDACCIÓ

La visita del Cerdanyola, un 
dels ferms candidats a perdre 
la categoria, havia de servir a 
les igualadines per sumar tres 
punts que les consolidin a la 
zona tranquil·la de la taula.
S’han aconseguit els punts 
malgrat que el partit no el po-
dríem qualificar de brillant, sinó 
que ha estat tosc, travat i ha fer 
patir molt per la incertesa del 
resultat final.
L’Igualada ha sortit fent el seu 
joc, però sense la intensitat 
que hi posava un Cerdanyola 
menys encertat tècnicament. 
Les fortaleses de les unes su-
plien les mancances de les al-
tres i el resultat era una igualtat 
al terreny de joc que no benefi-
ciava gens les locals.
Afortunadament, la Marina ha 
recollit una pilota a la frontal 
de l’àrea amb la que ha batut 

la portera verd-i-blanca posant 
l’1-0 al marcador que seria el 

resultat final. La resta de pri-
mera part i la segona part, han 
aportat poc tant l’un equip com 
l’altre, amb molt joc de pilota 
llarga, poca precisió i algunes 
ocasions que no s’han materi-
alitzat.
Decididament, els punts han 
estat el millor del partit.
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Sara Bergadà (Janet 
Mendoza 64’), Carla Navarro, 
Ariadna Rius, Núria Miquel, 
Jèssica Pablos, Míriam Solies, 
Mariona Marsal (Tiki 64’), Judit 
Pablos (Anna Tardà 81’), Ma-
rina Salanova (Anna Mª Sarró 
81’). Entrenadors Santi Ramos 
i Paco Pablos.
Gol: 1-0 Marina 23’
Diumenge que ve l’expedició 
igualadina es desplaça fins a 
l’Estartit on l’espera un rival 
molt difícil.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 24
Torredembarra-Martinenc
Amposta - Igualada
Torreforta - Tecnofútbol
Tàrrega - El Catllar
Marianao - Almacelles
Andorra - Horta
Vista Alegre - Jesús i Maria
Vilanova - Viladecans
Balaguer - Alpicat 

Jornada 24
Sabadellenca - Súria
Taradell - Cardedeu
St. Feliu Cod. - St. Quirze
Lliçà d’Amunt - San Mauro
Castellar - Gironella
OAR Vic - Tona
Palau SP - San Lorenzo
Sabadell Nord - Manresa
Roda de Ter - Lliçà d’Avall 

Jornada 24
Navàs - G. Manresa
Viladecavalls - Can Trias
Joanenc - Castellbell i Vilar
Puigreig - Marganell
Sallent - Olvan
Santpedor - Balconada
Llorença - Pirinaica
Gironella B - Cardona
Castellnou - P. Claramunt 

Jornada 24
St. Pere Mol. - St. Cugat S.
St. Sadurní - Base Espirall
Suburense - Base Vilanova
Pª Jove Roq. - FE Vilafranca
Ribes - Carme
Odena - Capellades
Quintinenc - La Granada
M. Igualada - Olivella
Riudebitlles - Les Roquetes

Elena Alert, en una jugada.
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El CBI es manté cinquè en solitari

BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

El PHYSIC CB Igualada es 
manté en solitari a la 5a. posi-
ció gràcies a una nova victòria 
davant el cuer del grup 2 de 
la Copa Catalunya, l’Sfèric de 
Terrassa.
El partit va ser molt intens, amb 
molta defensa per part dels dos 
equips i amb 2 quarts amb molt 
encert dels visitants, cosa que 
va propiciar la victòria del con-
junt dirigit per Raül Caballero.
Els igualadins van anotar 12 
triples i es mantingueren líders 
en el marcador des del minut 
15; també s’ha de destacar 
l’actuació del capità Torres (17 
punts i 4 triples), que torna a 
estar en forma i va liderar a 
l’equip quan ho va necessitar.
El partit començava bé pels 
igualadins. Fons liderava un 
primer parcial de 5-8 on els 
locals es mantingueren a prop 
gràcies a un triple de Palou. El 
partit estava dominat pel ritme 
igualadí però els locals es ve-

Resultats dels equips base del CBI

ieren molt encertats des de la 
línia exterior amb 2 triples de 
Villar en el primer quart. Par-
cial de 11-12 on els locals ho 
donaven tot per anar sumant 
poc a poc. Als segon període 
va començar l’allau de triples 
del CBI però l’SFERIC seguia 
a prop en el marcador; la de-
fensa visitant no era la millor 
versió que s’ha vist fins ara i 
això va procurar que els locals 
anotessin amb relativa facili-
tat. En aquell moment el to del 
partit era molt alt i es respirava 
molta tensió per part del públic 
i dels jugadors. El resultat a la 
mitja part era de 26-34.
A la represa els igualadins es-
taven disposats a donar-ho 
tot per marxar en el marcador 
i allargar més la diferència. El 
recital de triples va començar 
amb Gual (8 punts i 2 triples) 
i va acabar amb A. Fratila (1 
triple i 4 punts). Els de l’Anoia 
van anotar 8 des de 6’75 i això 
els va donar molta renda en el 

marcador; tot i així el treball de-
fensiu seguia sent pobre ja que 
els locals van anotar 20 punts 
en aquest període. El parcial 
va ser de 20-31 i el resultat per 
anar a l’últim període era de 
47-64. L’últim període va ser 
bastant diferent, el ritme era 
baix i les protestes eren pre-
sents en cada decisió arbitral. 
No es va veure el treball dels 
altres minuts però tot i així es 
va seguir anotant el suficient i 
els interiors van ser mes prota-
gonistes. Al final, gràcies a les 
faltes rebudes i als tirs lliures, 
els igualadins van aconseguir 
sumar 78 punts i es van endur 
la victòria contra un rival molt 
lluitador que ara mateix afronta 
uns moments molt difícils.
Bon resultat i bones sensa-
cions en un partit atípic però 
agraït al final. La pròxima jor-
nada es juga a les Comes con-
tra el Zamar Ploms – Reus. La 
cita serà dissabte a les 19:30.
CBI: Q. Padrós (3), M. Padrós 
(11), E. Fernández (6), J. Huer-
tas (8), J. Torres (18), C. Fons 
(18), A. Gual (8), A. Roca (-), A. 
Fratila (4), E. Tejero (-), S. La-
guarta (2) i B. Martínez (-).
Parcials:(11-12; 15-22; 21-30; 
17-14).

Derrota del femení 
amb el cuer
Derrota a Les Comes del De-
pimés CB Igualada A davant 
el cuer del grup. Unes iguala-
dines que van anar a remolc 
tot el partit, van estar a prop 
de donar la volta al marcador 
en l’últim quart, però quatre 
minuts de grans defenses van 
ser insuficients per guanyar al 
Viladecans.
Només en els set primers mi-
nuts de partit les del CBI van 
estar per davant en el marca-
dor, arribant a guanyar per set 
punts de diferència al minut 4 
(12 a 5). Un parcial de 6 a 13 
en els últims minuts de període 
ja va donar la victòria parcial 
del quart a les visitants (20 a 
21).
En el segon període, tot i anar 
sempre el Viladecans per da-
vant en el marcador, hi va ha-
ver molta igualtat en el joc. Van 

SÈNIOR B MASCULÍ   
CB CORBERA 107   -  PHYSIC 
CB IGUALADA B  109
P.Benito 28, J.Fons 10, S.Tarrida 9, 
B.Marimon 14, J.Serra 3, E.Borrega 
7, M.Ndiaye 9, M.Maximo 8, 
A.Domenech 19, T.Borrega 2 i 
F.Vives.
SÈNIOR B FEMENÍ  
DEPIMÉS CB IGUALADA B 64 – CB 
LLEIDA B 34
Bargalló 2, Soler 11,  Miramunt 6, 
Gonzàlez 0,  Salanova  8, Compte 
15, Amatlle 0, Tarrida 14, Fuertes  6,  
Sellarès 2
SOTS 25 MASCULÍ   
CB MASQUEFA 72 -  FERRET. JOR-
BA SOLÀ CB IGUALADA 50
Pol Salanova (8), Marc Romero (8), 
Quim Palet (5), Andreu Santiago (2), 
Artur Ortínez (5), Ferran Claramunt 
(7), Bernat Torrents (4), Jaume Lo-
rente (12).
SOTS 21 FEMENÍ    
C.B. GELIDA 25 - AUTOESCOLA 
POBLE SEC CB IGUALADA 46
Espejo (2), Martínez (-), Albiol (-), To-
màs (-), Lladó (3), Palmés (5), Barral 
(2), Díez (18), Llorens (2), Roca (5), 
Torrens (4), Gou (5)
JÚNIOR MASCULÍ A  
SANT JOSEP BADALONA 70  - JO-
GAPLAST CB IGUALADA  A 60
Gabarró 12, Ndiaye 0, Benito 24, 
Serra 5, Tarrida 2 -cinc inicial- Ma-
ximo 8, Leon 4, Raurich 3, Marcè 0, 
Susanna 2
JÚNIOR FEMENÍ A  
CB IGUALADA A    65     -     PEI-
XETERIES 8-SALLE PLOMS REUS      
33
G. Rigol (16), C. Serra(15), C. Mar-
tínez (4),  J. Lamolla (lesionada), J. 
Codina (-), M. Masegosa (lesionada), 
M. Calleja (lesionada), C. Mas(8), L. 
Rius (12),M. Ribera (7), P. Rosello (3)
JÚNIOR MASCULÍ B 
BASQUET SAMA VILANOVA 57 -  
TOYOTA NAYMOTOR CBI B 44
J. Mangues (0), J. Vidal (0), M. Su-
sanna (8), Ll. Fullana (6), M. Soler 
(5), S. Figueres (8), A. Ortinez (2), P. 
Martí (0), R. Fullana (8), E. Bru (6), 
J. Elvira (2)
JÚNIOR FEMENÍ B   
TALLERES GASETI  CB IGUALADA 
B    38    -    BASQUET MOLINS     80
P. Rosello (2), C. Puig (5), B. Colell 
(6), E. Roda (7),  M. Cordoba (2), C. 
Sole (5),  J. Ramia (2), M. Fernandez 
(3), M.Fernandez (6)
CADET MASCULÍ A   
FERRETERIA JORBA SOLA CBI A  
56 – NOU BASQUET OLESA 59
Adam Gabarró (2), Guillem Pont (5), 
Jordi Elvira (6), Max Puig (6), Salva-
dor Farrés (4), Quillem Jorba (15), 
Roger Ribera (10), Àlex Cavalleto i 
Enric Bru (8).
CADET FEMENÍ BLAU  
CB PRAT AIGÜES DEL PRAT 38 – 
TRIAS SHOP CBI BLAU 71 
CADET MASCULÍ B 
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI B 

62- CB VILATORRADA A  75
CADET FEMENÍ GROC    
S.E.S.E. 50  -  G.MONTSERRAT CB 
IGUALADA GROC 40
Maria Gassó (3), Clara Tomàs (1), 
Laia Figueras (12), Mar Rodríguez 
(7), Núria Barral (6), Marta Sàbat 
(2), Paula Marsal (2), Marta Ambròs, 
Anna Tarrida i Maria Maestre (7). No 
va jugar Laia Ferrer.
CADET MASCULÍ C  
AKORD’S CB IGUALADA C 73- CA-
SAL VILAFRANCA 3 65
Ll. Claramunt (4), P. Lumbreras (3), 
P. Castelltort (8), D. Cobos (6), M. 
Rosell (3), Q. Rosich (-), O. Delgado 
(-), G. Pallarès (3), F. Romero (10), J. 
Torrens (12), M. Couso (20), O. Llo-
part (2).
INFANTIL MASCULÍ  B 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 49 -  
C.E.B. PALLEJA VERMELL 86  
PRE-INFANTIL MASCULÍ   
TAXI 2.0 CB IGUALADA 36 – BAS-
QUET SAMA VILANOVA PIMA 90
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA A. BALSELLS CB 
IGUALADA 58 - 61 REMACAT SA 
SÚRIA
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia 
Palmés, Carlota Claramunt, Júlia Bi-
osca, Jana Fuertes, Aina Yáñez, Iona 
Ambròs, Júlia Tort i Carlota Colell
MINI MASCULÍ A   
VITALDENT CB IGUALADA A 85 – 
REMACAT SURIA 50
MINI FEMENÍ BLAU                 
C.E. SANT NICOLAU GRANA 55 –  
VITALDENT CB IGUALADA BLAU 54
Ainoa Farré, Maria Enrich, Carlota 
Castelltort, Júlia Fontanellas, Abril 
Samaniego, Laura Segués, Pia Ca-
samitjana, Laia Mas, Agar Farrés i 
Júlia Casellas.
MINI MASCULÍ B  
VITALDENT CB IGUALADA B 41 – 
LA SALLE MANRESA 46
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
REMACAT SA SÚRIA 62 - VITAL-
DENT CB IGUALADA BLAUGROC 
54
Agar Farrés, Sira Morros, Nora Gu-
del, Carlota Díaz-Guerra, Laura Van-
cells, Blanca Acevedo, Elena Romeu 
i Mar Solà. No van jugar: Elena Pon-
cell i Gal·la Farnós. 
MINI FEMENÍ GROC       
BÀSQUET SITGES 27  - CB IGUA-
LADA GROC 48 
Aina González, Gisela Bocache, Mar 
Claramunt, Marta Ger, Sara Homs, 
Júlia Pujolà, Mireia Casas, Nàstia 
Ordi i Precious.
PRE-MINI MASCULÍ  
ANOIA MOTOR HYUNDAI CBI 71 – 
CB PRAT AIGÜES DEL PRAT A 21
PRE-MINI FEMENÍ BLAU  
LA SALLE MANRESA 70 – MC DO-
NALD’S CB IGUALADA BLAU 38
Gal·la Godó, Beth Muxí, Arlet Cots, 
Pilar Pintó, Alba Ribalta, Judit Mas, 
Carla Solà, Blanca Altés, Ona Torras i 
Dafne Vallcarcel.

predominar els atacs sobre les 
defenses i dos triples en els úl-
tims dos minuts de període de 
les igualadines, les deixaven a 
només dos punts per sota en el 
descans (37-39).
A la represa les visitants van 
posar una marxa més i treient 
moltes faltes, van aconseguir 
anotar i distanciar-se en el 
marcador sobretot des de la lí-
nia de tirs lliures. El parcial de 
10 a 20 en aquest període dei-
xava un bon marcador a les vi-
sitants per afrontar l’últim quart 
(47 a 59).
Però un parcial de 16 a 3 en 
cinc minuts va fer passar del 
49-64 al segon minut de perío-
de fins al 65 a 67 quan queda-

ven només tres minuts de par-
tit. En els últims minuts però el 
CBI no va estar gens encertat 
en atac, i les visitants una altra 
vegada des de la línia de tirs 
lliures asseguraven la victòria.
El proper partit serà dissabte 
que ve 15 de març a Reus, a 
les 7 de la tarda.
Parcials: 20-21, 17-18 (37-39), 
10-20 (47-59), 19-14 (66-73).
CBI: M.Quintana (3), V.Júlvez 
(3), N.Minguet (22), L.Icart 
(6), X.Freixas (4) -cinc inici-
al- C.Carner (7), A.C. Martí-
nez, A.Acevedo (7), P,Català, 
È.Vives (14), M.Ribera.
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San Roque, classificat 
per al Campionat d’Espanya

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El dissabte dia 8 de març es va 
celebrar a la ciutat de Tarrago-
na el campionat de Catalunya 
de gimnàstica rítmica individu-
al base i la 1a. fase de Copa 
Catalana de gimnàstica rítmica 
individual nivell VIII.
El Campionat de Catalunya 
era el classificatori per al passi 
al Campionat d’Espanya Base.
Del Club de rítmica vilanoví 
San Roque va participar al ni-
vell “base” amb Ainoa Crespo 
a la categoria infantil amb ma-
ces i amb un total de vint parti-
cipants a la categoria, Ainoa va 
aconseguir la dotzena posició. 
Mar Casals i Eliza Irasoc van 
participar a la categoria cadet 
i amb aparell cinta, i d’un to-
tal de quaranta participants a 
la categoria. Van aconseguir 
classificar-se per al Campionat 
d’Espanya Ainoa Crespo i Mar 
Casals.
El Club Esportiu Montbui va 
presentar a quatre gimnastes. 
En Categoria infantil, Ivet Far-
riol i Martina Ting Gras van 
lluitar per la classificació amb 
exercicis notables assolint el 
seu objectiu. En categoria ca-
det, una categoria molt renyi-
da i emocionant en la que es 
presentaren més de 40 gim-
nastes, tant Karina Dueñas 
com Míriam Alomar van fer un 
exercici excel·lent aconseguint 
quedar per mèrits propis 6a. i 
9a. de la categoria.
A la competició de 1a. fase de 
Copa Catalana nivell VIII, van 

Sheila Garcia, bronze en 
Llargada als estatals juvenils

participar Ivet Playà a la cate-
goria Junior amb aparell cèrcol 
i aconseguint la primera posi-
ció del podi, també Maria Co-
sano va participar a la mateixa 
categoria, Carla Bosch a la ca-
tegoria infantil i Andrea Roures 
a la categoria sènior ambdues 
aparell cèrcol. Pel CE Mont-
bui, en categoria sénior, Sara 
Alomar i Marina Marfil fent un 
exercici preciós però amb al-
gunes imprecisions van acon-
seguir quedar 6a i 9a.
Diumenge l’equip sènior de 
gimnàstica estètica de grup va 
participar al Pavelló de la Mar 
Bella a Barcelona aconseguint 
la quarta posició, amb Nerea 
Caceres, Berta Jorba, Judit 
Sanz, Mar Casals, Raquel Mu-
nuera, Maria Berrocal i Sonia 
Gutiérrez. 
El Grup d’Estètica Sénior, va 
estrenar-se en la competició 
fent un exercici molt intens i di-
nàmic amb un ampli ventall de 
millora que segur que aconse-

guiran. Les gimnastes que for-
men l’equip són: Marina Marfil, 
Aida Garcia, Mariona Juvé i Je-
nifer Casado, del CE Montbui ; 
i  Marta Alonso, Paula Stöss-
lein i Diana Stösslein de l’Aula. 
Paula Galan, Eidar Zamora, 
Nerea San Juan i Mariona Ro-
bert del CE Montbui, juntament  
amb Anna Planella, Nerea 
Lara, Berta Enrique i Alina Gili 
del CG Aula, foren terceres en 
aquesta primera competició de 
Gimnàstica Estètica a nivell es-
colar.
El pròxim dissabte dia 15 par-
ticipen, pel San Roque, a Cas-
telldefels Tania Gabarri i Paula 
Mula amb individual i amb con-
junt benjamí Julia Ainsua, Ana 
Alonso, Carlota Zamora, Tania 
Gabarri i Paula Mula. El mateix 
conjunt benjamí participarà a 
diumenge al torneig que orga-
nitza el club rítmica Castellde-
fels, i també i participen, Ainoa 
Crespo, Mar Casals i Eliza Ira-
soc.  

Aula i CE Montbui.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del CAI Petromira-
lles Jordi Yoshinori Matsuoka 
i Jan Roca, es van proclamar 
Campió i Sostcampió de Cata-
lunya de Proves Combinades 
indoor a Sabadell, en el  de-
curs dels Campionats de Cata-
lunya Junior.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
campió català en l’Heptatló 
amb un total de 4.751 punts, 
i assolint una nova plusmarca 

personal en el salt d’alçada, 
amb uns magnífics 2,03 m..  
Aquests foren els parcials de 
Jordi Matsuoka en les 7 proves 
de la combinada:  60 m.ll.- 7”35 
- salt llargada: 6,48 m. – llanç. 
pes – 10,73 m. - salt alçada - 
2,03 m. - 60 m.tanques - 8”42 
- salt perxa - 3,50 m. - i 1.000 
m.ll. 3’03”25, i assolint també 
marca personal en el salt de 
perxa.
Va sobresortir també el Sots-

campionat català Junior (Ar-
gent) de Jan Roca amb 3.869 
punts, i amb els següents 
parcials en les 7 proves de 
l’Heptatló: 60 m.ll.- 7”28 - salt 
Llargada: 5,94 m. –   llanç. pes 
- 8,82 m. - salt alçada -1,61 
m. - 60 m. tanques - 8”80 - salt 
perxa - 2,30 m. - i 1.000 m.ll. 
3’09”57, i amb el 1r. lloc en 60 
m.ll. i 1.000 m.ll. com a posici-
ons individuals més rellevants.

Jordi Matsuoka i Jan Roca, medalles als 
campionat de Catalunya júnior de combinades

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Juvenil del C.A. Igua-
lada Petromiralles  Sheila Gar-
cía, va protagonitzar una mag-
nífica actuació el passat cap 
de setmana en les proves cor-
responents als 63.ens. Campi-
onats d’Espanya Juvenils, que 
es van dur a terme al pavelló 
Luis Puig de València. Hi par-
ticiparen 9 atletes del CAI Pe-
tromiralles,  assolint 1 medalla 
d’Argent, i diversos llocs de 
finalista en les proves respec-
tives, essent el CAI 12è. per la 
puntuació global dels atletes 
amb 19 punts, entre 99 clubs 
participants.
Sheila García era 3a. i medalla 
de Bronze en el salt de llarga-
da, amb 5,46 m., en una gran 
actuació de la pierenca.  Edu-
ard Fàbregas assolia un gran 
4.t. lloc en el salt d’alçada, amb 
1,94 m., i era 5a. en s/f. dels 
60 m. tanques, amb 8”65, des-
prés de marcar 8”51 en sèries 
classificatòries, no accedint a 
la final.  
Anna Asensi era 5a. global a la 
final dels 200 m. llisos, asso-
lint amb 25”28 un nou Rècord 
d’Igualada absolut indoor, des-

prés d’haver-lo millorat també 
amb 25”31 entrant 2a. en la 
1a. semifinal d’aquesta prova, i 
amb 25”58 en sèries classifica-
tòries.  Va intervenir també en 
els 60 m.ll., amb 7”95 en sèries 
classif., i 8”65 en s/f., que no li 
donaren l’accés a la final.
Francesc Adrià Bertran era 6è. 
a la final del llançament del 
pes, amb 14,42 m., marca per-
sonal de l’anoienc.
Aleix Marín era 11è. en el triple 
salt masc., amb un millor intent 
de 12,99 m., i era també 12è., 
en el salt de llargada, amb 6,13 
m..
Roger Castells era 2n. en la 2a. 
s/f. dels 400 m.llisos, amb mar-
ca personal de 51”43, Marta 
Llagostera era 5a. en la 7a. s/f. 
dels 400 m.llisos, amb 1’01”25, 
marca personal.  Guillem Car-
ner 7è. en la 1a. s/f. dels 1.500 
m. llisos, amb 4’13”08, que 
no els donaven l’accés a les 
finals corresponents, i Gem-
ma Ortega era 4a. en la sèrie 
classif. dels 200 m. llisos, amb 
26”44, marca personal, a més 
d’entrar  6a. de la 3a. sèrie dels 
60 m.llisos, amb 8”18, que no 
li donaren l’accés a semifinals.

577 atletes van participar a la 
Cursa de Vilanova del Camí
ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, 577 atletes  parti-
ciparen en la 20a. edició de la  
Cursa  Popular de Vilanova del 
Camí (165 atletes en la prova 
curta sobre 4.550 m., 332 atle-
tes en 10 Qm., i 80 1.000 m.). 
Les curses grans tingueren 
com a guanyadors a  l’atleta 
del C.A. Igualada Petromiralles 
Marc Moreno,  i la triatleta del 
CAI Triatló Petromiralles Neus 
Lladó pel que fa a la prova dels 
4.550 m., imposant-se en la 
prova dels 10 km. Jordi García 
(AC 77) i l’atleta del CAI Triatló 
Petromiralles Eva Ribalta en 
femenines.  En la prova so-
bre 1.000 m. pels participants 
mes joves, s’imposaren Mar-
cos Palacios (A.E. Sporting) en 
masc., amb 6’36” i Andrea Gil 
(Monalco/CAI) en femenines, 
amb 7’08”. 
En la prova urbana de 4.550 
m., Marc Moreno (C.A. Igua-
lada Petromiralles)  entrava 
guanyador amb 14’34”, entrant 
2n. Juanma García (Esportiu 
Penedés) amb 14’46”, i era 3r. 
Bernat Planas (C.A. Iguala-
da Petromiralles) amb 14’58”, 
seguit de Sergi Carrero (CAI 
Petromiralles)  4t. amb 15’15”, i 
de Juan Manuel Vico (C.N. Ter-
rassa) 5è. amb 15’30”.
En femenines, la prova curta 
va ser dominada enguany per 
la triatleta del CAI Triatló Petro-

miralles  Neus Lladó, 26a. ge-
neral amb 18’00”, seguida de 
l’Aleví del CAI Berta López, 2a. 
amb 18’07”, i era 3a. la Infantil 
del CAI Jana Roca amb 18’07”, 
seguida de l’Aleví Marcel.la 
Solé (CAI) 4a. amb 18’30”, i 
5a. Gemma Fustes (Igualada 
Squash) amb 18’50”.
Jordi García (Reus) assolia el 
seu 5è. triomf consecutiu en 
els 10 Km., amb un registre de 
34m. 21seg., seguit de Dani 
Serra (Atletes VNG Serpecar) 
2n. amb 34m. 31seg., i era 3r. 
Carlos Herreras (Athletic Club 
Barcelona) amb 34m. 36seg., 
seguit de Bartolomé Serra-
no (California Sports) 4t. amb 
34m. 51seg., i era 5è. Ali Darg-
hal (Esports Bruc) amb 34m. 
53seg.
En femenines, la triatleta del 
CAI Triatló Petromiralles Eva 
Ribalta s’imposava en els 10 
Km. entrant 45a. general amb 
un  “crono” de 42m. 14seg., 
entrant 2a. Jacqueline Gómez 
(Runners St. Adrià) 65a. gral. 
amb 43m. 59seg., seguida 
d’Ivet Isabel Camús (Mont-
Aqua), 3a. i 74a. gral. amb 
44m. 18seg.. Elena Barlabé 
(CAI Triatló Petromiralles) 
era 4a. i 90a. gral. amb 45m. 
10seg., i Nancy Nena Quispe 
(Cornellà Atl.) 5a. i 94a. gral. 
amb 45m. 36seg.  
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Infantil masculí.

Jaju, tercer classificat 
en M30 de la CCI de 
Banyoles

L’HC Montbui s’esgresca

HQOUEI / REDACCIÓ

Després de molts partits pa-
tint i perdent, l’HC Montbui va 
aconseguir una victòria molt 
merescuda i treballada davant 
de l’Ercros Vila-seca (7-4).
El partit va començar amb mal 
peu pels locals, ja que al cap 
de pocs minuts de començar, 
els visitants van marcar el pri-
mer gol. Tot i les adversitats, 
els locals no van abaixar els 
braços i van seguir treballant, i 
gràcies a una jugada assajada 
molt ben executada, van acon-
seguir l’empat. A partir d’aquest 
moment els montbuiencs van 
dominar el partit, anotant dos 
gols més, cosa que va fer que 
el resultat a la mitja part fos de 
3 a 1.
La segona part va començar 
molt millor pels locals, ja que 
van marcar al cap de poc temps 
de reiniciar el partit, però quan 
semblava que estava sentenci-
at l’Ercros Vila-seca va fer dos 
gols amb molt poc temps i va 
posar molta emoció al partit. 
Tot i l’ajustat resultat els mont-
buiencs no van afluixar i des-
prés d’un gol de falta directe i 
un gol de jugada individual van 
aconseguir el 6 a 3. A partir 
d’aquest moment els visitants 

Important victòria del CFS 
Capellades infantil

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Partit d’aquells que fan afició el 
que es va jugar dissabte pas-
sat al Pavelló Municipal. El FS 
Capellades infantil va comen-
çar el partit molt ordenat, con-
trolant el joc i fruit d’això es va 
aconseguir sobre el minut 10 el 
primer gol després d’un gran 
llançament de falta. A partir 
d’aquí el Manresa es va con-
vertir en dominador del partit i 
a les acaballes de la primera 
part va aconseguir l’empat. 
A la represa les coses no can-
viaven, el Manresa seguia 
pressionant amb intensitat i va 
aconseguir forçar dos errors 
d’entesa entre porter i defen-

Primera victòria de la temporada de 
l’infantil del VdC Bàsquet Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

L’equip infantil femení va per-
dre davant el ESCOLA ANOIA 
per 4-39. Van jugar Lucía Mo-
reno, Irene Leno (2), Andrea 
García, Maria Figueredo i Ma-
rina Navarro (2). Entrenador 
Oscar Borrega.
L’equip infantil masculí va do-
nar l’alegria de la jornada amb 
la seva primera victòria de la 
temporada davant el C.B. Ro-
quetes per 26-15. Parcials, 14-
2, 2-0, 4-7 i 6-6.
Van jugar Adrià Sala (8), Jonat-
han Martínez (4), Marc Lum-
breras (6), Arnau Cano (2), 
Carlos Lorenzo (2), Cristian 
Martínez, Carlos García (2) i 
Santiago Torres (2). Entrena-
dor Héctor Castillo.
L’equip sots 25 masculí va 
perdre amb l’Òdena, C.B. per 
103-52. Parcials 24-10, 30-14, 
19-18 i 30-10.
Van jugar Joan Marc Tomàs, 
Fernando Leno (25), Albert 
Moreno, Victor Ajenjo, Oscar 
Borrega (6), Héctor Castillo 
(4), Stalin Rodríguez (15) i Al-
bert Vilalta (2). Entrenador Pep 
Ferrer.  

Derrota després d’un meritori 
partit davant el líder de la com-
petició, AECS Hospitalet per 
47-41.
Les jugadores vilanovines van 
començar el partit molt con-
centrades i van portar el ritme 
i la iniciativa durant els 2 pri-
mers quarts. Així es va arribar 
al descans amb el marcador 
favorable de 21-23. El tercer 
quart va resultar decisiu i amb 
un parcial de 15-5 les jugado-
res locals van agafar un avan-
tage de 8 punts, que semblava 

van anar per totes i l’HC Mont-
bui van disposar de moltes 
ocasions, en una d’aquestes 
van transformar una falta direc-
ta, que va suposar el 7 a 3. Tot 
i així en els darrers 10 segons 
els visitants arribaven a porte-
ria deixant el marcador en 7 a 
4. Gran victòria de l’HC Mont-
bui que els apropa als rivals 
més directes de la lliga.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Bernat Perelló(1), Eric 
Vives(2), Daniel Gual(2) i Al-
bert Vidal, -inicial- Edu Cassa-
dó, Ivan Rica(1), Isaac Gual(1), 
Pere Vallès i Pep Ferrer (por-
ter). Entrenador:Gabri Ramí-
rez. Delegat: Josep Mª Gual i 
Francesc Madrid. Pròxim Par-
tit: Casal de l’Espluga– HC 
Montbui (Dissabte 15 de març 
a les 17:30).

Setmana de carnestoltes per 
la base de l’HC Montbui
L’escola de patinatge i els dife-
rents equips de l’HC Montbui 
han trencat la monotonia dels 
entrenaments, gaudint d’una 
jornada on els nens i nenes 
van assistir disfressats a Can 
Passanals. En aquesta ocasió 
tots els equips es van disfres-
sar en algun moment de la set-
mana, inclòs l’equip sènior. 

que deixava el partit vist per 
sentència, però les vilanovines, 
com sempre, no van deixar de 
lluitar i van arribar a empatar a 
41 a falta d’un minut, però un 
triple i 2 faltes molt riguroses 
van acabar de donar la victòria 
a l’equip rival. Parcials 12-14, 
9-9, 15-5 i 11-13.
Van jugar Carme Vidal, Clàu-
dia Oller (12), Cèlia Conill (13), 
Alexandra Vives (3), Montse 
Bertran (7), Anna Solà (6) i It-
zel Lorente. Entrenador Sergi 
Alamillo.  

ses, la qual cosa va propiciar 
dos gols més.  Sobre el minut 
10 i amb el resultat d’1 a 3 
l’entrenador local va demanar 
temps mort. A partir d’aquí va 
canviar tota la decoració, el 
Capellades va creure en si ma-
teix i a base de cor i lluita va 
aconseguir dominar totes les 
facetes del joc, la qual cosa 
va servir per aconseguir una 
remuntada espectacular. Els 
gols van anar caient un darrere 
l’altre fins al definitiu 5-3. 
Van Marcar pel Capellades: 
Gerard Latorre 2, Xavi Ferrera 
1 i Ricardo Cerviño 1. 
Altres resultats:
Molins 9-Cadet Yuyu 0
Van jugar: Izan Blanco, Marc 
Juan, David Lozano, Victor 
López, Gerard Mateu. També 
van jugar: Joel HOnrubia, Ser-
gi Sánchez, Marc Fernández i 
Andreu Margarit. 
Molins 2 Cadet Àngela 11
Van jugar: Marcel Colet, Marc 
Vela (1), Oriol Guinart (1), Ser-
gi Soler (3) i Oriol Perez (1). 
També van jugar Nil Sabater 
(1) i Pau Soteras (4).
Navàs-T. Bernadet Juvenil 5
Marcos Sánchez, Jordi Berna-
det (1), David Salguero, Ivan 
Quintero, Alex Fernandez (1), 
Xavier Val, Francisco Perez, 
Carlos Sánchez (2), Marc Ber-
nadet, Alex Mogena, Francesc 
Roca (1)

CICLISME / REDACCIÓ

Aquest passat diumenge 
l’equip Òdena-Tomàs Bellés 
va participar a la Copa Cata-
lana Internacional de Banyo-
les. Com cada any, l’ambient 
i el circuit eren espectaculars. 
El recorregut, d’uns 7 km, era 
molt explosiu, amb pujadors 
i baixadors on els corredors 
demostraven la seva tècnica 
sobre la BTT. Aquesta cita no 
se la van voler perdre corre-
dors de renom com ara David 
Valero, Julen Absalon, Maxime 
Marotte, Rocio Martin, etc. 
Pel què fa als corredors de 
l’Òdena-Tomàs Bellés, en 
Màster 30 Javier Jurado puja-
va al podi en 3a posició, En-
ric Forn feia una bona cursa i 
entrava 8è, seguit d’aprop per 
David Pallarès que era 10è, 
Josep Enric Fariiol era 23è, 
Raúl Rubio 26è i Jonatan Ca-
ballero 52è. 
En Màster 40, Isaac Ros era 
37è. En femines elit, Meritxell 
Obradors era 18a. 
En èlit, Marc Grau acabava 
57è i Jaume Tort 66è. 

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

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

Cognoms : .........................................................................................
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Eva Domingo Graells.

Iván Zarco, rècord d’Igualada 
absolut de 5.000 m
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Derrota que complica l’ascens 
directe a l’Handbol IGD

Oportunitat perduda per a l’Igualada Volei Club 
VOLEBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí va perdre 
dissabte al Gimnàs de Les Co-
mes contra l’Ítaca Manresa en 
un partit molt igualat contra un 
rival directe per 1 set a 3. Els 
jugadors locals es van imposar 
en el primer set amb un gran 
joc, fàcil i contundent. Durant 
tot el parcial l’Igualada va anar 
per davant al marcador i no va 
patir en cap moment.
En el segon i tercer sets el 
Manresa va donar la volta a 
les sensacions del partit i al 
marcador. L’equip visitant va 
començar a mostrar el seu po-
tencial ofensiu i defensiu, as-
pectes que havien estat diluïts 
fins llavors a causa de l’impo-
nent inici de partit de l’equip de 
Xavier Tirado.  
El quart i últim parcial va ser 
l’únic en què tots dos equips 
van mostrar un nivell similar. 
L’Igualada va exigir-se una mi-
llora en el joc i la concentració 
i només petits detalls van de-
cantar el set i per tant el par-
tit del bàndol manresà. Tot i la 
derrota, l’equip segueix a cinc 
punts de la salvació i el proper 
partit serà aquest diumenge a 
la pista del penúltim classificat, 
el CV Barberà.
El filial masculí també va per-
dre com a local per 1 a 3, en 
aquest cas contra el quart clas-
sificat de la seva categoria, el 
CV Martorell. L’Igualada B es 
va imposar en un primer set on 
es va veure una mostra del po-
tencial de l’equip, que tot i no 
estar realitzant una bona tem-
porada segueix millorant cada 

setmana.
El pèssim inici al segon parcial 
va condicionar l’equip durant 
tot el set i aquest va acabar 
sent de forma clara pel Mar-
torell. En el tercer i quart sets, 
els locals van tornar a millorar i 
el joc de tots dos equips es va 
equilibrar. Això no va impedir 
que els visitants demostressin 
la seva superioritat i s’endu-
guessin els tres punts. Cal des-
tacar el retorn a la competició 
de l’oposat igualadí Jose Teja-
da després de mitja temporada 
de baixa per lesió.
El sènior femení segueix dis-
putant la fase d’ascens a 2a 
Catalana i va caure per la mí-
nima contra el CV Viladecans 
(2-3). Els dos primers sets van 
ser per l’equip visitant. Després 
d’això i amb l’ajuda de canvis 
tàctics puntuals, les jugadores 
locals es van reeixir i van for-
çar l’empat. Així es va arribar al 
‘tie-break’, el parcial definitiu. 
En aquest moment, el Vilade-
cans va estar més encertat i un 
parcial de vuit punts seguits va 
fer impossible que l’Igualada 

completés la remuntada.
Malgrat la derrota, l’equip va 
sumar un punt amb el que 
mantenen intactes les seves 
aspiracions. L’equip segueix 
depenent de sí mateix, ja que 
hi ha un triple empat en la ter-
cera posició del grup, l’última 
que dóna accés a la darrera 
fase d’ascens.
El filial femení, per la seva 
banda, va perdre per 1 set a 3 
contra un rival superior, el Vo-
leibol Sant Just. Les noies del 
sènior B van tenir problemes 
per construir jugades de mane-
ra fluïda durant els dos primers 
sets. A més, el servei fort i flo-
tant de les visitants va fer per-
dre la concentració de les igua-
ladines.  Tot i les dificultats, la 
motivació amb la qual havien 
arribat les jugadores locals al 
partit va fer que capgiressin la 
situació en un tercer set que 
van dominar de cap a peus. 
Aquesta millora no va tenir 
continuïtat i en el quart set van 
tornar les errades no forçades i 
el Sant Just va acabar tancant 
el partit sense dificultats. 

HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la vintena 
jornada de lliga disputat a Sa-
badell, dissabte, que enfronta-
va al Sabadell amb l’Igualada, 
tercer i sisè classificat respecti-
vament. Al final, 29-25.
Partit amb baixes importants 
per culpa de les lesions, sanci-
ons i per disponibilitat horària. 
Era un partit clau per aconse-
guir acostar-se a les places 
que porten a l’ascens directe ja 
que entre els dos equips hi ha 
una diferència de 6 punts i el 
Sabadell està situat en la zona 
d’ascens directe. 
Va començar el matx amb molt 
nerviosisme i precipitació per 
part dels igualadins, fruit de 
la importància d’aquest. Els 
locals, en canvi, van sortir al 
camp molt més concentrats i 
fent un cop sobre la taula acon-
seguint un primer parcial de 5 a 
1. La defensa igualadina tapa-
va bé els atacs pel centre, però 
deixava lliure els extrems que 
van ser els qui van aprofitar per 
anar fent gols a pràcticament 
cada atac que realitzaven. En 
atac, es va veure el mateix que 
en l’últim partit: poques ide-
es, concentració de l’atac pel 
centre i pèrdues de pilota que 
afavorien els contraatacs visi-
tants. Al minut 15 de la primera 
part el marcador reflectia un 11 
a 5. Va ser llavors quan hi va 
haver l’expulsió de l’entrenador 
de l’Igualada per queixar-se re-
iteradament a l’àrbitre, a partir 
d’aquí i fins al final de la part la 
tònica va ser la mateixa, no hi 
ha haver reacció, i el marcador 
llavors va ser de 18 a 10. 
En la represa, l’Igualada va 
sortir molt més concentrat i 
amb ganes de retallar distàn-
cies i posar les coses difícils 
als sabadellencs. La reacció 
en l’actitud dels jugadors es va 
notar, però malauradament no 

passava el mateix en el mar-
cador. Es veia un partit molt 
diferent al de la primera meitat, 
aquest cop els igualadins els 
posaven les coses més difícils 
en defensa - tancant millor els 
extrems que era el punt fort 
dels visitants – i atacant amb 
més serietat i movent més la 
pilota. Això els permetia anar 
retallant distàncies però a un 
ritme molt lent. Vora el minut 
15 d’aquesta part es va tornar 
a veure l’Igualada de la primera 
– perdent pilotes i volent atacar 
només pel centre – això va pro-
piciar un nou avantatge de fins 
a 9 gols per part del Sabadell. 
A partir d’aquí els igualadins 
van reaccionar i va ser durant 
l’últim quart d’hora que van po-
der desplegar el seu joc habitu-
al: atacs ben construïts jugant 
molt amb el pivot, defensa forta 
i ben organitzada, aturades del 
porter i contraatacs. Llàstima 
que la reacció va arribar massa 
tard, ja que en aquest minuts 
es va aconseguir retallar 5 gols 
arribant al final del matx amb 
un marcador de 29 a 25. 
Segona derrota consecutiva 
dels igualadins amb la qual 
pràcticament diuen adéu a 
aconseguir una plaça per l’as-
cens directe. Tot i així es va 
veure una millora respecte 
a l’anterior partit. La setma-
na que ve l’Handbol Igualada 
s’enfronta al CHE Lloret, últim 
classificat, a casa amb la inten-
ció de tornar a notar el gust de 
la victòria i de demostrar que 
encara és un equip fort. 
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas ( 17 a. 
37 %), com a porter. Sergi Gar-
cia (juvenil) (3), Esteban Leza-
ma (3), Eduard Jounou (2), Da-
vid Cubí (3), Sergi Garcia (1), 
Rubén Álvarez (1), Èric Elvira 
(2), Adrián Suero (7) i Miquel 
Albareda (3).  

Eva Domingo, campiona de Catalunya de golf
GOLF / REDACCIÓ

Les millors jugadores cata-
lanes de golf per sota de 21 
anys, van mostrar tot el seu ta-
lent el cap de setmana del 7,8 i 
9 de març al Campionat de Ca-
talunya 2014 Junior, Girl i Ca-
det, disputat a l’espectacular 
camp del RCG El Prat, jugant 
recorregut marró. El torneig, 
organitzat per la Federació Ca-
talana de Golf, es va disputar 
en tres jornades consecutives 
de 18 forats en la modalitat de 
Stroke Play, lluitant pels títols 
de Catalunya en les diferents 
categories. L’Eva Domingo 
Graells es va endur el títol Girl, 
amb tres voltes de 87, 76 i 77 
cops, la guanyadora Junior va 
se la Marta Trillo i la Cadet la 
Paz Marfà. L’atzar va fer que 
les tres guanyadores fessin el 
mateix nombre de cops, un to-
tal de 240.

L’Anoia Golf Club, 
al II Torneig CulataShop
El passat cap de setmana, el 
Pitch & Putt de bonÀrea fou 
l’escenari de la segona prova 

del XIII Circuit de Pitch & Putt 
de l’Anoia Golf Club, el II Tor-
neig CulataShop d’Igualada. 
Cent vint-i-dos jugadors varen 
participar en el torneig, dividits 
en dues jornades marcades pel  
bon temps, amb un sol esplèn-
did i  un camp i uns greens en 
perfecte estat. La participació 
dels nostres jugadors (un 40% 
del total)fou espectacular. I va-
ren demostrar el bon moment 
de joc imposant-se als sempre 

brillants jugadors locals en les 
següents categories, Scratch 
Absolut, Ramon Jardi Martí, 
Scratch Femení Conxita Sala 
Cels, Scratch Indistint Sèniors 
Àngel Martínez Chico, Hcp 
Inferior Masculí Ricard Fuen-
tes Angullo, 2on Hcp Superior 
Masculí Gerard Garcia Canet 
3er Pere Subirana Freixas, 
Hcp Femení Imma Amat Alert, 
i Hcp Juvenil Pere Subirana 
Papell.  La jornada va finalitzar 
amb un dinar al restaurant de 
la casa club, ple de gom gom, 
i amb un espectacular sorteig 
de regals entre tots el pre-
sents. El club agraeix el tracte 
dispensat per tot l’equip humà 
del Pitch & Putt bonÀrea amb 
la nostra gent.
La propera competició és diu-
menge 30 de març, corres-
ponent  a la tercera prova del 
Campionat de Catalunya de 
Clubs de Pitch & Putt segona 
divisió grup oest, al camp de 
Torre-Serona - Lleida, molta 
sort a tot l’equip capitanejat per 
Àngel Martínez.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Petro-
miralles Ivàn Zarco, va assolir 
dissabte una nova plusmar-
ca igualadina absoluta indoor 
en la prova dels 5.000 m., en 
la prova de Control que es va 
dur a terme a  Sabadell.  Zarco 
assolia la 2a. posició amb un 
gran registre de  14’38”72, dar-
rera de l’internacional del C.A. 
La Sansi José L. Blanco, que 
amb 14’30”66, amb nou Rè-

cord de Catalunya de la prova.  
També dissabte es va fer el 
Campionat de Catalunya de 
3.000 m.llisos indoor. Hi parti-
cipàren 2 atletes del CAI Pe-
tromiralles, sobresortint la molt 
destacada 6a. posició de Rafa-
el Hompanera, amb un registre 
de 9’13”11, seguit de Jaume 
Marín, 12è. amb 9’39”54, en la 
prova dominada per l’atleta del 
F.C. Barcelona Mohamed Zar-
houni, amb 8’48”81.   
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La caixa de canvis va 
trair Triviño i Haro al 
Ral·li de Mèxic

Anoiencs al Trial 4x4 de St. 
Miquel de Balenyà

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja és habitual en cada 
edició, el Raŀli Mèxic es carac-
teritza per la duresa dels trams 
cronometrats de terra, fet que 
provoca molts abandonaments 
entre els participants.
A més, entre els 22 trams d’en-
guany hi havia que superaven 
els 50 km. la qual cosa feia que 
la resistència dels cotxes fos 
vital a l’hora de poder aguantar 
el fort ritme al que estan sot-
mesos. 
En aquest raŀli hi participava 
el pilot mexicà Ricardo Triviño 
copilotat per l’odenenc Àlex 
Haro de Moto Club Igualada 
amb Mitsubishi Lancer EVO X. 
En els trams de l’etapa del di-
vendres van marcar uns bons 
cronos que al final del dia els 
situava primers a la classifica-
ció de la Copa de Producció.
Va ser el dissabte quan van pa-
tir de valent al quedar-se sen-
se la tercera i quarta marxa, 
la qual cosa els va fer perdre 
molts minuts ja que van tenir la 
mala sort que es tractaven de 
dos trams cronometrats llargs, 
el de Ibarrilla de 30 km. i el 
de Otates de 53 km. Tot i això 
aconseguiren arribar a la seva 
assistència que els canviaren 
el canvi de marxes.
A partir d’aleshores tornaren 
a ser els millors dins la seva 
categoria a l’igual que a la dar-
rera etapa del diumenge, però 
que amb els molts minuts que 
van perdre ja els va ser impos-
sible tornar a liderar la Copa de 
Producció.
Els guanyadors del raŀli fo-
ren Sébastien Ogier i Julien 
Ingrassia amb Volkswagen 
Polo R WRC, seguit del seus 
companys de marca Jari-Matti 
Latvala i Miikka Anttila, sent el 
tercer lloc del podi final per Thi-
erry Neuville i Nicolas Gilsoul 
amb Hyundai i20 WRC.

Viatge a Madrid de la 
Penya Madridista de 
Vilanova del Camí

ENTITATS / REDACCIÓ

La Penya Madridista Vilanova 
del Camí organitza el proper 
26 d’abril un viatge a Madrid 
per veure el partit R. Madrid-
Osasuna al Bernabeu. El preu 
és de 135€ (soci) i 145€ (no 
soci), i inclou el viatge en bus, 
l’entrada al partit i una nit d’ho-
tel. Més informació i inscripci-
ons al telèfon 648736157.

MOTOR / REDACCIÓ

El passat diumenge 2 de març 
es va donar el tret de sortida 
del que serà el Campionat de 
Catalunya de Trial 4x4 2014. 
De la mà del Grup 4x4 d’Oso-
na, Sant Miquel de Balenyà va 
tornar a ser la població triada 
per començar aquesta emocio-
nant especialitat d’Automobilis-
me. Un total de 13 equips divi-
dits en dues categories, el grup 
A per a vehicles de sèrie i el 
grup B reservat pels preparats, 
van donar-se cita en aquesta 
proba inaugural.
Una de les novetats d’enguany 
és la participació de dos equips 
del Moto Club Igualada. D’una 
part el format per Xavier Bar-
galló i l’Alfons Margarit, amb un 
Land Rover Defender 90, que 
intentaran revalidar el títol que 
sustenten de Campions de Ca-
talunya 2013 i d’altra banda en 
Josep Casals i la Carola Abril 
que debuten a l’especialitat 
amb un Jeep Wrangler en el 
grup A.
En el Grup B el guanyador fou 
en Sebastià Mas, amb un Nis-

san Patrol seguit molt de prop 
per l’equip Igualadí de Xavier 
Bargalló i l’Alfons Margarit a 
nomes 4 punts de penalització, 
en el que va ser un trial poc 
tècnic amb moltes zones de 
“zero” on una petita errada no 
perdona a la classificació final. 
El podi el va completar l’habi-
tual Florenci Rius amb el seu 
Range Rover V8.
Al grup A hi va una de les dues 
fèmines pilots a la competició 
qui es va endur la victòria, l’An-
na Emilio i el seu Mercedes G, 
va fer un total de 6 punts de pe-
nalització. L’Anna va ser segui-
da per Dani Codina, en segon 
lloc i de Marta Salvador, l’altra 
fèmina, amb el seu Range Ro-
ver V8 empatada a punts amb 
en Josep Casals i la Carola 
Abril que van ser quarts al dia 
del seu debut.
Bon començament de tempo-
rada pels dos equips del Moto 
Club Igualada que de ben se-
gur donaran molt que parlar 
aquest 2014. La propera cita 
del campionat tindrà lloc el pro-
per 6 d’abril a la població de 
Montrodon, a Osona. 

L’infantil salva 
la jornada del CFS Òdena
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Empat del juvenil del CFS 
Òdena a 3 a casa contra el 
FS Enomatiz Castelldefels on 
l’equip odenenc va oferir 2 ver-
sions ben diferents. Va marxar 
al descans guanyant per 3-0 
desplegant un bon futbol sala 
i evitant que el rival pogués fer 
mal. Va controlar en tot mo-
ment el partit durant la primera 
part i podria haver marxat amb 
algún gol més de marge a fa-
vor.
Va començar la segona part 
desperdiciant 2 molt bones 
ocasions i molt clares per po-
sar-se 5-0 al marcador però no 
les va saber aprofitar i el rival, 
sí que ho va fer arribant així 
fins al 3-3 final en una segona 
part on l’equip odenenc va es-
tar molt desdibuixat a la pista 
i va deixar escapar 2 punts a 
casa que eren molt importants.

COPA CATALUNYA JUVENIL
CFS Òdena 0-7 Manresa FS
Derrota del juvenil del CFS 
Òdena a casa per 0-7 contra el 
Manresa FS en partit de Copa 
Catalunya. Va ser un partit do-
minat de principi a fi per l’equip 
manresà, que va plasmar a la 
pista la superioritat respecte 
l’equip odenenc (4 categories 
inferior als manresans). El CFS 
Òdena es va poder avançar en 
el marcador en un llançament 
de falta però qui ho va fer va 
ser el Manresa arribant fins al 
0-4 al descans.
A la segona part els locals van 
començar prou bé però va ar-

ribar el 0-5 i el domini visitant 
continuaba però els locals van 
tenir alguna oportunitat per in-
augurar el seu marcador però 
no va arribar l’ocasió arribant al 
0-7 al marcador al final del par-
tit. I amb aquest resultat s’aca-
bava la participació de l’equip 
odenenc a la Copa Catalunya 
després d’eliminar 3 equips de 
categoría superior.
El pròxim partit del juvenil del 
CFS Òdena será el dissabte 
22 de març a les 11:30h al Pa-
velló Mestre Vila Vell contra el 
Bar Mi Casa en partit de lliga 
del Grup 2 de la Tercera Divisió 
Catalana de futbol sala. 

LLIGA INFANTIL DE L’ANOIA
CFS Òdena 4-3 Escola Pia
Partit molt igualat el que van 
disputar el CFS Òdena Infan-
til contra l’Escola Pia d’Igua-
lada el passat Dissabte a les 
10:15h al Pavelló Mestre Vila 
Vell d’Òdena. 
L’equip local va jugar un gran 
partit i al minut 10 ja guanyava 
per 2-0 al 4rt classificat de la 
lliga, però després, en uns mi-
nuts de relaxació de l’equip lo-
cal, l’equip visitant va marcar 3 
gols, just abans de finalitzar la 
primera part. Només començar 
la segona part l’equip local va 
aconseguir l’igualada al marca-
dor fent valer la intensitat que 
els conduiria a la victòria a tres 
minuts del final, amb un resul-
tat final de 4-3.
Els  locals que ja encadenen 
5 victòries consecutives i mica 
en mica comencen a gaudir de 
la competició.

Èlia i Níria Pascual, al campionat 
d’Espanya de llançaments llargs
ATLETISME / REDACCIÓ

Les germanes Pascual va-
ren participar el passat cap 
de setmana a la 4a edició del 
Campionat d’Espanya de llan-
çaments llargs, celebrat a les 
instal·lacions del centre d’alt 
rendiment de Lleó. Les igua-
ladines, van realitzar una bona 
competició tot i que les condici-
ons meteorològiques varen ser 
força adverses.

L’Èlia, amb un millor intent de 
50,10m es va classificar en 
quarta posició. Per la seva part, 
la Níria va assolir la cinquena 
posició amb un llançament de 
47,26m.
Finalitzades les competicions 
d’hivern, les atletes es dispo-
sen a preparar la segona part 
de la temporada donant gràci-
es al suport rebut per part dels 
seus patrocinadors.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
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Cara i creu a la Lliga Catalana 
d’esquaix per a l’Igualada
ESQUAIX / REDACCIÓ

L’equip de l’Esquaix Igualada 
que juga a 1a categoria catala-
na va jugar la 9a i 10a jornada 
a Lloret. En l’enfrontament del 
matí, la cosa no va anar gaire 
be perdent els 3 partits davant 
l’equip local, el Lloret Squash, 
un dels grans rivals per entrar 
a jugar els play-off al títol.
Joel Jaume va acabar perdent 
un partit que tenia molt ben en-
carrilat i que dominava 7-1 en 
el cinquè davant el 8 de Cata-
lunya, Jordi Navines.
Bernat Jaume va completar 
un partit fluixet davant l’anglès 
resident a Blanes Richard Wi-
lliams perdent per 16-14, 11-8, 
11-8 i finalment Nasi Herms 
tampoc va poder sumar davant 
Xavi Blasco, caient per 3-0.
En la jornada de tarda, Bernat 
Jaume va millorar el seu joc 
guanyant per 3-2, un punt molt 
important davant el número 3 
de Catalunya Dani Pascual, 

Resultats dels equips 
de pàdel de l’Esquaix Igualada

Nasi Herms va tornar a caure 
3-2 davant Marc Soriano i Joel 
Jaume va sortir beneficiat de la 
lesió de Rodrigo Seva per aca-
bar sumat el punt de la Victòria 
davant el Sant Andreu. 
Amb aquest resultat, la classi-
ficació s’ajusta molt en la llui-
ta pel quart lloc amb el nostre 
equip empatat a 15 punts amb 
el Lloret Squash però potser 
amb un calendari més franc 
pels nostres interessos.
 
B. Jaume, amb Catalunya
Comença el 6 nacions amb el 

nostre jove Bernat Jaume re-
presentant la quadribarrada 
juntament amb França, Portu-
gal, Escòcia, Suècia Noruega i 
finalment la cosa acaba el cap 
de setmana amb l’Open Anyòs 
Park amb 2000€ en premis i 
obert a tothom que estigui fe-
derat.
Tots els partits tindran lloc a la 
Illa Carlemany en una pista de 
4 vidres instal·lada al interior 
del recinte comercial i que és 
una autèntica meravella.

PÀDEL / REDACCIÓ

Resultats per tots els gustos i 
colors en una apretadíssima 
jornada on 6 equips Subaru 
van entrar en acció per jugar 
les diferents lligues federades, 
del Baix Llobregat i la comarcal 
de veterans.
El derbi local amb el CNI s’aca-
ba decidint en un tie-break. 
Igualadíssima eliminatòria en-
tre el CNI i el Subaru A on tots 
els partits van finalitzar en 3 
sets i la igualtat va ser la tònica 
general. Mito Campins/Albert 
Homs van començar molt forts 
dominant el primer set davant 
Ariel Fernàndez/Juan Pajares 
però la lesió al genoll de l’Al-
bert va passar factura i poc a 
poc la balança va caure a favor 
de la parella del CNI guanyant 
el decisiu per 6-4.
Isidre Marimon/Bernat Solé 
van fer un partit molt pacient, 
seriós i molt més regular que 
Xavi Serra/Cesc Figuerola i 
malgrat perdre el primer set 
5-7, van remuntar guanyant 
per un doble 6-1 i per tant em-
patant el partit a 1.
En el decisiu, Carlos Jiménez/
Josep Llorach van jugar un llar-
guíssim partit de 3 sets resolt 
a favor del David Sabaté/X. 
Morera per un ajustadíssim tie-
break de 7-5 en el definitiu.
El Subaru B cau 3-0 a Collba-
tó amb l’Slam Pàdel. El segon 
equip Subaru que juga també 
a 1a categoria catalana va ce-
dir davant l’Slam de Collbató 
tot i que el resultat no l’hi fa 
gaire justícia. Toni Valldaura/
Lluís Fernàndez van cedir en 
un ajustat partit de 3 sets, Pere 
Farré/Roger Rosich tampoc 
van poder sumar perdent 3-6, 
4-6 i finalment Àngel Solé/Joan 
Llorach van tenir les seves op-
cions perdent 2 disputats sets.
El Subaru C ensopega a Cer-
velló. L’equip C que juga la lliga 
del Baix Llobregat no va tenir 
massa sort a Cervelló. Marc 
Rabell/Santi Òdena van caure 
amb Xavi Reyes/Joan Corbac-
ho en 3 sets 7-6, 3-6, 2-6, igual 

sort van patir Joel Jiménez/
Joan Lopez caient amb Lluís 
Castro/Chus Leon per 4-6, 5-7 
i finalment Josep Buron/Abde-
lah Zaim van caure amb Albert 
Artells/Robert Rodríguez per 
6-4, 2-6, 0-6.

Els veterans guanyen 2-1 al 
CUBE de Manresa
Els veterans segueixen ferms 
encapçalant la classificació del 
comarcal.
Davant els manresans del 
CUBE Joan Llorach/Santi Ai-
zcorbe van perdre el seu par-
tit amb Pedro Gonzalez/Xavi 
Santacana per 4-6, 3-6.
Però Àngel Solé/Jordi Homs 
van igualar desprès de gua-
nyar per un ajustat 7-5, 4-6, 7-5 
amb Artur Gatnau/Quim Casti-
llon. En el decisiu Joan Corce-
lles/David Sanuy van donar el 
punt decisiu guanyant 6-2, 7-5 
a Francesc Álvaro/Pedro Fer-
nàndez.
A nivell femení, les noies Sub-
aru van encaixar doble derrota 
a casa i a fora.
Les noies van cedir 1-2 davant 
l’Slam de Collbató. Francina 
Olaria/Anna Claramunt van 
donar el punt igualadí desprès 
de guanyar Sandra Roure/Mò-
nica Martínez per 6-4, 4-6, 6-1. 
Gemma Martínez/Clara Escu-
dé van poder fer poc davant 
Clara Escudé/Rosa Batalla 
caient per 0-6, 1-6 i finalment 
Carlota Llorach/Khaoula Arab 
van perdre desprès d’un re-
nyint partit amb Pilar Esteban/
Eva Vilalta per 5-7, 6-3, 4-6.
El B visitava Sant Joan d’Espí i 
amb un equip amb poca experi-
ència vàrem caure per 3-0. Lys 
Miró/Lola Granados van caure 
per un doble 6-0 davant Car-
me Soler/Maribel Puchades, 
Cristina Pons/Montse Teixidó 
també van ensopegar 6-1, 6-0 
amb Maria Felipe/Mercè Puiol 
i finalment Montse Santamaria/
Carme Expósito van cedir amb 
Mar Miñana/Anna Martínez per 
3-6, 0-6.

El CAI Triatló, a l’exigent duatló de 
Sant Joan de les Abadesses
ESQUAIX / REDACCIÓ

Diumenge 9 de març, amb un 
dia espectacular per disputar 
un dels duatlons més exigents 
del circuit català, amb 219 du-
atletes en el arc de sortida per 
fer els primers 10km de cur-
sa a peu, dues voltes de 5km 
amb força desnivell per pujar a 
la estació del Ferro, un circuit 
molt maco i entretingut però 
molt exigent, seguit de 40km 
de ciclisme baixant a Ripoll per 
encarar la forta pujada a Vallfo-
gona de Ripollès i a continua-
ció coronar el coll de Santigos-
sa (1032mts). Seguidament 
tornada amb una gran baixada 
i fins Sant Joan per acabar 
amb els 5km de cursa a peu 

per el mateix circuit inicial.
Els guanyadors absoluts 
han estat el Lucas Mola del 
Fast Triatlón amb un temps 
de 02:01:11 i Nuria Peix del 
C.N.Vic-ETB amb un temps de 
02:27:33.
Per part del CAI tres compo-

nents han puntuat per a la lliga 
de clubs en aquesta dur i bonic 
duatló amb els seguents resul-
tats: 
51.- Joan Riera  02:16:26
103.- Jose-R. Rios 02:29:08
190.- Enric Guix 02:58:36

Bernat i Marc Seuba, al podi del 
campionat de Catalunya de biketrial
BIKETRIAL / REDACCIÓ

El passat diumenge 9 de març, 
s’ha celebrat a la població de 
Castellolí la primera proba del 
Campionat de Catalunya de 
Biketrial. 
La prova constava de sis zo-
nes naturals a tres voltes i 4 
hores per realitzar el trial.
Les zones eren molt llargues, 
duríssimes i amb poc temps 
per realitzar-les.
Pels pilots odenencs, Bernat 
i Marc Seuba del Club Ciclis-
te Òdena, ECO, ha estat una 
satisfacció poder participar en 

una prova al costat de casa i 
poder demostrar les seves ha-
bilitats sobre la bicicleta.
En Bernat participava en la 
màxima categoria, l’elit, acon-
seguint pujar al podi en la se-

gona posició de la categoria.
En Marc s’estrenava en la cate-
goria junior, aconseguint pujar 
al podi en la primera posició, i a 
més aconseguia la primera po-
sició de l’scratch junior-senior. 
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HISTÒRIA / LA VEU

Les activitats commemora-
tives del Tricentenari de la fi 
de la Guerra de Successió 
continuen a Igualada després 
de la inauguració, divendres 
passat, a càrrec de Quim Tor-
ra, director del Born Centre 
Cultural de Barcelona. El pro-
per dimarts, 18 de març, a les 
18h, la Biblioteca Central aco-
llirà la projecció del documen-
tal 1711. El setge de Cardona. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència del seu director, Jordi 
Ferrerons, i dels seus guionis-
tes i realitzadors, Dani Sala i 
Núria Sala.
En aquesta filmació, coprodu-
ïda per Televisió de Catalunya 
i que compta amb una banda 
sonora a càrrec de l’igualadí 

Jordi Savall, es donen a co-
nèixer les claus d’un esdeve-
niment que va fer trontollar la 
credibilitat de l’exèrcit francès 
i va retardar tres anys la cai-
guda de Barcelona. Cardona 
era l’última plaça que s’inter-
posava entre l’exèrcit borbò-

nic i la capital catalana. 1711. 
El setge de Cardona explica la 
història inèdita d’una defensa 
heroica que demostra que el 
triomf és el resultat de la suma 
de petits detalls. Durant trenta-
quatre dies d’agonia, el castell 
de Cardona va resistir un set-
ge de més d’onze mil soldats 
de l’exèrcit més ben preparat 
del moment. Aquesta durís-
sima batalla és, segurament, 
l’episodi més desconegut i 
més fascinant de la Guerra de 
Successió Espanyola.
El documental té quatre grans 
protagonistes: Manuel Des-
valls, governador del castell 
de Cardona; l’enginyer militar 
Jean-Baptiste Joblot, estrate-
ga dels borbònics; el coronel 
Comte de Gehlen, comandant 
de les tropes austriacistes, 

La Biblioteca Central projecta el documental “1711. El setge de 
Cardona” dins dels actes commemoratius del Tricentenari

HISTÒRIA / LA VEU

Igualada ha iniciat aquest di-
vendres, 7 de març, els actes 
de commemoració del Tricen-
tenari, un conjunt de trenta ac-
tivitats culturals i didàctiques 
que, fins a la propera tardor, 
recordaran la caiguda de Bar-
celona l’any 1714 davant les 
tropes borbòniques, fet que va 
suposar el final de la Guerra 
de Successió. Joan Torras, ti-
nent d’alcalde d’Acció Social i 
Promoció Personal, ha afirmat 
en la presentació de la con-
ferència inaugural que “ens 
trobem en un moment crític i 
decisiu per la nostra societat, 
mai havíem estat tan a prop 
com ara de recuperar les nos-
tres llibertats i, per això, és tan 
important defensar i posar en 
valor la nostra cultura, la nos-
tra identitat, la nostra història i 
el nostre patrimoni”.
El ponent de la conferència 
inaugural ha estat Quim Tor-
ra, llicenciat en Dret, editor, 
escriptor i actual director del 
Born Centre Cultural de Bar-
celona, que ha començat 
destacant passatges d’obres 
signades per diferents histori-
adors del país per fer evident 
amb emotivitat “què vam per-
dre ara fa tres segles i què es-
tem perseguint encara avui”. 
Torra ha recordat com, a par-
tir de la derrota de Catalunya 
desapareixen institucions amb 
més cinc-cents anys d’història 

com el Consell de Cent, com 
s’humilia el vençut enderro-
cant barris sencers i fonent 
campanes per a fer canons, 
i com també documents de 
l’època esmenten frases com 
ara “que se cancelen, borren 
y quemen todos los privilegi-
os de esta ciudad y principa-
do y que no quede memoria 
de ellos”. Al seu entendre 
“les conseqüències d’aquella 
guerra van suposar un forat 
negre que encara avui inten-
tem superar del tot”.
Segons el ponent “el Born és 
la zona zero dels catalans, la 
imatge plàstica de la nostra 
derrota, però avui el Born ens 
recorda que, malgrat tot, som 
aquí. Sí, som aquí, però com? 
Hem arribat fins aquí lluitant 
per recuperar llibertats aboli-
des i per salvar les prohibici-
ons de cultura i símbols. Com 
ens vam salvar de la desfeta? 
Treballant i construint”. Els va-
lors del 1714, afegeix, “van ser 
la dignitat i la fidelitat al país, i 
hem sabut conservar aquests 
valors, fins i tot havent de tor-
nar a reescriure la nostra llen-
gua en la Renaixença i tornant 

a refer el nostre art al Moder-
nisme i al Noucentisme”.
Quim Torra ha afegit un símil 
actual exposant que “per al 
surfista, cavalcar damunt les 
onades és una religió que li 
fa ser tossut, audaç i esperar 
durant dies, observant amb 
atenció i saviesa com l’onada 
perfecta es forma a l’horitzó. 
La Via Catalana de la passada 
tardor va ser una gran onada 
que ha trigat tres-cents anys 
a arribar. Hem esperat amb 
paciència, dies i nits, mesos i 
anys. Portem tres-cents anys, 
des de l’11 de setembre de 
1714 a la riba, esperant l’ona-
da. Al principi, a l’horitzó no 
hi havia res. Temps després, 
amb la mort del dictador, crè-
iem que ja arribava el moment 
propici, però ha estat ara, fi-
nalment, quan ha arribat l’ona-
da que volíem, amb centenars 

de milers de catalans que de-
manen viure amb dignitat i fi-
dels al seu país”.
El protagonista de l’arrenca-
da del Tricentenari a la capital 
de l’Anoia ha acabat afirmant 
que “recuperar la sobirania 
perduda no és res més que 
refer el camí de retorn a casa 
i aquests últims anys els ca-
talans hem viscut coses me-
ravelloses. La llibertat només 
es pot aconseguir segant ca-
denes de manera civilitzada i 
constructiva, com estem fent. 
He vist un poble normal que 
vol ser normal. No es pot ser 
gairebé lliure o una mica lliu-
re, la llibertat és un valor ab-
solut. Després de tres-cents 
Onzes de Setembre, no hi ha 

excuses ni marxes enrere. 
Estem preparats per veure la 
bandera ben alta, ben dreta i 
ben sola, som molt a prop de 
tornar a ser novament a casa i 
exigim que la nostra veu s’es-
colti. Catalans, igualadins, a 
córrer com el vent i a vèncer 
l’impossible”.
En finalitzar la conferència, 
representants dels Miquelets 
de Catalunya i el Regiment 
d’Hússars Hongaresos de 
Moià, que durant l’acte han fet 
guàrdia en un saló de sessi-
ons consistorial que s’ha om-
plert per l’ocasió, han desfilat 
fins a la plaça de l’Ajuntament, 
on han disparat salves com a 
cloenda de l’acte.

Quim Torra, director del Born Centre Cultural, va protagonitzar 
l’acte d’inici de la commemoració del Tricentenari del 1714

i Pere Ventallol, el rector de 
Bergús, el diari del qual per-
met conèixer els fets vistos 
des del prisma de la població 
civil. A partir dels testimonis 
escrits que van deixar tots 
quatre, 1711. El setge de Car-
dona relata en primera per-
sona, i amb gran precisió, els 
fets que es van viure a la ciutat 
fa tres-cents anys.
Jordi Savall, que al llarg de 
la seva carrera ha investigat 
a fons la música dels segles 
XVII i XVIII a Europa, recu-
pera per a aquest muntatge 
músiques, partitures i autors 
del període de la Guerra de 
Successió per part dels dos 
bàndols contendents. La ma-
jor part d’aquestes peces es 
van enregistrar a l’interior de 
la mateixa col·legiata romà-

nica de Sant Vicenç, dins del 
recinte del castell de Cardona. 
Jordi Ferrerons, de la seva 
banda, va treballar a TV3 du-
rant més de vint anys i va ser 
director del 3/24, sotsdirector 
d’Informatius, cap de Progra-
mes Documentals, director del 
programa En Directe, corres-
ponsal durant sis anys a París, 
cap d’Internacional i redactor, 
reporter i enviat especial dins 
l’àmbit de la informació inter-
nacional. Entre el 2005 i el 
2007 va ser cap de redacció 
de Cuatro i CNN+ i respon-
sable dels continguts també a 
CNN+. Treballa al Grup Laví-
nia des del gener de 2008 com 
a director general de Lavínia 
Productora, la divisió de con-
tinguts del grup.

Quim Torra: “després 
de tres-cents Onzes 
de Setembre no hi ha 
excuses ni marxes 
enrere”

Quim Torra

Els Miquelets de Catalunya i el Regiment d’Hússars hongaresos de Moià van cloure l’acte
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Les prop de 50 exposicions 
del FineArt Igualada 2014 han 
superat els visitants que van 
ser a la primera edició del Fi-
neArt, quan l’esdeveniment 
encara no ha clos. Aquest fet 
assegura que l’esdeveniment 
s’ha consolidat i pot esdeve-
nir un referent per Catalunya 
i el territori europeu. Segons 
declara el Primer Tinent d’Al-
calde d’Entorn i Promoció Cul-
tural, Josep Miserachs, “l’èxit 
de visitants del FineArt Igua-
lada garanteix la continuïtat 
d’aquest esdeveniment que 
porta fotògrafs de primer nivell 
d’àmbit local i també interna-
cional”.
Durant els primers dies del 
FineArt, l’afluència de públic 
destaca sobretot al Museu 
de la Pell d’Igualada, on s’hi 
ubiquen 16 exposicions, com 
la del fotoperiodista Samuel 
Aranda, d’Héctor Mediavilla, 
Francesc Fàbregas, Mati Iri-
zarri, el Grup Passanant Foto 
o els guanyadors del concurs 
#ARAFineArt, promogut pel 
Diari ARA.
També destaquen les nombro-
ses visites a L’Empremta, amb 
l’exposició de Luis Vioque, i a 
la sala de Cal Blaiet, amb l’ex-
posició Ubi Sunt? de l’igualadí 
Marc Vila, així com a la reha-
bilitada Igualadina Cotonera i 
a l’espai gastron.
Pel que fa a les activitats pro-
gramades, el Mercat de Fo-
tografia va comptar amb més 

d’una vintena d’expositors, 
com l’escola Fotoespai, El Ob-
servatorio, La Parada, l’escola 
Groc... entre d’altres. Durant 
el mercat, es va realitzar la 
demostració de col·lodió hu-
mit, a càrrec del fotògraf Joan 

FineArt Igualada segueix fins el 16 de 
març, batent rècords de visitants

Porredon, que va comptar 
amb la participació d’un gran 
nombre d’assistents, especi-
alment fotògrafs. Diumenge 9 
de març, en el marc del Cultu-
ra en Família es va organitzar 
un taller infantil al Museu de la 
Pell. Les fotografies dels nens 
i nenes que hi van participar 
ja es poden visitar al mateix 
equipament.
Durant l’última setmana del Fi-
neArt Igualada s’organitzen un 
taller nocturn de fotografia, un 
taller de calibratge i perfilació 
de monitors (13 de març, de 
20h a 22h)  i el dia del tanca-
ment del FineArt, està previst 
el taller “Plugins: ambients i 
efectes”, a càrrec del fotògraf 
igualadí Josep Balcells (16 
de març, de 9:30h a 14h). Els 
tallers requereixen inscripció 
prèvia a info@fineartigualada.
cat.

TEATRE / LA VEU

La companyia anoienca Tea-
tre Nu estrena un nou espec-
tacle al Festival de Titelles de 
Barcelona que tindrà lloc els 
propers 22 i 23 de març al 
Poble Espanyol. Es tracta de 
Torna Robin Hood i serà l’es-
pectacle inaugural del Festival 
que arriba enguany a la seva 
cinquena edició.
Torna Robin Hood, amb els 
actors Maria Hervàs i Fran-
cesc Mas i dirigit per Víctor 
Borràs, és un espectacle que 
vol aprofundir en el tema dels 
herois, en la necessitat que 
en tenim i en l’esperança que 

representen i Robin Hood és 
la figura per exceŀlència de 
l’heroi romàntic, l’heroi que 
busca equilibrar la balança de 
les injustícies. En l’espectacle, 
en Robin Hood és segrestat i 
els dos personatges inicien un 
viatge en la seva recerca, un 
viatge que, a la vegada, els 
convertirà en autèntics herois.
Teatre Nu busca en cada nou 
projecte un estímul diferent 
que permeti reflexionar i des-
cobrir nous camins i per a això 
experimenta i treballa amb 
tots els elements necessaris 
per dur a terme un treball ri-
gorós

Teatre Nu estrena nou 
espectacle al Festival de 
Titelles de Barcelona

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

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

93 803 75 56

Dia 5 d’abril  de 2014      Viatge - Espectacle

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

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 19 de març 2014

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

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

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

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

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

EL CRÈDIT
al Teatre Villarroel
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De quan somiava. Produc-
ció: Cia. Lady, Lady. Drama-
túrgia i direcció: Jordi Prat i 
Coll. Amb: Màrcia Cisteró, 
Berta Giraut, Fiona Rycroft i 
Mireia Piferrer. Teatre de l’Au-
rora. Diumenge, 9 de març.

Dins l’ampli ventall d’activi-
tats de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena per comme-
morar el Dia Internacional de 
la Dona hi havia l’oportunitat 
d’assistir a dues funcions de 
la Cia. Lady, Lady al Teatre 
de l’Aurora. L’espectacle, una 
comèdia agredolça titulada 
De quan somiava i protago-
nitzada per quatre actrius, 
descobria la vida d’una noia 
d’uns trenta anys a qui les 
coses no li acaben d’anar bé. 
Soltera, sense feina i perdu-
da en molts sentits troba en 
el cant i l’escriptura la teràpia 
que necessita.
“Perquè els dies que et sents 
una merda, un xute eurovi-
siu mal no et pot fer”. Amb 
aquesta filosofia, la jove can-
ta a ple pulmó hits de l’estil 
Dónde estás corazón, Cora-
zón contento i Hombres, es-
collits sempre d’acord amb el 
seu estat anímic. I no només 
canta, sinó que també es-
criu. No para d’escriure! Es 
refugia en un diari personal 
on apunta, expressa, confes-
sa o vomita -també segons 
el moment- els seus pensa-

NÚRIA CAÑAMARES

Un ‘xute’ eurovisiu divertit

ments, desigs i, en definitiva, 
tot allò que li passa pel cap. 
Sigui el que sigui, encara que 
tot plegat es tracti d’una gran 
mentida per sentir-se millor. 
Així doncs, el públic coneix a 
poc a poc les misèries i es-
perances de la noia a través 
de les anècdotes del seu dia 
a dia, contes i poesia de co-
llita pròpia, o pura bilis sense 
consol.
El dramaturg i director Jor-
di Prat i Coll encerta amb la 
fórmula. D’una banda, quatre 
actrius que, de fet, en confor-
men una de sola, es presenta 
natural i transparent en tota 
la seva dimensió. D’una altra, 
per l’alternança justa entre 
un molt bon text i les melodi-
es, sense ànsies de musical i 
amb l’acompanyament íntegre 
de les cançons originals. Aquí 
ni es fa playback ni s’escatima 
en (senzilles) coreografies, 
d’altra manera no seria realis-
ta l’entrada a l’esfera privada 
de la protagonista. I a més 

d’una interpretació excel·lent, 
De quan somiava regala pe-
tits detalls com ara la conver-
sió d’una barbie en micròfon 
o comentaris i fets quotidians 
que troben la complicitat en 
l’espectador.
A tocar del final, però, el mun-
tatge fa un gir inesperat amb 
una seqüència encarnada 
per unes germanes escanda-
loses, histriòniques i malpar-
lades que criden i s’insulten 
per foteses. La “digressió” 
es justifica com si estigues-
sin representant Les quatre 
bessones de Copi, però el 
fragment és totalment pres-
cindible i trenca amb el clima 
jovial teixit fins aleshores. 
Sortosament, l’espectacle es 
refà i es clou amb el ritme i 
missatge positiu que tothom 
espera. “Avui, al segle XXI, 
cal viure i continuar a comen-
çar”, diu la protagonista, a qui 
resulta més fàcil fer-ho amb 
Karina i el seu En un mundo 
nuevo de banda sonora. 

Notes teatrals

TEATRE / LA VEU

Enguany celebrem el 70è ani-
versari d’aquesta faula -pu-
blicada el 1943- que ens de-
mana conservar dins nostre el 
nen que hem estat, mantenint 
l’afany pel coneixement, la 
imaginació i la innocència. Per 
aquest motiu La Xarxa ens 
presenta l’espectacle de la 
companyia N54 Produccions 
que posarà en escena El Petit 
Príncep el proper diumenge, 
dia 16 de maig, a ¼ d’1 del 
migdia. Les entrades són a 5 
€ i a 4 € per als socis de Xar-
xa. La venda d’entrades és al 
vestíbul de l’Ateneu, el dissab-
te de 7 a 8 del vespre i el diu-
menge des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle. Un 
espectacle recomanat a partir 
de 5 anys.

L’obra
El Petit Príncep és l’obra lite-

rària francesa més coneguda 
al món. És el llibre no religiós 
més llegit i ha estat traduït a 
més de 265 idiomes. Se n’han 
fet més de 1.300 edicions i se 
n’han venut més de 145 mili-

ons de còpies.  El Petit Prín-
cep és un conte universal. 
Un viatge a través del temps 
i l’espai per parlar de l’amistat, 
el respecte, l’amor i la vida. A 
partir de la narració de l’avia-

dor, es desplega el món mà-
gic del Petit Príncep en una 
fantàstica adaptació de l’obra 
de Saint-Exupéry que ens re-
corda que l’essencial és invi-
sible als ulls. El personatge 
intemporal d’Antoine de Saint-
Exupéry s’ha convertit en una 
icona portadora de valors po-
sitius i actuals: la pau, la pro-
tecció del planeta, la protecció 
de la infància, la tolerància, 
l’intercanvi cultural, i el dret a 
l’educació.

L’espectacle
El Petit Príncep explica la his-
tòria d’un aviador, el narrador, 
que de resultes d’una avaria 
al seu motor ha hagut d’ater-
rar al desert. L’endemà del 

“El Petit Príncep”, la proposta de Xarxa per diumenge a l’Ateneu
seu aterratge forçat, una peti-
ta veu el desperta: és el Petit 
Príncep. Perplex per aquesta 
aparició, l’aviador comença a 
sentir curiositat per la proce-
dència d’aquesta criatura i va 
creixent envers ell un lligam 
d’amistat. El Petit Príncep vi-
sita set astres: l’asteroide del 
rei, l’asteroide del vanitós, 
l’asteroide de l’home de ne-
gocis, l’asteroide del bevedor, 
l’asteroide del fanaler, l’aste-
roide del geògraf i, finalment, 
la Terra.  A partir de la narració 
de l’aviador i, a través del viat-
ge del Petit Príncep pel temps 
i l’espai, l’autor ens parla de 
l’amistat, el respecte, l’amor i 
la vida. 

CIA. N54 Produccions
El Petit Príncep d’Antoine de 
Saint-Exupéry, és un petit lli-
bre amb una gran història que 
no envelleix amb el temps. 
Se n’han fet moltes versions, 
però a N54 Produccions SL 
(empresa formada per Òscar 
Rodríguez -director artístic 
de La Mostra- i Montse Puga 
per a la gestió del SAT!), els 
va enamorar aquesta que us 
oferim: Un espectacle de la 
companyia francesa “Ombres 
Folles” i dirigit per Florence de 
Andia que els va semblar per-
fecta per engegar la seva pri-
mera producció. La música és 
de Jean-Jacques Palix i Martí 
Doy ha tingut cura de l’esce-
nografia.

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest diumenge vinent, els 
Moixiganguers d’Igualada ini-
cien temporada a Guissona. 
Els morats ja fa unes quantes 
setmanes que han començat 
amb força els assajos per po-
der mantenir i, si pot ser, supe-
rar l’alt nivell d’èxit aconseguit 
en les darreres temporades. A 
més, 2014 es presenta amb 
l’al·licient de repetir actuació al 
mes d’Octubre al Concurs de 
Tarragona. Cal recordar que 
en la seva primera aparició, la 
Colla va aconseguir realitzar 
la millor actuació de la seva 
història.
Així doncs els Moixiganguers 
obriran el teló d’aquesta nova 
temporada diumenge a les 12 
del migdia a la plaça Bisbe 
Benlloch de Guissona amb la 
companyia de la colla local, 
els Margeners, i dels Caste-
llers de la Sagrada Família de 
Barcelona.,
Els Moixiganguers conviden 
a tothom als seus assajos de 

dimecres de 20 a 22h. i di-
vendres de 22 a 24h. al local 
de Cal Tabola, situat al carrer 
Sant Antoni de Baix 106-108 
d’Igualada. Cal dir que aquest 
divendres hi ha programada 
una sessió prèvia d’escola de 
castells on es mostrarà com 
es munta una pinya i les di-
verses posicions que hi ocupa 
cada membre. Un bon dia per 
iniciar-se en el món casteller.

Inici de temporada dels 
Moixiganguers d’Igualada



María del Socorro Tellado López, coneguda com a 
Corín Tellado va néixer al Port  pesquer de Viavélez 
(Astúries), el 25 d’abril del 1926, en el sí d’una família 
amb forts lligams amb l’estament militar. El seu pare 
era primer oficial de la Marina Mercant, i la seva mare 
se sentia cofoia de ser una acomodada mestressa 
de casa i mare de cinc fills. Des de petita, malgrat 
els reclams d’una criança conduïda en un entorn tan 
masculí –ella era l’única nena d’entre els germans- 
res no va impedir-li  d’apropar-se al món de la lectura 
d’autors de la talla de Balzac, de Dumas o del jove  
Delibes. Amb un exhaustiu coneixement del món de 
la literatura, no va resultar-li gens difícil d’arborar els 
seus somnis d’adolescència que havien d’empènyer-
la a  escriure. Ben aviat, l’atzar o la bona ventura l’abo-
carien a perfilar-se en el rang de  les escriptores més 
prolífiques de la història.
Als vint anys, el seu primer llibre: “Atrevida apuesta”, 
va ser un èxit. Però, acte seguit, en lloc d’apostar 
per una segona novel.la, va decantar-se pel relat li-
terari de tema sentimental i amorós, a partir d’unes 
entregues proposades com a “col.leccionables”, que 
sumarien milers de títols. Paral.lelament, una imme-
diata popularitat en el camp de la ficció romàntica va 
transportar-la a escriure algunes novel.les eròtiques, 
així com contes infantils i juvenils, també amb uns re-
sultats prou reeixits. I, més endavant, als anys qua-
ranta l’Editorial Bruguera va incorporar-la al grup dels 
seus escriptors de plantilla, uns autors expressament 
contractats per a l’entrega d’un relat novel.lat setma-
nal. Aquesta primera assignació salarial va contribuir 
amb escreix a què, definitivament, es veiés realitzat 

CARMEL·LA PLANELL

Corín Tellado. Tot un fenomen sociocultural (?)
el seu desig d’independitzar-se econòmicament de la 
seva família.
Corín Tellado no va tardar a convertir-se en l’arquetip 
de dona lliure –prou diferent del model femení dels 
seus relats- sempre entregada a la feina, i depenent 
econòmicament d’aquesta. Tal vegada, per aquestes 
conviccions, va casar-se de gran, procedint a una im-
mediata separació: el temps necessari per a ser mare 
de dos fills que s’havien de convertir, al costat de la 
literatura, en el gran amor de la seva vida. Aquesta tre-
balladora infatigable bolcava en els seus relats senti-
mentals i eròtics  una aguda i profunda imaginació, tot 
enfilant l’agulla per a crear un nou modelet amb qua-
tre puntades. La sinopsi d’aquest modelatge de vint a 
trenta pàgines retratava la quotidianitat d’una munió de 
personatges trets de les altes nissagues britàniques: la 
respectable societat de Camdem, en què unes belles 
hereves mig arruïnades trontollaven entre el virtuosis-
me barat, la crueltat, l’egoisme i uns silenciats tics de 
les mestresses de casa. 
Ella, en sovintejades ocasions, havia manifestat que 
va entendre l’amor gràcies a inventar-se tantes novel.
les roses, fins a deixar publicada una obra vastíssima 
de més de quatre mil títols en què les intrigues amoro-
ses eren el seu principal aliment. Avui, cal considerar-la 
-interessin o no les seves publicacions romàntiques i 
quimèriques- l’autora més llegida en llengua espanyo-
la, que va saber mantenir al llarg d’unes cinc dècades 
el més elevat ritme de popularitat i de constància en-
tre el públic femení. De retruc, tampoc va privar-se de 
plantar cara als sectors més conservadors que, a més 
de qüestionar-la com a dona, li imposaven la censura 

de  nombrosos enamo-
raments impossibles, 
d’aventures eròtiques, 
d’infidelitats o de matri-
monis desfets.
Sota el pseudònim d’Ada 
Miller, tot incorporant una 
identitat propera al gran 
Henry Miller, va escriu-
re algunes novel.les ro-
màntiques, amb un efer-
vescent erotisme. A l’any 1977 va redactar un serial 
polític i sentimental per a ser radiat i es va animar a la 
pantalla algunes de les seves novel.les més famoses. 
Una dècada més tard va rebre la medalla al mèrit en el 
treball; i a l’any 2008 es va adherir a la campanya “Doi 
la cara pola oficialitat” en defensa del reconeixement 
de la llengua asturiana com a cooficial a Astúries. I, 
amb plena consciència, tot i una dura afecció renal, no 
va parar d’escriure fins l’11 d’abril de 2009, a l’Hospital 
de Cabueñes (Gijón).
Per últim, en el marc de l’Espanya del franquisme, 
aquesta dona va tenir el mèrit extraordinari d’apropar 
a la lectura a una població majoritàriament analfabeta. 
I, el secret dels seus èxits, en conseqüència, més en-
llà de les circumstàncies d’una època gris i rància, tal 
vegada cal buscar-lo en el seu estil senzill i planer a 
l’hora d’elaborar històries de situacions sorprenents o 
extremes que, des de la ficció, s’anticipaven a la reali-
tat dels temps. Òbviament, des d’altres àmbits de l’elit 
literària s’apunta a categoritzar-la com a una escripto-
ra menor i de poques llums. 

Entre nosaltres

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, l’Ins-
titut Municipal de Cultura (IMC) 
i la Biblioteca Central, conjun-
tament també amb el Pla de 
Millora del Barri de Sant Agus-
tí, han preparat, dins del pro-
grama 3L Llengua, Literatura, 
Lectura, un seguit de propos-
tes al voltant del 21 de Març, 
Dia Mundial de la Poesia.

Poesia a la Biblioteca Cen-
tral
D’una banda, la Biblioteca pro-
posa un taller de poesia per 
descobrir el gènere a través 
de l’obra de Joan Salvat-Pa-
passeit amb motiu del norantè 
aniversari de la seva mort, una 
exposició sobre dones poetes 
i un recital col·lectiu obert a la 
participació de tothom qui vul-
gui llegir el seu poema preferit 
en veu alta. El taller de poesia 
tindrà lloc el dijous, 20 de març, 
a les 19h i, per a participar-hi, 
cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca, ja que les places 
són limitades. Va adreçat a 
persones adultes que vulguin 
introduir-se en el món de la 
poesia de forma molt planera 
i, en especial, a les persones 
que formin part de clubs de 

lectura. El taller anirà a càrrec 
de Marc Guarro, del col·lectiu 
Veus Poètiques i, en acabar, 
es presentarà el llibre Tant de 
gust de conèixer-lo, senyor 
Salvat-Papasseit, de Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat. 
El cost del taller és de 6 euros 
i les inscripcions es poden fer 
fins al 18 de març. Pel que fa al 
recital, tindrà lloc el divendres, 
21 de març, a partir de les 19h. 
Hi participaran usuaris, petits 
i grans, i també cal inscriure’s 
prèviament i dir el poema que 
es vol recitar. A més, durant la 
vetllada també es presentarà, 
amb la presència del poeta 
igualadí Ernest Farrés, el poe-
mari Ciutat, de Jordi Cervera, 
obra guanyadora del Premi 
Ciutat d’Igualada de Poesia 
Joan Llacuna 2013. L’exposi-
ció 15 poemes / 15 autores, a 
banda, commemora els quinze 
anys de la Biblioteca i se suma 
a les activitats del Dia de la Po-
esia i del Dia de la Dona. Es 
presenten els poemes de quin-
ze escriptores catalanes, amb 
una introducció a la seva vida i 
a la seva obra.

Propostes per l’Any Vinyoli
El dissabte, 22 de març, a les 

21h, el Teatre Municipal l’Ate-
neu rebrà Emma Vilarasau i 
Els meus poetes, un recital 
dels autors que han acompa-
nyat l’actriu al llarg de la seva 
vida, com ara Vinyoli, Martí i 
Pol i Margarit. 
A més, durant tota la setmana i 
dins la iniciativa Racons de Po-
esia, es podran llegir llibres po-
ètics als diferents equipaments 
municipals, on també es po-
dran recollir poemes de Joan 
Vinyoli per emportar. Coinci-
dint amb l’Any Vinyoli, la figu-
ra d’aquest poeta també serà 
present en dues altres iniciati-
ves: el Mercat de La Masuca 
donarà un dels seus poemes 
per cada compra i, a banda, di-
ferents bars i restaurants de la 
ciutat distribuiran també rodals 
(sotagots) i poemes de l’autor 
barceloní. Per a concloure la 
celebració del 21 de Març, fi-
nalment, l’IMC obre la segona 
edició del Concurs de Poesies 
d’Amor, que tindrà el punt cul-
minant al setembre, amb una 
lectura dels millors treballs dins 
del Mercat de Lletres. S’hi pot 
participar fins el proper 11 de 
juliol lliurant les obres a l’adre-
ça imc@aj-igualada.net.

Igualada celebra el Dia Mundial de la Poesia amb 
nombroses propostes al voltant del 21 de Març

Propera sessió del Pantalla 
Oberta dedicada a la 
videodansa

CINEMA / LA VEU

El proper dijous 20 de març 
Pantalla oberta oferirà cinc pe-
ces de videodansa que seran 
les següents:
• Danse Serpentine, França 
(1896) dels germans Lumière, 
amb Loïe Fuller. (50 seg.)
• Pas de Deux, Canadà (1968) 
del cineasta experimental Nor-
man Mclaren. (13 min.)
• Enter Achilles, Regne Unit 
(1995) de DV8, amb la coreo-
gra a de Lloyd Newson, i la
direcció de Clara Van Gool (50 
min.)
• El Gran Ballet Europeo, Estat 

espanyol (2009) de la directora 
Helena Medrano i la coreògra-
fa Céline Pimentel (2:37 min.)
• Sarau, Estat espanyol (2010) 
d’Àlex Font, i en la què hi par-
ticipa la ballarina igualadina 
Sara Enrich (7 min.).
La videodansa és un híbrid 
entre la dansa coreografiada i  
la tècnica audiovisual, segons 
explica clarament Douglas Ro-
semberg, teòric nord-americà 
d’aquesta disciplina: “la dansa 
per a la pantalla és la cons-
trucció literal d’una coreografia 
que únicament viu quan està 
encarnada en un  film, en un ví-
deo o en tecnologies digitals”.
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JAUME PLANAS

Tot recordant Josefina Rigolfas
El passat diumenge 9 de 
març se celebrà a la Basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el segon concert del 
XXI Festival Internacional 
d’Orgue que anà a càrrec 
de la nord-americana Gail 
Archer resident a Nova York 
i primera organista america-
na que interpretà la integral 
d’orgue de Messiaen. És la 
fundadora de Musforum, xar-
xa internacional de dones or-
ganistes. També és l’organis-
ta titular de la Universitat del 
Vassar College, la directora 
del Departament de Música 
al Barnard College i dels re-
citals a la històrica Sinagoga 
Central de Nova York. En la 
presentació del concert es 
tingué un especial record per 
la pianista igualadina Josefi-
na Rigolfas que ens deixà el 
proppassat 3 de març
Gail Archer inicià el concert 
amb el Preludi en fa sostin-
gut menor (BuxWV 146) de 
D. Buxtehude (1637-1707). 
Ja el públic copsà que està-
vem davant d’una organista 
excepcional tant per la so-
noritat que tragué d’aques-
ta primera obra com per 
l’excel·lent virtuosisme tant 
als teclats manuals com al 
pedaler. Seguí amb el Coral 
“An Wasserflussen Babylon” 
(BWV 653) de J. S. Bach 
(1685-1750), on feu destacar 
majestuosament la melodia 
i la Tocata i Fuga en re me-
nor (Dòrica)  (BWV 538) del 
mateix autor amb una profu-
sió sonora a base de canvis 
de teclat. Continuà amb la 
Sonata op. 65 núm. 3  de F. 
Mendelssohn (1809-1847) 
contrastant la sonoritat entre 
els dos temps de l‘obra. 

En els seus concerts gene-
ralment sempre toca obres 
d’autors americans; el passat 
diumenge de Samuel Barber 
(1910-1981), de qui es com-
memorava dia per dia 104 
anys del seu naixement, va 
oferir Wondrous love i de la 
compositora Joan Tower, nas-
cuda el 1938 i amiga personal 
de l’organista, va interpretar 
Ascent, obra que exigeix un 
important esforç tant físic a 
causa de l’extremat virtuosis-
me com mental a causa de les 
diferents superposicions de 
ritmes. Aquesta composició va 
ser molt llargament aplaudida 
pel públic. El concert va aca-
bar amb el Preludi i Fuga so-
bre el nom BACH, gran com-
posició organística de F. Liszt 
(1811-1886), i que Gail Archer 
dedicà especialment a la me-
mòria de Josefina Rigolfas, 
de qui tenim una meravellosa 
gravació amb obres d’aquest 
important compositor.
El públic, que gairebé omplia 
del tot la basílica de Santa 
Maria, premià amb caloro-
sos aplaudiments el magnífic 
concert de Gail Archer qui, en 
agraïment, va tocar com a bis 
el Coral “Schmücke dich, o lie-
be Seele” (BWV 654) de J. S. 
Bach. Els comentaris d’aquest 
concert, com és habitual, ana-
ren a càrrec d’Antoni Miranda. 
Gina Miranda feu de registrant 
i Jordi Balsells i Josep Aguile-
ra en feren una acurada visu-
alització.
En acabar el concert, l’orga-
nista va baixar a saludar els 
assistents des del presbiteri. 
El senyor Josep Miserachs, 
primer tinent d’alcalde d’Igua-
lada l’obsequià amb un ram 
de flors. També el senyor Mi-

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE D’IGUALADA

LLIBRES / LA VEU

Personatges femenins ino-
blidables, grans pensadores, 
cantants famoses, autores 
clàssiques, il·lustradores de 
contes infantils, poetes, dones 
de còmic... Elles, en definiti-
va. Amb aquest lema la Bibli-
oteca dedica el mes de març 
a les dones, amb petits punts 
d’interès a les diverses àrees 
sobre la vessant literària i ar-
tística de les dones al llarg de 
tots els temps. Coincidint amb 
la celebració, el dia 8, del Dia 
de la Dona, aquest espai vol 
apropar les lletres amb veu de 
dona als usuaris, que es po-
den emportar en préstec els 
documents exposats.
D’una banda, a la tercera 
planta hi ha una selecció de 
novel·les protagonitzades per 
personatges femenins que 
ens han arribat al cor, com Lo-
lita de Vladimir Nabokov; Alo-

ma, de Mercè Rodoreda; o La 
evolución de Calpurnia Tate, 
de Jacquelline Kelly. També 
en aquest espai hi ha una 
petita mostra de còmics pro-
tagonitzats per elles. Qui no 
coneix la Mafalda de Quino o 
la dibuixant argentina Maitena 
i les seves Mujeres alteradas?
Al segon pis, a l’àrea de re-
ferència i col·lecció local, la 
mostra es dedica a les grans 
pensadores, amb llibres com 
Història de dones filòsofes, 
d’Ingeborg Gleichauf, i Sane 
tu cuerpo, de la coneguda Lo-
uise L. Hay. A la sala Beatles, 
les cantants prenen el prota-
gonisme, mentre que a l’es-
pai dels Barrufets són les di-
buixants i escriptores les que 
surten dels prestatges, com 
l’entranyable Pilarin Bayés. 
Finalment, el Bibliocistell del 
vestíbul també està dedicat 
al mateix tema, en aquest cas 

“Elles”, protagonistes del mes de març 
a la Biblioteca 

serachs lliurà un ram de flors 
al marit de Josefina Rigolfas, 
que, juntament amb els seus 
familiars, assistí al concert.

 

El proper diumenge dia 16 de 
març intervindrà en el Festi-
val l’organista francès Olivier 
Perin, que oferirà obres de 
Pierné, Lefebure-Wely, Widor 
i improvisacions sobre temes 
que se li donaran en aquell 
moment. 
Olivier Perin, músic versàtil, 
de defensa amb exigència 
i passió una alta idea de la 
música i les arts, tant com a 
intèrpret com a través de la 
seva activitats d’educació i el 
seu compromís institucional 
com a director del Conserva-
tori Regional de Montpeller.
Perin té una notable carre-
ra com a concertista actiu a 
França i a l’estranger, tant 
com a solista com amb con-
junts de cambra,  abordant 
amb passió i compromís, 
sense una excessiva espe-
cialització, un ampli repertori 
que va des del barroc ale-
many fins a l’escola post-sim-
fònica.

amb una tria d’autores clàssi-
ques com Jane Austen, Simo-
ne de Beavoir o Virginia Woolf.
Finalment, al vestíbul s’hi pot 
veure l’exposició «15 poemes 
/ 15 autores», on es mostren 
els poemes de quinze escrip-
tores catalanes, amb una in-
troducció a la seva vida i a la 
seva obra. Amb totes aques-
tes propostes, la Biblioteca 
vol fomentar el coneixement 
i la lectura de les autores en 
la línia dels objectius del pro-
grama 3L de l’Institut Munici-
pal de Cultura de foment de la 
lectura i la llengua. 

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous 20 de març la 
Barcelona Ethnic Band oferirà 
un concert al bar musical Hot 
Blues. Serà a dos quarts d’11 
de la nit i el preu de l’entrada 
és de 3 euros.
Barcelona Ethnic Band és un 
ensemble de música ètnica 
nascut al setembre de 2010, 
que beu de tots els estils i no 
discrimina cap cultura amb un 
repertori que va des del Gip-
sy jazz Palestí fins al Halling 
Noruec, passant per la cançó 
Àrab, la música celta, Balcàni-
ca i un interminable etcètera. 

Tots els membres de B.E.B. 
són músics professionals de 
formació clàssica o jazzística, 
i actualment provenen d’Ar-
mènia, Noruega, Argentina, 
Anglaterra i Espanya. 

Barcelona Ethnic Band, proper 
concert al Hot Blues

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
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La Biblioteca Central d’Iguala-
da vol estar al dia de tot. I per 
això el seu «Tendències» del 
mes de març el dedica al mo-
viment DIY, sigles angleses de 
Do It Yourself (fes-ho tu ma-
teix). Aquest moviment que 
cada vegada té més adeptes 
suposa, en certa manera, un 
retorn a la manera de fer les 
coses d’abans, de forma ma-
nual o artesana. I d’aquí ve 
que també es conegui més 
popularment com a handma-
de. El «Tendències» es troba 
situat a la sala Beatles de la 
Biblioteca, a la planta baixa, i 
els usuaris hi trobaran llibres, 
pel·lícules, revistes i altres do-
cuments sobre el tema, que 
es podran endur en préstec. 
Amb aquests llibres podran 
aprendre tècniques tant de 
moda com el decoupage, que 
consisteix en decorar superfí-
cies amb imatges impreses en 
paper, o tota mena de labors i 
manualitats.
El DIY s’associa a moviments 
anticapitalistes, perquè rebut-
ja la idea d’haver de comprar 
sempre les coses que es de-
sitgen o necessiten. De fet, 
és un moviment contracultural 
aplicable a qualsevol àmbit de 
la vida quotidiana que la gent 

segueix no només per estal-
viar diners, sinó també com a 
una forma d’entreteniment i al-
hora d’aprendre coses ja per-
dudes o oblidades. L’exemple 
més bàsic del DIY són les re-
paracions que un mateix es 
fa a casa, però aquesta ten-
dència té adeptes a tot arreu. 
Per exemple, els seguidors 
del punk  apliquen el DIY en 
el seu vestuari, decorant pan-
talons, caçadores de cuir  i 
samarretes. I alguns músics 
d’instruments elèctrics es fa-
briquen els pedals d’efectes, 
els amplificadors i els seus 
propis instruments. També es 
parla de DIY per referir-se a 
aquells artistes que, oposant-
se al sistema establert per la 
indústria, enregistren la músi-
ca amb els seus propis mitjans 
i gestionen les seves actuaci-
ons.
Un dels portals més interes-
sants sobre tota aquesta te-
màtica és www.thecraftydays.
com, el primer diari del hand-
made en català, un espai que 
vol ser el mitjà de referència 
del món de l’artesania i el dis-
seny emergent, així com de 
les últimes tendències al vol-
tant del DIY, el craft i el hand-
made.

Handmade: el nou «Tendències» 
de la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU

Dissabte, dia 15 de març, a 
les 8 del vespre a l’església 
romànica de Santa Maria de 
La Tossa el grup vocal de 
música antiga QUINTUS SA-
LICUS ens oferirà un interes-
sant concert comentat de la 
primera polifonia vocal religio-
sa on s’inclourà especialment 
les cèlebres peces d’El Còdex 
de la Huelgas. Es tracta d’un 
tipus de música vocal que po-
ques vegades tenim ocasió 
d’escoltar atès que pocs grups 
en són especialistes: Angelo-
rum musicae. Vox feminae, lux 
divina. Polifonia a dues i tres 
veus, de l’època medieval i del 
primer Renaixement,  inter-
pretada per un grup de quatre 
cantants i musicòlogues espe-
cialistes, Montserrat Bertral, 
Lorena García, Carmen Bote-
lla i Marga Mingote,  formades 
a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya i amb els més 
prestigiosos mestres de la 
música antiga europea que 
comparteixen la passió per la 
música antiga i per l’estudi de 
repertoris musicals i vocals fe-
menins i aporten una dilatada 
experiència artística a aques-
ta curiosa proposta vocal. El 
Còdex de Las Huelgas és un 
manuscrit medieval copiat a 
començaments del segle XIV 
en el monestir cistercenc de 
monges de clausura de Santa 
María la Real de Las Huelgas 

, prop de Burgos. Aquest ma-
nuscrit que recull música dels 
segles XII –XIV, està conside-
rat una joia musical i és l’únic 
manuscrit polifònic de l’Edat 
Mitjana que encara es conser-
va en el lloc d’origen i pertany 
a la mateixa orde on va ser 
copiat fa més de set segles. 
És molt probable que l’auto-
ria de la majoria de peces fos 
de les mateixes monges.  En 
aquestes peces la llum divina 
i la veu dels àngels, a través 
de la veu femenina, transpor-
ten els oients a l’espiritualitat 
que brolla dels murs d’aquest 
marc incomparable. El concert 
es complementarà amb altres 
peces polifòniques. Les entra-

des seran a 6 euros però les 
podreu adquirir a 5 euros anti-
cipades a Llegim...? És gratuït 
pels infants fins 7 anys i, entre 
8 fins 12 anys serà a meitat de 
preu. Llegim...? Llibreria tam-
bé s’ofereix a coordinar viat-
ges en cas que algú interessat 
no tingués mitjà de transport; 
en aquest cas cal posar-s’hi 
encontacte i deixar les dades: 
93 804 08 84 o bé llibreria@
llegim.com.
El concert és organitzat per 
l’entitat, Accions culturals, 
Contrapunt, amb col·laboració 
de la Fundació La Tossa de 
Montbui i el Restaurant La 
Tossa.

Dissabte, concert de música antiga amb 
Quintus Salicus a la Tossa

Nova sessió de Ballet en cinema 
a la sala Paper de Música
CINEMA / LA VEU

Avui divendres a les 8 del ves-
pre a la sala capelladina Paper 
de Música tindrà lloc una nova 
sessió del Ballet en cinema.
En aquesta ocasió es podrà 
visionar Anyuta del Ballet Bol-
shoi, un enregistrament de 
l’any 1982, amb els solistes 
Ekaterina Maximova i Vladimir 
Vasiliev.
Vladimir Vasiliev no és només 
uns dels ballarins russos més 
grans de tots els temps sinó 
que també és un exceŀlent co-
reògraf i el seu ballet en dos 
actes Anyuta va ser creat ini-

cialment com una peŀlícula per 
a la seva dona, Ekaterina Ma-
ximova i va ser adaptat a l’es-
cenari quatre anys més tard, 
essent una de les seves obres 
més completes i convincents. 
L’obra està basada en el con-
te de Txèkhov Anna penjada 
al coll.
Ekaterina Maximonva està 
magnífica com a Anyuta, 
transmetent una impressio-
nant gamma d’emocions. Va-
siliev va trobar en la partitura 
de Valery Gravilin tota una 
inspiració per a la seva core-
ografia.

FOTOGRAFIA / LA VEU

El passat dimarts 4 de març 
els alumnes del cicle formatiu 
d’arts plàstiques i disseny de 
grau superior de Gràfica Pu-
blicitària de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Igua-
lada van dedicar el matí a la 
fotografia visitant exposicions 
organitzades en aquesta con-
vocatòria de FINEART.
Van iniciar el recorregut visi-
tant la mostra de Man Ray a 
l’Escorxador, per continuar 
amb el claustre de l’Esco-
la Pia, la Cotonera, la Sala 
Municipal d’exposicions i el 
Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia; en 
aquest espai van poder gaudir 
de les diverses exposicions, i, 
especialment de la d’Hèctor 
Mediavilla, amb qui van parlar 
i intercanviar punts de vista 
tant durant el circuit de la visi-
ta com a l’Auditori en una inte-
ressant xerrada.

El matí va finalitzar a l’espai 
“Cíclope”, on estaven situa-
des les mostres de les esco-
les participants a FINEART, 
entre elles Del color al blanc i 
negre, la exposició que hi pre-
senta l’Escola Municipal d’Art 

L’alumnat de l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps participa a FINEART i visita les 
exposicions

Gaspar Camps. L’escola tam-
bé ofereix un altre recull de 
treballs fotogràfics, La mirada 
dels Clàssics, al mateix recin-
te del centre, a l’Avinguda Bar-
celona, 105.
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Aquest –diguem-ne- racó de món, amb la seva pri-
vilegiada situació geogràfica, dominant tot el Golf 
de Nàpols des d’un embolcall d’esplèndids encants 
naturals, amb un clima generós a qualsevol 
temporada de l’any, s’ha esdevingut cen-
túries ençà una de les illes més desitjades 
per les grans celebritats i també un anhe-
lat destí d’ànimes aventureres o viatgeres. 
De fet, no va ser  fins a la dècada dels anys 
cinquanta i seixanta del segle passat quan, 
Capri, va consolidar-se com a aquell refugi 
privilegiat de la “jet set” internacional. Fi-
gures de sobrada popularitat com: Brigitte 
Bardot, María Callas, Ava Gadner, Jacque-
line Kennedy o Grace Kelly se sumaven a 
ser un retall minúscul de la llarga llista de 
noms de famosos que, a propòsit de la 
seva presència a l’illa, havien de contribuir 
amb escreix a enaltir els magnífics atractius 
d’aquest preuat edèn de la Mediterrània.
Als nostres dies, aquelles imponents dee-
ses del món de “glamour” i del més exquisit 
dels refinaments han estat reemplaçades 
per una altra no menys generosa selec-
ció de “top models”, de figures del disseny 
i de la moda, d’artistes de totes les arts, de gent de 
totes les esferes de l’espectacle i, sobretot, de tipus 
anònims i també públics del món de la bohèmia. En 
summa, tots aquests personatges segueixen trobant 
en un paradís com el de Capri el lloc ideal que els per-
met no solament perdre’s durant una curta o llarga 
estada, sinó també de deixar-se temptar per aquell 
mantell de privacitat que els regala l’illa. Però, des de 
la perspectiva del gran públic, aquesta espectacular 
illa sedueix i captiva a tothom fins a trastocar-ne els 
sentits de  manera fascinant i aclaparadora. 
Els seus edificis d’un blanc intens amb una resplen-
dent lluminositat, i tan perfectament suspesos -o mi-
raculosament encastats- sobre una abrupta franja de 

roquissars; les seves innombrables terrasses dibuixades 
estranyament segons els capricis del terreny; les seves 
incomparables balconades obertes de bat a bat a les  

vives blavors de la Mediterrània; els seus estrets i sinuo-
sos carrers empedrats, tan elegantment vestits d’uns 
coloristes i aromàtics motius florals, a més d’una sort 
d’incomptables reclams tenen, en conjunt, la força per 
a impregnar-te d’una poderosa fragància que per sem-
pre s’apropiarà dels teus records.
Això no obstant, a Capri també hi ha molta història, una 
història que se’t descobreix en la seva plenitud quan 
contemples les majestuoses restes de la Villa Jovis, una 
antiga residència del passat dels emperadors romans; 
o bé quan et deixes atrapar pels motius preciosistes 
del Quatroccento, a l’interior del Claustre de la Certosa 
di San Giacomo, o endinsant-te per les dependències 
de l’espectacular Villa di San Michele, una majúscula 

construcció aixecada sobre les restes d’una important 
villa romana que testimonia la riquíssima mostra de 
selectes antiguitats i la sumptuositat d’altres èpoques 

per a exhibir-les sàviament ager-
manades amb els jardins que la 
rodegen.
Tanmateix, en cap cas no pots 
perdre’t un dels enclavaments 
més populars de tot Capri, que 
és la seva Piazzetta, un punt ca-
tegòric de visita obligada, on 
conflueixen tots els referents de 
la vida mundana, des de la qual, 
la callada i respectable presèn-
cia de la impressionant Chiesa di 
Santo Stefano no podrà privar-te 
de summergir-te en la bullícia de 
la multitud dels cafès, dels  res-
taurants, de les botigues i dels su-
prems santuaris de la moda, entre 
inqualificables galeries  d’art; tot 
plegat un assortit aparador des-
tinat a amenitzar i complaure els 
gustos més dispars.
I per aquest passeig assossegat a 

tort i a dret del casc antic t’adonaràs que en tots els 
punts del teu recorregut hi ha una prohibició expres-
sa al tràfic rodat, ateses les exigències derivades de 
l’acusat desnivell de l’escarpat turó en què està as-
sentada tota la població. Per últim, a les faldilles del 
seu vell i inexpugnable perímetre costaner, aquest im-
pressionant illot et té reservades unes sorpreses d’allò 
més gratificants que són les seves desdibuixades plat-
ges, les seves retirades i afortunadament solitàries ca-
les, l’espectacular Gruta Azzurra i els seus famosos “fa-
rallons” o columnes verticals de roca, magistralment 
esculpides sobre el mar a propòsit de l’esclat incansa-
ble de les onades, des de temps immemorials.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Illa de Capri, un paradís incomparable de la MediterràniaArquitectures i veïnatges

DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps, en el seu progra-
ma d’apropar experiències de 
professionals a l’alumnat del 
centre, va iniciar fa uns mesos 
un projecte de de col·laboració 
dels alumnes del cicle forma-
tiu d’Artesania en Cuir amb la 
dissenyadora de moda Bibian 
Blue, i una part molt important 
d’aquest treball es va veure 
materialitzada el passat dis-
sabte 8 de març durant la Va-
lència Fashion Week.
En aquesta passarel·la la 
dissenyadora desfilava amb 
BOREALIS, la seva darrera 
col·lecció, pensada per a la 
Tardor-Hivern 2014/15, que, 
explica, es basa en el sim-
bolisme de la creació i naixe-
ment dels somnis i la bellesa 
onírica, i s’associa al cel, la 
nit i la llum, en una creació no 
perfectament acabada sinó en 
moviment; aquesta idea s’ex-
pressa per mitjà del gran ex-
pectacle lluminós que és l’Au-
rora Boreal, en els paisatges 
nòrdics amb arbres imponents 

de grans brancades que es 
mouen al ritme que marca la 
natura.
El material estrella d’aquesta 
col·lecció és la pell modelada 
de vaqueta i badana, utilitzada 
en peces de volums treballats 
per a colls, mànigues, i tocats, 
entre altres, que es combi-
na amb el setí, el chiffon, la 
gasa, les plomes i la napa. En 

el desenvolupament d’aques-
tes peces modelades en cuir 
(flors, branques, espatlleres, 
etc.) Bibian Blue ha comp-
tat amb la col·laboració de 
l’alumnat del cicle d’Artesania 
en Cuir de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps i del seu 
professorat, especialment de 
les professores de taller, amb 
Sandra Quílez al capdavant.

L’EMA Gaspar Camps a la València Fashion 
Week amb la dissenyadora Bibian Blue

MÚSICA / LA VEU

La missa que tindrà lloc a 2/4 
de 12 del migdia del proper 
diumenge 16 de març a l’es-
glésia dels PP Caputxins, serà 
en sufragi del vuitè aniversari 
del traspàs de Maria del Rio 
Montfort, fundadora i primera 
directora de la Coral de San-
ta Maria d’Igualada. També hi 
haurà un record per Mn. Ama-
deu Amenós, canonge de Vic, 
principal impulsor de l’esmen-
tada Coral, en el cinquantenari 
de la seva mort. 
L’acte que s’inscriu dintre del 
programa commemoratiu del 
75è. aniversari de la Coral de 
Santa Maria, comptarà amb 
els cants de l’esmentada Co-
ral dirigida per Coni Torrents, 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents. En aca-
bar hi haurà un petit concert a 
les escales del presbiteri.

Primer divendres de pregà-
ria
La Coral de Santa Maria 
d’Igualada, va participar en els 
cants del primer divendres de 

pregària celebrat a la basílica 
el passat dia 7 de març.

Certamen poètico musical
Les persones interessades a 
participar en el Certamen de 
Poesia Breu sobre música i 
cant coral, convocat en el 75è. 
aniversari de la Coral de San-
ta Maria, poden conèixer els 
detalls de la convocatòria a 
través de la web coralsanta-
mariaigualada.blogspot.com.
es.

Diumenge als Caputxins, VIIIè. 
Memorial Maria del Rio



DIVENDRES 14

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir de 8 anys que han llegit el 
mateix llibre, “La família Mumin 
a l’hivern”, de Tove Jansson.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Despúes 
de despedirme. Pepe Rubia-
nes, inédito”. Es recitaran tex-
tos del llibre.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ DE LA MISCE-
LLANIA AQUALATENSIA
- Igualada 
La presentació del llibre anirà 
a càrrec del filòleg i historiador 
Josep Massot i Muntaner, Pre-
mi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes i director de les Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
al Saló de sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Educar amb bon humor”. Con-
ferència a càrrec de Cales Cap-
devila, director de l’Ara.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala d’actes de l’Escola Pia.

BALLET EN CINEMA
- Capellades 
Projecció de l’enregistrament 
“Anyuta” del ballet Bolshoi. En-
registrament del 1982.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

DISSABTE 15

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.

MÚSICA
- Sta. Margarida de Montbui 
Concert a càrrec del grup vo-
cal de música antiga Quintus 
Salicus que oferirà un concert 
de la primera polifonia vocal re-
ligiosa.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’església de Santa Maria de la 
Tossa.

TEATRE. “LA PRINCESA I EL 
PÈSOL”
- Piera 
La companyia Festuc Teatre 
presenta l’adaptació d’aquest 
popular conte de Hans Christi-
an Andersen.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Foment.

HOMENATGE A CARMEN 
AMAYA
- Òdena 
L’espectacle “Palma y tacón” 
s’ha concebut com un record 
de la manera d’interpretar i 
d’entendre el flamenc de Car-
men Amaya.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

DIUMENGE 16

TALLER
- Igualada 
Taller inclòs dins els actes del 
FineArt a càrrec de Josep Bal-
cells. “Plugins: ambients i efec-
tes”.
Diumenge a 2/4 de 10 del matí 

a la sala Ramon Godó.

TEATRE. “EL PETIT PRÍNCEP”
- Igualada 
El petit príncep és un conte uni-
versal, un viatge a través dle 
temps i l’espai. Organitza Xar-
xa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

XXI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- Igualada 
Tercer concert a càrrec de l’or-
ganista Olivier Perin que oferirà 
obres d Pierné, Lefébure-Wély, 
Widor i improvisacions.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf 
Concert amb la “Barcelona 
Gipsy Klezmer Orchestra”.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal de Calaf.

DILLUNS 17

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Un país normal” a càrrec 

de Muriel casals, presidenta 
d’Òmnium Cultural. Conferèn-
cia organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Trobada de persones amb un 
nivell mig d’anglès que han lle-
git totes el mateix llibre, “The 
Great Gatsby” de F. Scott Fitz-
gerald.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 18

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.

TRICENTENARI 1714/2014. CI-
CLE DE CINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “El 
setge de Cardona. 1711” amb la 
presència de Jordi Ferrerons, 

director i Núria Sala i Dani Sala, 
realitzadors.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
Sessió de contes per als més 
menuts amb la narració de “Els 
contes de la tortuga Colorai-
nes” per la Mama i la Padrina.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Ajuntament de Masquefa.

DIMECRES 19

DIJOUS 20

TALLER DE POESIA
- Igualada 
Introducció a la poesia de Joan 
Salvat-Papasseit a càrrec de 
Marc Guarro. Presentació del 
llibre “Tant de gust de conèixer-
lo, senyor Salvat-Papasseit”.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLER. REMEIS CASOLANS. 
HERBES SILVESTRES ÚTILS A 
L’HORT
- Piera 
En aquest taller teoricopràctic 
l’Àstrid Van Ginkel explicarà les 
diferents propietats alimenta-
ries, medicinals i cosmètiques 
de les herbes remeieres.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de Barcelona Ethnic 
Band, un ensemble de música 
ètnica nascut al setembre de 
2010, que beu de tots els estils.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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

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

ESPAIS DE COLOR
Una mostra de pintura acríli-
ca, 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 Biblio-
teca de Piera.

FLORS... DUES VISIONS, 
DOS FORMATS
Rosa Moncunill
Una selecció d’olis amb flors 
de tots colors com a protago-
nistes. 
Fins al 15 de març al Punt de 
Lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

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

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

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

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

15 POEMES/15 AUTORES
Selecció de 15 poemes d’au-
tores catalanes significatives i 
una introducció a la seva vida 
i la seva obra. 
De l’1 al 22 de març al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

TRENCANT CADENES
Gemma Basas

Exposició de textos i fotografi-
es sobre gènere i publicitat. 
Del 18 de març al 16 d’abril al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

RELLIGANT I EMBE-
LLINT ELS LLIBRES HEM 
CREAT ESCOLA
Mostra del treballs realitzats en 
17 anys pels alumnes del taller 
d’enquadernació dirigit per Ma-
riona Requesens. 
Del 18 de març al 15 d’abril a la 
sala d’exposicions de la Biblio-
teca Central d’Igualada.

CATALUNYA TERRA 
D’ATENEUS
En el marc de la celebració dels 
150 anys de l’Ateneu aquesta 
mostra és un recorregut a tra-
vés del teixit ateneístic de Ca-
talunya. 
Del 19 de març al 13 d’abril al 
Museu de la Pell d’Igualada.

IL·LUSTRANT LA VIDA
Xavier Mula
Exposició del guanyador del 
premi d’Art digital Jaume Gra-
ells 2013. 
Del 20 de març al 13 d’abril a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

CIRC
Màrius Gómez
Exposició de fotografies sobre 
el circ. 12 imatges realitzades 
durant el Festival Internacio-
nal de Circ de Figueres. 
Del 14 al 30 de març a Reser-
vart dels Hostalets de Pierola.

TRAÇ
Xavier Gabriel Puiggròs
Dibuixos i aquarel.les dels 
músics en els directes progra-
mats en l’últim any i mig al ma-
teix Hot Blues. 
Durant tot el març al bar musi-
cal Hot Blues d’Igualada.
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Estrena a Tous •  Qué hacemos con Maisie?

RAMON ROBERT.-

A la gran ciutat de Nova York, 
la petita Maisie (Onata Aprile), 
que només té 6 anys, es veu 
involucrada en l’amarg divorci 
dels seus pares. La mare (Ju-
lianne Moore) és una estrella 
de rock, mentre que el pare 
(Steve Coogan) és marxant 
d’art. Aquests són els trets ar-
gumentals de una producció 
independent nord-americana 
titulada ¿Que hacemos con 
Maisie?. Basant-se en una no-
veŀla d’Henry James, la peŀlí-
cula ha estat realitzada per 
Scott McGehee i David Siegel. 
En contra del que es podria 
pensar, aquest drama familiar 
no té res de previsible ni de 
convencional. Crítica i públic 
ha coincidit en valorar-la com 
una de les millors peŀlícules 
americanes de l’any 2013. En 
el Festival de Cinema de To-

ronto fins i tot es va emportar 
un dels premis atorgats pel 
públic. 
A continuació reproduïm al-
guns comentaris que s’han 
escrit sobre la peŀlícula. En 
primer lloc, el que va dir Peter 
Travers en una ressenya a les 
pàgines de la revista Rolling 
Stone: “Hi ha moments en què 
la peŀlícula es converteix en 
una faula. Però els creadors 
tenen cura de no dissimular el 
dolor infligit en nom de l’amor”. 
O el que va escriure J. Rodrí-
guez Marchante en el periòdic 
ABC: “Peŀlícula tan cristaŀlina, 
tan natural i tan lluny de la me-
nor afectació melodramàtica 
que aconsegueix temperar 
el formiguer sentimental que 
conté”. Tothom ha destacat 
especialment el gran treball 
interpretatiu de la nena prota-
gonista, Onata Aprile. 
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Els pares es divorcien
El racó del Cineclub •  Las brujas de Zugarramurdi

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club projecta la producció es-
panyola de 2013 Las brujas 
de Zugarramurdi, dirigida per 
Álex de la Iglesia.
Després de Balada triste de 
trompeta (2010) i La chispa de 
la vida (2011), en què el direc-
tor aplicava el seu peculiar es-
til a històries molt ambicioses 
de clara voluntat metafòrica 
(la primera parlava de la frac-
tura de la Guerra Civil; la se-
gona, de la pèrdua de valors 
en la societat contemporània), 
Álex de la Iglesia retorna, amb 
Las brujas de Zugarramurdi, a 
l’univers més festiu d’El día de 
la bestia i fa allò que sap fer, 
és a dir barrejar gèneres de 
gran tradició al cinema anglo-

Nit de festa

saxó (en aquest cas, el thriller 
i el terror) amb un humor es-
perpèntic molt arrelat a Espa-
nya. 
El film s’obre amb un atraca-
ment que constitueix un dels 
millors moments de comèdia 
del cinema espanyol, que re-
sumeix en breus i trepidants 
imatges la idiosincràsia d’un 
país afectat per una greu cri-
si econòmica on els ciutadans 
s’han abandonat a la resigna-
ció i a un cert allunyament de 
la realitat. Aquest distància-
ment de la realitat esdevindrà 
més físic i literal quan els atra-
cadors, en la fugida, quedin 
atrapats en un poble vora la 
frontera de França on el temps 
s’ha aturat (el televisor del bar 
emet constantment “Noche de 
Fiesta”) i un exèrcit de bruixes 
prepara un gran aquelarre.

De la Iglesia busca divertir 
l’espectador i omple el film 
de gags verbals i visuals, 
uns més brillants que altres 
però sempre eficaços, amb la 
complicitat d’un planter d’ac-
tors en estat de gràcia, amb 
menció especial per a Mario 
Casas fent de porter de dis-
coteca una mica limitat intel-
lectualment, les iŀlustres Te-
rele Pávez i Carmen Maura, 
la seductora Carolina Bang, 
l’estrambòtic Javier Botet i 
Santiago Segura i Carlos Are-
ces exercint de senyores de 
províncies. Hugo Silva, en el 
paper protagonista, demostra 
que té vis còmica i Jaime Or-
dóñez, el taxista que acompa-
nya els delinqüents, a qui hem 
vist als films de Torrente o al 
show televisiu de José Mota, 
és tota una revelació. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
Espanya. Comèdia de terror. D´Álex de l’Església. Amb Hugo Silva , Mario 
Casas, Carmen Maura i Terele Pávez. Dos aturats cometen un atracament 
i fugen perseguits per la policia i per l´exdona d´un d´ells. Per amagar-se, 
s’endinsen en els boscos de Navarra i cauen en les urpes d´una colla de 
bruixes, que s´alimenten de carn humana. 8 Premis Goya. ESTRENA

QUE HACEMOS CON MAISIE
Estats Units. Drama. D´Scott McGehee i David Siegel. Amb Julianne 
Moore, Steve Coogan, Onata Aprile i Alexander Skarsgård. A Nova York , la 
petita Maisie, que només te 6 anys, es veu involucrada en l´amarg divorci 
dels seus pares. La mare és una estrella del rock i el pare un marxant d´art. 
ESTRENA

OCHO APELLIDOS VASCOS
Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez – Lázaro. Amb Clara Lago, Dani 
Rovira, Carmen Machi i Karra Elejalde. Rafa és un jove senyoret andalús 
que no ha hagut de sortir mai de la seva Sevilla natal per aconseguir l´únic 
que li importa a la vida: la gomina i les dones. Tot canvia quan coneix a la 
primera dona que es resisteix als seus encants. Ella  és diu Amaia, una noia 
basca. Decidit a conquistar-la, es trasllada a un poble de Vascongadas, on 
es fa passar per basc per aconseguir que li faci cas. ESTRENA

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
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. ****

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 ***

LA BELLA Y LA BESTIA
França. Fantasia. De  Christophe Gans. Amb: Vincent Cassel, Léa Seydoux, 
André Dussollier, Eduardo Noriega,. Després del naufragi dels seus navilis, 
un mercader arruïnat ha d’exiliar al camp amb els seus sis fills. Entre ells 
es troba Bella (Léa Seydoux), la més jove de les seves filles, alegre, maca i 
plena d’encant. Després d’un viatge esgotador, el Mercader descobreix el 
domini màgic de la Bèstia (Vincent Cassel), que el condemna a mort per 
haver-li robat una rosa.. ESTRENA

 300 EL ORIGEN DEL 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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres a 2/4 d’11
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 8 SETMANES TANCAT

1/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.:11:45/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/PEADBODY Y SHERMAN (apta) 
Dv.: 17:35
Ds.: 15:30/17:35
Dg.: 12:10/15:30/17:35
2/300 ORIGEN DEL IMPERIO (16 
anys) 
Dv. a Dg.: 19:45/22:00
Dll a Dj: 17:30/19:00/21:30
2/TU Y YO (apta) 
Dll. a Dj: 20:00

3/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta) 
Ds.: 15:40
Dg.: 11:40/15:40
3/ EL PODER DEL DINERO (12 
anys)
Dv. a Dg: 17:45/20:00
3/12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv a Dg.: 22:15
Dll. a Dj.: 20:30
2/LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys) 
Dll. a Dj.: 17:30

4/PEABODY Y SHERMAN (apta)  
Dv.: 18:05/20:10
Ds.: 16:00/18:05/20:10
Dg.: 11:30/16:00/18:05/20:10
Dll a Dj.: 17.40/19:50
4/LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys) 
Dv. a Dg: 22:15
4/EL PODER DEL DINERO (12 
anys) 
Dll a Dj.: 21:50

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
BLUE JASMINE  (12 anys) 
Oscar a la millor actriu Cate 
Blanchett
Diumenge: 18:00
QUE HACEMOS CON MAISIE (7 
anys) 
Diumenge: 19:45

5/300 EL ORIGEN DEL IMPERIO 
(16 anys)
Dv.: 18:15/20:40/22:55
Ds.: 16:00/18:15/20:40/22:55
Dg.: 11:45/16:00/18:15/20:40/22:55
Dll. a Dj.: 18:00/21:15

6/LA BELLA Y LA BESTIA (7 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds.: 16:00/18:00/20:20/22:40
Dg.: 11:50/16:00/18:00/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 18:45/21:15

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

8/ ROBOCOP (12 anys)
Dg.: 12:10
8/ FROZEN (apta)
Ds. i Dg.: 16:45
8/ MONUMENTS MEN (7 anys)
Dv. a Dg: 19:00
Dll. a Dj.: 18:00
8/ LOBO WALL STREET (16 anys)
Dv. a Dg: 21:30
Dll a Dj.: 20:30

CINEMA A L’ANOIA
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Que bonic és viure l’Evan-
geli al peu de la lletra, viu-
re l’essència, de la cari-
tat. Aquests joves,  a part  
d’ajudar en infinitat d’ac-
cions benèfiques cap als 
més pobres, tenen un fet 
diferencial: van a buscar 
els més pobres als carrers 
de Barcelona, van buscar 
a Jesús, a les caixes, sota 
un pont, entre cartrons van 
realitzant cadascuna de 
les obres de misericòrdia, 
i després preguen perquè 
Déu actuï en la seva vida 
i la dels indigents d’ànima 
i de cos. Gràcies Sant Jo-
sep! 
En contrapartida, com ens 
compliquem la vida les per-
sones, creients o no, ama-
gant el cap sota l’ala, en 
aquests temps de penúries 
i de crisi tant de valors com 
materials. 
On para la Fe dels nostres 
avis, de molta missa o de 
poca missa, aquelles arrels 
cristianes passades de pa-
res a fills, ho compartíem 
tot, penes i alegries en el 
‘banc del si no fos’, també. 
Les bones obres cristia-
nes, la caritat, compassió 
i empatia amb el pròxim. 
Tot ve de Déu Pare, ens 
inspira l’Esperit Sant i ens 
dóna exemple el Fill morint 
per amor. Les pregàries al 
Senyor ens fan fer bones 
obres. Demanen a aquelles  

devocions de les Verges de 
tots els pobles (quina Mare 
més maca i bona que te-
nim, en totes les seves de-
vocions). Feu la prova avui, 
pregueu un Ave Maria com  
quan érem nens,  a la Ver-
ge, i demaneu-li amb tot el 
cor un detall, una  prova del 
seu amor: estic segur que 
us ho concedirà. 
Això és el que fa i pel que 
lluita l’Associació Benèfica 
Joves de Sant Josep. Per 
la Fe dels nostres pares, de 
moment a Barcelona pro-
víncia i a les naus llogades 
a un poblet del Vallès que 
anomenat Sentmenat on hi 
ha previst fer un banc d’ali-
ments. Per ajudar a comp-
te de res, per Amor a Déu 
i al pròxim. Encara no sa-
ben com ho pagaran, però 
s’hi tiren, es mullen; aquest 
grup de Joves són catòlics 
però  ajuden a totes les per-
sones no miren el seu cre-
do.  
Però tant parlar i no m’he 
presentat. Jo sóc l’home 
del Tros que, fart d’un món 
insolidari que no compta 
amb Déu ni amb el pròxim, 
va viure dos anys i mig a la 
cabana del seu avi buscant 
la Fe del seus avantpassats 
amb oració i penitencia, 
buscant a Déu a la Natura 
i aquests Joves m’han fet 
tornar a un món insolidari, 
per fer-lo solidari amb Crist.

JESÚS B. PUIGARNAU

El “ora et labora” de 
l’Associació Benèfica 
Joves de Sant Josep

Santi Freixas Soteras

Un dia us vàrem perdre
ja mai més podreu tornar

però el bon record que ens vàreu deixar
mai més se n’anirà (us estimem)

dels Hostalets de Pierola

que ens deixà el 8 de març de 1991

Jaume Freixas Térmens
que ens deixà el 15 de març de 2009

Recordant a 

Març de 2014

Daniel Llorens i Morera

Ha mort a Barcelona, el dia 24 de gener de 2014. (A.C.S.) La seva esposa, 
Montse; mare, M. Rosa; germà, Joan; nebots, Eduard, Marta i Carles; 

germans polítics, Neus, Josep i Àngels; pares polítics, Josep, Montserrat, i 
família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts.

Es farà una misa en el seu record dissabte dia 15 de març a les 19h a la 
Parròquia de la Soledat.

METGE

En record de

Igualada, març de 2014

Sabíem del seu delicat estat 
de salut, però el seu traspàs 
ens va sorprendre. La mort 
d’una persona coneguda sem-
pre sobta. Nosaltres érem 
lluny d’Igualada. Amb uns ma-
trimonis amics, érem de viat-
ge. No poguérem, doncs, anar 
al seu comiat i ens va saber 
molt greu.
Ara, ja només podem recordar 
la seva amistat, bonhomia i el 
seu caràcter sensible i senzill. 
Tenim ben present les vega-
des que ens trobàvem i fèiem 
petar unes bones xerrades... 
Sempre dóna gust poder par-
lar amb gent com ella que, 
tot i les seves grans qualitats 
artístiques, era una persona 
molt humil, que no es vantava 
de les seves aplaudides audi-

cions que donà per diferents 
punts del mapa. Demostrà la 
seva acurada preparació que 
li reportà moltes hores d’as-
saig constant, quelcom, però, 
que  es reflectia en la seva 
sensibilitat musical.
Ella també  fou professora que 
ensenyà els secrets del piano 
a molts deixebles que ara tam-
bé la trobaran a faltar i recor-
daran els seus bons consells i 
adequades lliçons.
Igualada, acaba de perdre a 
una excepcional concertista, 
la Josefina Rigolfas que sem-
pre estava  a punt per actuar 
per  una causa solidària. La 
ciutat queda endeutada amb 
ella.
Hem perdut, també, a una 
gran persona que, amb el seu 

tarannà de mare de família, 
es mostrava sempre atenta, 
elegant, serena, comprensiva, 
estudiosa i pedagoga, deixant 
un buit que costarà de tornar 
a omplir.
Confiem que ara podrà oferir 
els seus concerts en el celesti-
al auditori, on romandrà acom-
panyada d’angelicals veus, 
que donaran un to especial a 
les seves interpretacions.
Reposi en el lloc del consol i 
de la pau, per sempre més!
Fem arribar el nostre sen-
tit condol al seus benvolguts 
espòs i fills així com als seus 
amics i deixebles

Josep Elias i Farré

Recordada Josefina

Avui divendres, missa en 
record de Santi Carbonell a 
l’Asil del Sant Crist
Avui divendres, a les 6 de la tarda a l’església de l’Asil 
del Sant Crist d’Igualada es dura a terme una missa 
en record de Santi Carbonell, recentment traspassat.
La missa serà oficiada per mossèn Josep Massana.



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual

Consells 
de Glòria Fité

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

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

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

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

IGUALADA
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



DRA. NÚRIA MÚNERA i PASCUAL

PER PUBLICITAT

Tel. 93 804 24 51
publianoiaddiseny@gmail.com

MEA CULPA
La culpa és un dels sen-
timents més enganxifosos 
que hi ha. Per desagrada-
ble que sigui, per irracio-
nal que el veiem, moltes 
vegades segueix allà  ad-
herit a la nostra conscièn-
cia fent-nos la murga dia 
i nit. No ens ensenya res, 
no ens ajuda a créixer i per 
tant podem tornar  a caure 
una i una altra vegada en 
la mateixa situació i tornar 
a sentir la mateixa culpa. 
Aquesta és la que s’ano-
mena CULPA INSANA.
A l’extrem oposat de  de 
la culpa insana existeix  
l’anomenada  INNOCÈN-
CIA NEURÒTICA;  viscut 
per moltes persones quan 
perceben que la causa 
dels seus errors esta sem-
pre en els altres o  en in-
clemències de l’entorn. La 
viuen persones amb greus 
dificultats  per responsabi-
litzar-se dels seus actes i 
per tant, necessiten dipo-
sitar aquesta responsa-
bilitat en algú o quelcom 
extern a ells.
Però hi ha un punt d’equi-
libri entre la culpa insana 
i la innocència neuròtica, 
que és la CULPA SANA. 
Es produeix quan la per-
sona reconeix que ha co-
mès un error,  tot i que en 
aquell moment, tenia la 
lucidesa i la llibertat ne-
cessàries per actuar d’una 
altra manera. Aquest sen-
timent li provoca dolor 
emocional però es tracta 
d’un dolor que l’empeny 
a reparar el dany causat i 
a aprendre la lliçó per no 
tornar a caure un altre cop 
en la mateixa situació. 
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Contactes

Relax

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES
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C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de Tiramisú de poma
Preparació:

Barreja en una cassola el suc de poma, el suc i la ratlladura de llimona i el 
sucre de vainilla. Ratlla les pomes amb el ratllador directament en el 
líquid. Bull un moment i deixa refredar completament.
Bat els rovells d'ou i el sucre �ns que la barreja estigui suau i esponjosa.
A continuació afegeix el mascarpone, i després molt suaument les clares 
batudes.
Col·loca la meitat de les llengües de gat en la safata, humiteja les amb 
Calvados o suc de poma i estén la meitat de la massa de poma i mascar-
pone per sobre de les llengües de gat. Col•loca la resta de galetes i a 
sobre la resta de la massa de mascarpone i poma, allisa bé la superfície.
Cobreix el tiramisú i reserva-ho almenys 6 hores a la nevera. Abans de 
servir s'empolvora amb cacau. 

Ingredients

- 2 dl de suc de poma
- La ratlladura i suc d’una llimona
- 1 sobre de sucre de vainilla
- 700 g de pomes pelades,
- 4 rovells d'ou
- 100 g de sucre
- 500 g de mascarpone
- 4 clares d'ou, batudes
- 150 g de llengües de gat (melindros)
- 6 cullerades de Calvados o suc de poma
- 2-4 cullerades de cacau en pols

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

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

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

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

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
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Jaume Singla.-
L’igualadí Josep Junyent i Carri-
llo és un dels catalans que més 
en sap d’assegurances. No és 
únicament perquè és la seva 
professió, sinó també perquè 
del tracte personalitzat amb 
els clients, n’ha sabut trobar les 
seves necessitats de protecció 
i de garantia per al futur. Just 
el que creu que ha d’oferir una 
bona assegurança.
En Josep Junyent té una altra 
passió: Igualada. Per això va 
acceptar la presidència de 
l’Associació per als Agerma-
naments d’Igualada. Ell m’ho 
ha negat, “som un equip”, però 
jo el veig com un ambaixa-
dor d’Igualada. Potser perquè 
sóc conscient que necessitem 
molts ambaixadors. 
Les assegurances formen 
part del sector financer?.
No. Tot i que fins ara els bancs 
han venut assegurances, no 
formen part del sector. La 
banca està desprestigiada 
perquè en el passat ha venut 
préstecs excessius a qui no 
els podria pagar. Ara que les 
empreses necessiten crèdit, 
no hi ha diners. El sector de 
les assegurances és un sector 
fort, ben portat, que és la millor 
garantia per als assegurats. 
Molt sovint van per les cases 
venedors d’assegurances 
molt insistents.

En aquest moment hi ha quatre 
maneres de contractar una 
assegurança: per telèfon, per 
internet, per la banca o per una 
agent/corredor d’asseguran-
ces. L’assegurança és un servei 
de garantia. El més lògic és 
que la teva assegurança sigui 
personalitzada i que s’adapti a 
les teves necessitats. Internet o 
el telèfon poden ser molt útils 
per contractar alguns serveis, 
però no és el sistema més vàlid 
per a una pòlissa.
Què cal assegurar?
Segons l’edat i la situació de 
cada família, la seva activitat 
o les seves necessitats futu-
res. Escoltem les necessitats 
particulars del client i li aconse-
llem la millor solució. Treballem 
amb quaranta companyies i 
tenim pòlisses per triar.
Han millorat les normati-
ves de seguretat i ha baixat 
la sinistralitat. Ha baixat el 
preu de les assegurances?
Si tirem deu anys enrere 
veurem que una assegurança 
que aleshores valia mil dos-
cents euros l’any, ara es fa 
per menys de cinc-cents. Hi 
ha pòlisses a tercers per cent 
setanta euros.
Quan un client té una inci-
dència, ha de fer molts trà-
mits?
En llocs com Igualada bus-
quem els reparadors més 

propers. La rapidesa, a vega-
des, depèn del mateix client. 
Nosaltres busquem autonomia 
de pagament en petites repa-
racions. És un sistema que ens 
funciona molt bé.
Ha estat elegit president de 
la Comissió d’Agermana-
ments. Se sent ambaixador 
d’Igualada?
No em sento ambaixador 
perquè som un grup de gent 
que treballem per apropar els 
igualadins a les ciutats ager-
manades.
Per què serveixen els ager-
manaments?
Per trencar les línies divisòries 
imaginàries de les fronteres. 
Quan sóc a Lecco o Guima-
raes, em sento més proper a 
Igualada que quan estic, per 
exemple, a Saragossa.

El nomenament del nou presi-
dent de la Unió de Botiguers a 
sorprès a alguns afiliats. Diuen 
que tenen por de que s’aca-
bin polititzant encara més les 
ja complicades relacions amb 
l’Ajuntament. Però no hi havia 
cap altra candidatura que la del 
rellevant càrrec del PSC. I per 
tant cap opció que sortís ningú 
altre. A més no hi hauria d’haver 
reticències quan la composició 
de la Junta agrupa a moltes de 
les tendències i sensibilitats que 
s’han expressat en els darrers 
anys. I continua sense resoldre 
‘el problema’ originat pel REC. 
I no sembla que es preparin 
canvis. Més aviat els rumors són 
que es mantindran les posicions i 
per tant el tema seguirà enquis-
tat. Però també hi ha qui diu que 
no pot haver-hi més intransi-
gència que la que demostrava 
el portaveu de la junta anterior, 
que també havia estat un polí-
tic rellevant en un altre partit, 
que en aquest moment està al 
govern. I és que la política, pel 
bo i pel dolent, ja fa temps que 
està enquistada en una activitat 
que lluita per trobar la forma de 
revitalitzar un sector que pateix 
fortament la crisi. No és l’hora 
de pors pel que pot passar, sinó 
d’afrontar els problemes i buscar 
solucions. 

Igualada va començar els 
agermanaments fa més de 
vint anys però només n’ha 
fet tres.
No es tracta d’anar molt ràpid 
i tenir molts agermanaments, 
sinó de teixir contactes i con-
solidar relacions.
Qui pot formar part del 
Comitè d’Agermanaments 
d’Igualada?
És una associació que es 
regeix amb normativa europea 
i està vinculada a l’ajuntament. 
Es tracta de trobar suport que 
ajudi a materialitzar els contac-
tes.
Quants intercanvis es fan 
en el marc dels agermana-
ments?
Es fan entre dos i cinc contac-
tes amb cadascuna de les ciu-
tats agermanades. La Fira és 
sempre la cita a Igualada. 
És fàcil vendre Igualada?
He quedat molt sorprès del 
molt que ens valoren. Tant per 
Lecco com per Guimaraes, 
Igualada és el seu agermana-
ment preferit. Els igualadins no 
valorem prou el que tenim.
Es treballa en algun nou 
agermanament?
Estem movent els primers con-
tactes però no em faci donar 
noms. Estem treballant per 
trobar un agermanament una 
mica més proper per facilitar el 
contacte directe.

4 paraules amb... Josep Junyent


