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150 anys 
d’Ateneu Igualadí

El president Artur Mas serà demà a Igualada en l’acte central de l’aniversari

Igualada, 1863 :

Espurnes i tradició a Firafoc

La façana de l’Ateneu Igualadí, en el canvi del segle XIX al XX. Requadrat, un text del diari “El Eco de Igualada” de juny de 1863. Dos mesos després naixia l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.
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"Hem perdut 
noves indústries 
pel culpa 
del preu del 
sòl, no som 
competitius"

Entrevista a Blai Paco, 
president de la UEAEl nou CAP de 

Masquefa, 
el 14 d'abril
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Diumenge, Piera 
celebra la Festa 
de la Forja

CANVI D'HORA!
La matinada de 
diumenge entra 
en vigor l'horari 
d'estiu
A les 2 seran les 3
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Demà dissabte, el president de Catalu-
nya encapçalarà l’acte central del 150 
aniversari de l’Ateneu Igualadí. Es tracta 
del segon ateneu -després del de Bar-
celona- més antic del país. Una joia per 
a la cultura de la capital de la comarca, 
demostració de la capacitat de la socie-
tat civil igualadina al llarg de segle i mig 
d’història. Arribar a aquesta fita és un ho-
nor no només per a tots els igualadins, 
sinó per a tots els catalans, especialment 
d’aquells que creuen en la defensa dels 
nostres valors culturals.

Els ateneus van néixer durant el se-
gle XIX, durant la revolució industrial, 
amb l’objectiu de formar i instruir als 
obrers. Durant bona part d’aquests 150 
anys, aquestes entitats han protagonitzat 
bona part de l’oferta cultural i educati-
va que l’administració no podia garantir. 
Gràcies a elles, molts pobles i ciutats, i 
n’hi ha més exemples en diversos punts 
de la comarca, han comptat amb esco-
les, biblioteques, sales de lectura, tea-
tres... Han estat el bressol de la societat 
civil catalana, clau per entendre, també, 
la capacitat del poble català per afrontar 
situacions complexes com la que vivim 
avui. Els ateneus, o casals, han estat i 
són fàbriques de cultura.
Coincidint amb els 150 anys de l’Ateneu 
Igualadí, és un bon moment per reclamar 
la utilitat d’aquestes entitats, també en 
un món, l’actual, en què les noves tec-
nologies, la facilitat de comunicar-nos, o 
el pèssim costum d’haver-nos habituat a 
la “cultura de la subvenció”, pot semblar 
que facin menys necessàries institucions 
d’aquestes característiques. Seria un er-
ror majúscul prescindir-ne, no només pel 
deure cívic i històric que tenim amb elles, 
sinó perquè són la garantia de mantenir 
un esperit innat del poble català, un se-
gell singular que perdura amb el pas dels 
anys, sigui quin sigui el període polític 
que travessem. 
Els ateneus han d’esdevenir focus de fo-
ment de la participació ciutadana, sense 
filtres de cap mena, sense oblidar la seva 
acció en l’oci i la formació, però mante-
nint sempre viva la flama d’un caràcter 
que ens ha fet grans com a poble i nació 
que som.
Per molts anys, Ateneu Igualadí!

Fàbriques de 
cultura

Ajuntaments compromesos amb la independència
En plena setmana de notícies, i no massa bones, procedents 
de Madrid en relació al procés sobiranista endegat a Catalunya, 
amb una nova sentència que retalla la capacitat del nostre Parla-
ment, és molt positiu veure com els ajuntaments de l’Anoia, bona 
part d’ells adscrits a l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència (AMI), segueixen ferms donant suport a les activitats de 
l’Assemblea Nacional Catalana. Divuit d’ells van fer-ho en ocasió 
de la campanya “Signa un vot per la independència”.

Alfonso Alonso, portaveu del PP al Congrés, ha as-
segurat que “és igual que es vulgui imposar la volun-
tat per la violència o per les urnes, perquè és igual-
ment antidemocràtic”. Adverteix que “Espanya no es 
dividirà, però hi ha el risc de divisió a la societat on es 
podrien trencar famílies i amistats perquè hi hauria 
una part que hauria d’amagar els seus símbols si el 
procés català prospera”. 

Pedro Morenés, ministre de Defensa, ha avisat que 
una declaració unilateral d’independència i qualsevol 
declaració que vagi contra la llei, serien “absoluta-
ment inacceptables, il·legals i contràries a l’Estat de 
dret, la democràcia, la justícia i l’estabilitat”. 

José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers ex-
teriors,  ha declarat que “Un referèndum que viola 
una constitució interna, viola la legislació internacio-
nal, és nul i no pot tenir efectes jurídics. Això s’aplica 
tant a Crimea, com a Espanya i a Catalunya, per-
què la Constitució espanyola no permet una consul-
ta d’autodeterminació i estableix la unitat indivisible 
d’Espanya. Cada centímetre quadrat del territori es-
panyol pertany a la totalitat dels espanyols i ningú els 
pot expropiar aquest dret”.

Juan Carlos Girauta, número dos de Ciutadans 
a les europees, va fer un article on acusava l’ANC 
d’estar organitzant un “cop d’estat”. ABC i el País 
es van afegir a les desqualificacions, les amenaces 
d’il·legalització han precipitat una autèntica allau de 
noves incorporacions.

Josep Baselga, oncòleg català que dirigeix l’hospi-
tal Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova 
York, ha estat escollit nou president de l’Associació 
Americana per a la investigació del Càcer (AACR), 
un col·lectiu de 34.000 metges d’USA que és l’orga-
nització científica  més important a nivell mundial en 
l’àmbit de la recerca científica sobre el càncer.
 
Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, havia 
assegurat el passat novembre que les ganivetes “no 
eren una mesura agressiva, d’efecte dissuasiu i que 
només provoca ferides superficials”.  Més de trenta 
han acabat a l’hospital amb ferides greus. 

Montserrat Gomendio, secretària d’Estat d’Educa-
ció, ha afirmat que el decret relatiu a l’ensenyament 
en castellà com a llengua vehicular a les comunitats 

amb llengua cooficial s’aplicarà el proper curs “sí o 
sí”.

Josep González, president de Pimec, va recollir les 
reivindicacions de les empreses. “No era un acte po-
lític” i estaven previstes unes pancartes amb el lema 
de la convocatòria, ‘Diguem prou’, però en lloc d’ai-
xò, centenars d’empresaris van cridar “independèn-
cia”, i alguns, fins i tot, van mostrar estelades.

La Reina Sofia, també va haver de retardar la torna-
da de Guatemala per avaria al seu avió. Que això no-
més passa a les altes instàncies comença a inquietar 
i molts pensen que la seguretat quan volen ja no és 
la que hauria de ser-

Adolfo Suárez, el que havia estat president de la 
Transició, ens ha deixat. Feia temps que el seu cer-
vell havia desconnectat, segurament cansat que di-
guin que la llei no permet tantes coses que ell amb 
voluntat d’estadista va aconseguir realitzar.

Willy Toledo, actor, i Olga Rodríguez, periodista 
han llegit els manifest de les sis ‘Marxes de la Digni-
tat’ que van sortir des de diferents punts d’Espanya 
van arribar un mes després a la Plaça Colon recla-
mant “pa, treball i sostre per a tothom”, vigilats per 
més de 1.600 agents antiavalots, però no han pogut 
evitar incidents ni estelades i banderes vermelles.

Una sentència del Jutjat Número 2 de Güímar (Te-
nerife) ha retirat la custòdia d’una nena de 4 anys a 
la seva mare i l’ha donat al pare que està a l’atur. 
Justifica la decisió per la falta d’adaptació a Ripollet 
(Barcelona), lloc on es va traslladar a viure per mo-
tius laborals. Afegeix que Catalunya té unes “carac-
terístiques especials d’integració, ja que a part dels 
seus costums propis, s’afegeix la dificultat del cata-
là.” La mare haurà de passar una pensió mensual de 
200 euros al pare.  

Artur Mas, dirigint-se a Mariano Rajoy i referint-se a 
Adolfo Suárez, va dir que “no va mirar cap a una altra 
banda. Va mirar de cara, va afrontar els problemes, 
no va deixar que anessin passant”.

Manos Limpias denúncia l’Assemblea Nacional 
Catalana per sedició i malversació de fons públics. 
Manos Limpias és un sindicat ultradretà i presenta la 
denúncia contra Carme Forcadell.

Han estat el bressol de la societat 
civil catalana, clau per entendre, 
també, la capacitat del poble català 
per afrontar situacions complexes 
com la que vivim avui. Els ateneus 
són fàbriques de cultura.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Fa temps que penso en un problema que limita 
les possibilitats de desenvolupament en positiu de 
l’economia catalana i, pel que ens afecta a nosal-
tres, a l’economia anoienca. Parlo de les traves bu-
rocràtiques que l’administració, ens obliga a supe-
rar per a qualsevol tràmit administratiu.
En totes les campanyes electorals, de les munici-
pals a les europees, els candidats ens parlen de la 
necessitat de suprimir nivells administratius i sim-
plificar tràmits. A l’hora de la veritat però, es disso-
len totes les bones intencions inicials. Així continua 
sent un calvari obrir un nou negoci, posar un rètol, 
aprovar un pla de gestió o fer-se autònom.
No demano pas que amb l’excusa de la crisi, qual-
sevol proposta per desassenyada que sigui, hagi 
de ser aprovada sí o sí. El que demano, i és de 
sentit comú, és que no hi hagi tantes finestretes i 
tantes taxes prèvies, abans de culminar amb èxit un 
procés administratiu.
Les administracions públiques -no es pot parlar en 
global de l’Administració perquè són moltes i super-
posades- obeeixen més a criteris de competències 
que no volen perdre, a criteris de recaptació via ta-
xes i a un mal entès sentit d’autoritat, que no pas a 
un veritable servei públic que faciliti l’activitat econò-
mica i/o social que, al capdavall, és qui manté tota 
l’estructura de l’Estat.
Si mirem l’administració local, als 945 ajuntaments 
de Catalunya, cal sumar-hi tots els consells co-
marcals, les diputacions i les corresponents dele-
gacions de la Generalitat i de l’Estat central. Molts 
d’aquests organismes tenen criteris diferents, com-
petències duplicades, però tots tenen la ferma vo-
luntat de no deixar passar l’ocasió de reivindicar la 
seva autoritat. A més, en alguns casos, els partits 
han posat al davant d’aquests organismes als ho-
mes més inútils, pel fet que són els més fidels a la 
direcció del partit.
Anant més amunt podríem parlar de la inutilitat total 
del Senat, pensat per ser la Cambra territorial,  però 
que s’ha convertit en una cambra per alentir les lleis 
del Congrés dels Diputats i per ser el cementiri dels 
elefants del sistema de partits espanyol. 
Tornant als ajuntaments i consells comarcals, 
m’agradaria veure com fan un esforç efectiu per a 
dinamitzar de debò els seus mecanismes i esde-
venen d’una vegada, eines de dinamització i relli-
gament social. L’administració ha de treballar per 
facilitar que els ciutadans puguin realitzar els seus 
projectes. Complint la llei, però sense fer-los passar 
per la teranyina de tràmits que -tal vegada per a jus-
tificar la seva existència- fan passar als ciutadans 
que volen realitzar un projecte.
És una vergonya que havent-hi tants regidors i ti-
nents d’alcalde de “promoció econòmica” en aques-
ta comarca, encara estiguem per damunt del 26% 
d’atur i que alguns alcaldes es preocupin més de 
la seva carrera política que del benestar dels ciu-
tadans.

Simplificació

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La família diferent. Era una urbanitza-
ció gran. Hi havia unes famílies que vivien en un ex-
trem, a tocar a una altra també molt gran. Parlaven 
diferent i tenien altres costums. Darrerament les co-
ses s’havien complicat. No es posaven d’acord. Als 
díscols no els agradava la xerinola que la majoria 
volia i es queixaven de la pudor d’all quan es feia 
una sardinada.  No estaven mai d’acord amb les 
contribucions pel manteniment de la urbanització. 
Deien que sempre s’arreglaven els carrers i places 
del centre i s’oblidaven del manteniment a la vora 
de casa seva. I això que la contribució que paga-
ven era alta perquè un dia algú havia dit que els 
que vivien allà havien de pagar més pel fet de tenir 
millors vistes. 
   La gent de la urbanització deia que s’havien d’em-
motllar a les decisions de la majoria. I quan hi havia 
votacions aquelles famílies sempre tenien les de 
perdre. Cansats que no els en fessin cas, van deci-
dir que el millor era separar-se. Però els van dir que 
aquella decisió corresponia a tots els de la urbanit-
zació i que no podien segregar-se. I els van prohibir 
que se n’anessin. Deien que portaven molts anys 
junts i que l’ajuntament del poble ho entenia com 
una Comunitat, que estava pel damunt dels interes-
sos dels que hi vivien. 
   I com que aquelles famílies no baixaven del burro 
en la seva voluntat de separar-se els van començar 
a amenaçar. Els deien “La ciutat us incrementarà 
els impostos. Els vostres fills no podran anar a cap 
escola. Us acomiadaran de la feina. No tindreu els 
serveis comunitaris. No us recolliran la brossa i us 
tallaran l’aigua, la llum i el gas. Però res de tot allò 
els va fer canviar de parer. I el dia que van acon-
seguir que l’Ajuntament els reconegués fora de la 
urbanització, només van trobar menyspreu i males 
cares. Però la resta va continuar igual. Agradés o 
no, les cases estaven on estaven. Tenien els ser-
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veis municipals i les companyies de serveis no ve-
ien la manera de limitar-los i a més volien continuar 
facturant. I els de la urbanització veïna, que tampoc 
els feia gràcia el procés de segregació, van canviar 
la política amb els seus veïns per tal d’evitar proble-
mes semblants, perquè també s’havien començat a 
escoltar algunes queixes. I l’Ajuntament del poble 
va creure que el millor era fer canvis i així evitar les 
marginacions de famílies diferents.
   Massa sovint ens equivoquem invocant drets so-
bre la propietat. Ens confonem creient que el con-
fort del pensament únic és millor que el dret a la 
diferència. Diem el meu marit, la meva dona o els 
meus fills. A vegades actuant com si fossin una pro-
pietat, vinculada a uns contractes que no es poden 
desfer. Però ja fa segles que els fills marxen de 
casa per crear la seva llar. Aquelles famílies que 
es convertien en clans que s’havien de defensar de 
l’entorn ja no existeixen. I moltes parelles que es 
juraren amor etern, fins que la mort els separés, 
s’han separat en veure que aquell amor que era el 
que les havia de ajuntar ja no hi era.
   Sempre serem millors quan desapareixen els con-
dicionants de l’entorn. Però encara queden  molts 
que creuen poder mantenir lligams arbitraris i in-
justos fent por. Però aquesta és una força que ha 
perdut bona part del seu poder. L’estaca, des que 
en Lluís Llach va fer la seva cançó, tothom sap que 
només s’ha d’estirar entre tots. Uns cap ací i els al-
tres cap enllà. Avui la llibertat no es pot limitar inde-
finidament. S’acaba poder mantenir el poder d’uns 
damunt dels altres. Tothom sap que sense justícia 
no hi haurà estabilitat ni equilibri. I ser just no vol dir 
aplicar les lleis, sinó cercar un concepte molt més 
profund. I la seva cerca és la que impulsa la huma-
nitat. I seguirà fent-ho mentre hi hagi qui s’aprofiti 
dels altres.

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



D E  L ’ A N O I A
04 DIVENDRES

28 de març de 2014

LOTTO 6/49
· Dissabte 22/03/2014

8-16-18-28-35-48
Complementari: 14
Reintegrament: 3

· Dimecres 26/03/2014
9-21-37-39-43-44
Complementari: 49
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 20                  569  
· Divendres 21          945
· Dissabte 22     263
· Diumenge 23          162
· Dilluns 24               860
· Dimarts 25       800
· Dimecres 26      546

ONCE
· Dijous 20              40576
· Divendres 21       11010
· Dissabte 22    71189
· Diumenge 23       01698
· Dilluns 24             48525
· Dimarts 25    64782
· Dimecres 26    44456

· Dijous 20   4-7-12-14-15-49   C: 32  R: 6
· Dissabte 22   7-12-18-27-32-34  C: 25   R: 6

· Diumenge 23   9-20-30-37-44  Núm. clau: 2 

· Dimarts 25   7-20-26-28-50  Estrellas: 2/8

MARÇ/ABRIL
28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu. 
29: Ciri; Eustaci; Beatriu de Silva.
30: Quirí; Règul; Joan Clímac.
31: Benjamí; Amós.  
1: Venanci; Hug; Teodora.
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca. 
3: Maria al peu de la creu. Nicetas.

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.

Gràcies a tothom
•• PLATAFORMA PULMÓ VERD ANOIA

El passat mes de setembre es va ar-
xivar l’expedient del parc eòlic d’Orpí. 
Aquest projecte té els seus inicis el 
2007 i des d’aleshores la plataforma 
ciutadana Salvem el pulmó verd de 
l’Anoia ens varem oposar a aquest 
projecte per les formes en la trami-
tació i pel contingut del mateix sense 
cap respecte a l’entorn natural ni so-
cial de la zona.
Ara ja som al final d’aquesta etapa i 
la plataforma us vol agrair el suport 
que durant tot aquest temps ha rebut. 
Gràcies a totes les persones que ens 
heu fet costat. Gràcies a les organit-
zacions mediambientals, ciutadanes 
o institucionals que ens han donat 
suport i assessorament en aquest 
camí tant complicat. I també gràcies 
als promotors i defensors del projecte 
, perquè si no fos per ells ara no se-
ríem tant conscients del valuós patri-
moni natural que tenim. En el marc de 
la globalitat (tant econòmica, com de 
crisi ambiental) la cultura i el territori 
són un factor diferenciador, fent del 
coneixement de l’entorn un potenci-
al del nostre progrés. Aquest procés 
també ens pot guiar cap a un canvi en 
vers unes noves relacions entre els 
éssers humans i la natura, socialment 
molt més respectuoses i justes.
Gràcies també, per fer-nos veure que 
la democràcia no és una cosa estàti-
ca, que te més a veure amb una ciuta-
dania compromesa amb el bé comú, 
que amb els interessos dels que es-
peculen amb el territori.
I per tot això, hem volgut organitzar 
una jornada festiva el dia 30 de març. 
Una caminada per l’entorn que hem 
defensat i així poder gaudir de la seva 
singularitat. Una petita excursió, molt 
curta, però si obriu bé els ulls podreu 
descobrir una natura rica i amable i 

també la petjada de l’home reflectida 
en perfecte harmonia en els pous de 
calç, les carboneres, les cabanyes 
de pedra seca i per tota una xarxa de 
corriols de llenyataire.
Així doncs, us emplacem a tots a 
gaudir d’aquesta caminada a les 9h 
al castell d’Orpí. O, si ho preferiu, feu 
la vostra matinal i ens trobem tots a 
la casa gran de Feixes cap a les 11h, 
on prepararem una botifarrada per 
tots els assistents. Per a una millor 
organització, us demanem que ens 
confirmeu la vostra assistència abans 
del divendres 28 en aquests telèfons 
i correus: 686 298 198 / 639 608 338 
/ pochpi@hotmail.com. Si no heu re-
servat a temps no patiu, porteu-vos 
l’esmorzar però veniu igualment a ce-
lebrar-ho. Compte amb el canvi d’ho-
ra!
Moltes gràcies i fins el dia 30!

És tot un goig
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ 

Aquest diumenge dia vint-i-tres de 
maig d’enguany, a les set de la tarda, 
a l’església catedral de Sant Feliu de 
Llobregat, ha tingut lloc la celebració 
presidida pel Sr. Bisbe, Sr. Cortés, de 
l’ordenació d’un prevere i de dos dia-
ques, dels quals un d’ells ha estat en 
Pere Pujol Pons, fill dels Hostalets de 
Pierola. Crec que pel poble és un tot 
un goig tenir aquesta persona al ser-
vei de la doctrina de Jesucrist, d’aju-
da als més necessitats a fi de retrans-
metre’ls la paraula de Déu amb el seu 
exemple, dita ordenació requereix es-
tudis de teologia, sagrada escriptura, 
moral i litúrgia, la qual cosa li dóna la 
potestat de celebrar casaments. ba-
tejos, presidir exèquies i celebracions 
de diumenges en absència del preve-
re, destacant que tota aquesta entre-
ga, per ajudar al demés, no té remu-

neració, sols la del pur amor als altres 
i això és molt d’agrair ja que en els 
temps que corren, en casos de cor-
rupció i interessos econòmics, surtin 
aquestes flors que vulguin perfumar 
l’ambient tan i tan necessari. Que per 
molts anys Pere, que Déu et doni for-
ces per impartir el teu amor als altres, 
gràcies Pere.

Estelada per Sant Jordi
•• CUP MASQUEFA

El passat 18 de Març, la CUP de Mas-
quefa, va fer arribar a l’ajuntament de 
Masquefa una instància en la qual es 
sol•licita que el proper Sant Jordi one-
gi la senyera estelada a la façana de 
l’ajuntament. 
Entenem que l’estelada simbolitza la 
lluita dels Països Catalans per la seva 
llibertat i que aquest símbol de llui-
ta avui és més vigent que mai. Avui 
és quan ens cal seguir treballant per 
aconseguir la llibertat que totes desit-
gem. Per això és necessari actes de 
valentia tant al carrer com a nivell ins-
titucional i deixar els temps de “la puta 
i la ramoneta” enrere.
Hem pogut comprovar que a Masque-
fa existeix un gran compromís de les 
vilatanes vers l’autodeterminació en 
els diferents actes que s’han fet com 
la Marxa de Torxes per la Independèn-
cia, manifestació de l’11 de setembre, 
festa major, etc. El compromís de les 
persones queda palès.
Entenem que la voluntat de la majo-
ria dels regidors d’aquest ajuntament 
també és favorable a la independèn-
cia, ja que, el nostre l’ajuntament for-
ma part de l’AMI, a més d’haver-se 
aprovat diferents mocions respecte 
a la llibertat dels Països Catalans. La 
CUP de Masquefa pensa que ha ar-
ribat l’hora de donar un pas més en 

aquesta lluita i esperem veure lluir 
l’estelada a la façana de l’ajuntament 
el proper Sant Jordi. 
Ara és el moment de coratge, valentia 
i de decisions importants.

Òmnium Cultural crida 
a exercir la sobirania el 
proper 9 de novembre
•• ÒMNIUM CULTURAL 

Malgrat la decisió del Tribunal Consti-
tucional (TC) d’avui, Òmnium seguirà 
treballant al costat de la resta de la 
societat civil, amb unitat i força, per 
fer efectiu el dret democràtic a decidir 
el futur polític del poble de Catalunya 
a les urnes el proper 9 de novembre.
Òmnium considera il·legítima la deci-
sió del TC i reafirma que Catalunya és 
un subjecte polític i jurídic i que, per 
tant, els catalans i les catalanes tenen 
dret a decidir el seu futur polític a tra-
vés d’una consulta.
Òmnium Cultural considera que la de-
cisió del TC de tombar la declaració 
de sobirania atempta contra la legiti-
mitat democràtica del Parlament, re-
presentant sobirà del poble de Cata-
lunya. Considera, també, que aquesta 
decisió demostra que el Tribunal 
Constitucional no pot ser l’àrbitre del 
procés i dóna suport a la iniciativa del 
Parlament de demanar la recusació 
del president del TC, Francisco Pérez 
de los Cobos, i dels magistrats Pedro 
González-Trevijano i Enrique López 
per la seva manca d’imparcialitat.
L’entitat recorda que aquest mateix 
tribunal ja va escapçar l’Estatut de 
Catalunya aprovat per una majoria 
clara del Parlament i ratificat a les ur-
nes pels catalans. Una decisió que va 
fer sortir als carrers de Barcelona més 
d’un milió de catalans el 10 de juliol 
de 2010.

Dia 28: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 29: M.R. SINGLA/ Pujadas,47
Dia 20: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23
Dia 31: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 1: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 2: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 3: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director



El passat dimarts 25 de 
març es van celebrar les 
jornades nacionals de Mary 
Kay a Madrid, un dia en què 
la companyia forma tota la 
força de vendes i reconeix 
la feina ben feta.
Quan Mary Kay Ash va fun-
dar aquesta companyia sa-
bia que el reconeixement és 
motivador, fa sentir bé les 
persones i fa que les con-
sultores desenvolupin la mi-
llor versió de sí mateixes, la 
qual cosa les porta a créixer 
a nivell professional, econò-
mic i personal.
Les consultores de bellesa i 
empresàries de l’equip d’Ol-
ga Jiménez van destacar 
entre les més de 3000 per-
sones que s’hi van aplegar i 
van posicionar-se entre les 
millors.
L’empresària Irene Vaqué 
(que va conèixer Mary Kay 
en un dels tallers de l’Olga 
com a clienta) va quedar 
número 1 en vendes per-
sonals de tot el país. Olga 
Jiménez va ser reconeguda 
en la posició número 2 d’Eu-
ropa en vendes d’equip (en-
tre més de 10.500 equips), 
Glòria Lopera, Rosa Mª 
López i Pili Ureña van re-
bre els seus cotxes Mini 
By Mary Kay, que es van 
emportar cap a Barcelona, 
i nombroses consultores i 
empresàries van ser aplau-
dides pels seus excel·lents 
resultats
El d’Olga Jiménez s’ha con-
vertit en un dels equips de 
més prestigi a Mary Kay i 
està molt a prop d’assolir la 
categoria d’Àrea Nacional, 
una de les posicions més 
preuades a Mary Kay, fet 
que el convertiria en la pri-
mera Àrea Nacional cata-
lana
L’oportunitat de ser 
consultora està millo-
rant la vida de moltes 
dones i les seves fa-
mílies i compta amb 
un dels millors plans 
de màrqueting en el 
sector de la venda di-
recta
Des d’aquí volem agrair 
a totes les clientes que 
confien en nosaltres i 
valoren el servei ex-
clusiu, el seguiment 
personalitzat, la 
garantia de satis-
facció i l’excel·-
lent producte 
que oferim les 
consu l to res 
de Bellesa In-

Gran èxit de les consultores de bellesa independents de 
l’equip d’Olga Jiménez a les jornades nacionals de Mary Kay

dependents de Mary Kay
Una de les novetats d’aquest 
mes és la nova plataforma 
online a la qual poden subs-
criure’s les clientes per re-
bre el butlletí de bellesa tri-
mestral i realitzar les seves 
comandes des de la como-
ditat de l’ordinador. A més, 
podran crear looks perso-
nalitzats on podran veure’s 
maquillades a través del ma-
quillatge virtual. Subscriu-te 
a la web de la teva consulto-
ra de bellesa. Si ets clienta 
de l’Olga o no tens consul-
tora i et subscrius aquest 
mes a la seva web rebràs un 
paquet de mostres de regal. 
Pots fer-ho a www.marykay.
es/olgajimenez   
Si vols convertir-te en exper-
ta en la teva bellesa o t’agra-
daria desenvolupar-te com a 
professional del sector no 
dubtis a contactar amb no-
saltres al 630670239, a ol-
gajimenezmk@gmail.com o 
a www.olgajimenez.es  Vine 
a descobrir perquè milions 
de dones a tot el món gau-
deixen tant de l’experiència 
de ser clientes o consultores 
Mary Kay!

Olga Jiménez Muntané
Empresaria Senior
 Ejecutiva Elite de Mary Kay
Saló: C/ Pau Muntadas, 
13 - 08700 IGUALADA
Tel.: 630670239

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

28 de març de 2014

L’EMPRESÀRIA IRENE VAQUÉ NÚMERO 1 EN VENDES

EMOTIU MOMENT EN QUÈ PILI UREÑA, ROSA Mª LÓPEZ I GLÒRIA LOPERA VAN REBRE LES CLAUS 
DELS SEUS MINI BY MK

OLGA JIMÉNEZ RECULL EL PREMI A UN DELS MILLORS EQUIPS D’ESPANYA I EUROPA
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No tothom sap que Cataluna és l’única comunitat 
autònoma de l’Estat espanyol que no té una llei 
electoral pròpia i això vol dir que no ha exercit la 
seva sobirania absolutament plena en aquest àm-
bit. Les eleccions al Parlament català es regeixen 
encara per la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General en aplicació d’una disposició transitòria 
de l’Estatut de 1979 que s’ha mantingut inaltera-
ble. Quina vergonya, quina incompetència, aplicar 
la legislació espanyola que estableix un sistema 
basat en una determinada distribució d’escons per 
província.
   Els vots de tots els penedesencs no valen igual. 
Un vot d’una persona d’Igualada, val molt menys 
que el d’una persona del Vendrell, o per exemple 
els vots al municipi de Calafell, valen més del 60% 
que els del municipi de Piera, que són del mateix 
àmbit territorial, el del Penedès, però de diferent 
província. Mentre per obtenir un escó a la provín-
cia de Tarragona calen uns 20.000  vots, per ob-
tenir un escó a la província de Barcelona en calen 
uns 32.000, també depèn de la participació. Per 
això creiem que les circumscripcions electorals 
haurien de deixar de ser d’una vegada per totes 
les quatre províncies.  
   La majoria de penedesencs veuríem molt bé es-
devenir una circumscripció electoral pròpia, i per 
descomptat creiem que seria injusta la fórmula 
d’una circumscripció única nacional, ja que això 
voldria dir també que es produirien desigualtats 
per les diferències de densitat que es donen en el 
territori català. Per això creiem que cal fer una re-
forma del sistema que millori la proporcionalitat i al-
hora acosti l’elecció al ciutadà. Una bona proposta 
seria la d’implantar el doble vot, amb una papereta 

El Penedès i la llei electoral catalana

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

nacional i una altra de territorial delimitada per les 
vegueries, però com que aquestes encara no són 
vigents, les demarcacions territorials haurien de 
ser els 8 àmbits. L’Institut d’Estadística de Cata-
lunya els defineix i en dóna el percentatge de po-
blació respecte del total de Catalunya: Metropolità 
(63,39%), Comarques Gironines (9,89%), Camp 
de Tarragona (6,86%), Terres de l’Ebre (2,50%), 
Ponent (4,86%), Comarques Centrals (5,23%), Alt 
Pirineu i Aran (0,99) i Penedès (6,25%).

   L’any 2007 es va nomenar una comissió d’ex-
perts per elaborar un informe, que analitzés qües-
tions com ara la participació electoral, la represen-
tació proporcional i geogràfica, la proximitat entre 
votants i representants, la transparència i l’auto-
govern democràtics del procés electoral, les llistes 
desbloquejades, les limitacions en el finançament 
de les campanyes, etc. Avui encara podria ser và-
lida en terme generals, amb la correcció de les vuit 
circumscripcions, per afegir-hi el Penedès. Ara, en 
el debat de la ponència, sembla que alguns par-
tits segueixen amb la mala intenció de continuar 
endarrerint la llei electoral, diuen per entorpir la 
consulta; desprès de diverses reunions, l’actual 
comissió intenta arribar a un acord de mínims. Un 
instrument que podria esdevenir clau per al règim 
jurídic d’una virtual consulta sobiranista. Veurem 
si aquesta vegada es posen d’acord.

La sentència del TC sobre la declaració de so-
birania del Parlament de Catalunya no fa més 
que concretar el camí que cal seguir per exer-
cir un dret que en democràcia no és negat a 
cap poble del món. Allò que diu el TC és que 
Catalunya no és un subjecte jurídic de dret i 
que no pot decidir el seu futur. En definitiva, 
i dit en paraules planeres, que Catalunya no 
és una nació i, per tant, no  té capacitat de 
decisió pròpia. Només ho pot fer en aquells 
aspectes en què l’estat li ho permet i encara 
sota la seva supervisió. 
No deixa de ser curiós que els encarregats 
d’interpretar les lleis siguin els mentors que 
marquen els límits d’allò que és permès o no. 
Exactament com es fa amb els menors d’edat 
que no tenen criteri suficient per decidir per 
ells mateixos. I no deixa de ser curiós també 
que ho facin sempre de manera restrictiva i 
fins i tot contra la voluntat explícita d’un poble 
que ha posat de manifest a bastament la seva 
maduresa.
En el documental emès aquesta setmana per 
TV3, el bisbe Casaldàliga deia que cal lluitar 
pels drets de les persones, però que no serien 
reconeguts plenament si al mateix temps no 
es reconeixien els seus drets com a poble. I 
expressava els seus dubtes sobre la manca 
de democràcia de països econòmicament de-
senvolupats que imposen una llengua i una 
cultura considerades “superiors” als habitants 
d’un territori en inferioritat de condicions. No 
són democràtics aquells que neguen la lli-
bertat --deia. Ell feia referència als indis de 
l’Amazònia, extorsionats i expulsats de les se-
ves terres i annexionats a la cultura i costums 
occidentals, però les seves paraules poden 
ser plenament aplicades a Catalunya. 
La diferència és que Catalunya no té només 
una consciència de poble, sinó els mitjans per 
reivindicar els seus drets. Uns drets irrenun-
ciables i que ha d’exercir malgrat l’oposició 
d’aquells que els neguen. Les lleis no poden 
anar mai contra la voluntat del poble i si ho 
fan, és que són injustes. Per això, ara que 
ens plouen crítiques de totes bandes, hem de 
continuar demostrant la nostra maduresa i la 
nostra capacitat d’anar endavant. Cal seguir 
caminant i no deixar-nos atemorir per aquells 
que sempre ens han dominat i s’han aprofitat 
de nosaltres. Més aviat hem de pensar que 
ara són ells que ens tenen por. Diuen que la 
persona sotmesa que recupera la seva dig-
nitat, la fa irrenunciable, i això és el que està 
passant a Catalunya. Després d’acotar el cap 
tants anys, ara ens hem de fer respectar. Els 
mateixos adversaris ens han ajudat a obrir els 
ulls i ens han anat marcant el camí amb la 
seva intransigència. 
No hi ha cap més sortida. Tenim clar l’horitzó, 
però encara un camí llarg per recórrer. És im-
portant que ens hàgim posat a caminar i hem 
de fer-ho conjuntament, amb la certesa que 
–com cantava Raimon- “som molts més dels 
que ells volen i diuen”. No és un caprici d’uns 
quants polítics, és la voluntat d’un poble, per 
més que ells ho neguin. I contra la voluntat 
d’un poble no hi valen lleis, ni amenaces, ni 
pors. 

Ens marquen el 
camí

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

La majoria dels penedesencs veuríem molt 
bé esdevenir una circumscripció electoral 
propia i per això cal fer una reforma del sis-
tema electoral

Tot i que a la antiga Roma, al senat, ja hi havia 
contínues baralles per fer prevaldre les diferents 
opinions, no es pot parlar realment de partits po-
lítics fins a finals del segle XVII. Agrupacions que 
van evolucionar al XVIII i consolidar al XIX, i una 
vegada assentats en la vida dels ciutadans van co-
mençar les discrepàncies. Quan Verdi fa cantar La 
donna è mobile, qual piuma al vento —la dona és 
voluble com una ploma al vent— al Duc de Man-
tua, a Rigoletto, potser li hauria valgut més canviar 
la dona pel polític, perquè, desenganyem-nos, el 
de la dona és un tòpic, però el del polític és una re-
alitat. Només repassant els anys de la nostra curta 
democràcia el ball d’anades i vingudes, escissions 
i canvis de sigles han convertit la política en una 
sopa de lletres del mal digerir. Ara, amb “el procès” 
ja en veiem aquí i a fora —precisió: a fora és Espa-
nya— i les que veurem.
Per això, quan un moviment comença per la base 
i el poble s’hi apunta, fa pinya i respon a les crides 
amb ganes i il·lusió, els professionals de la política 
es comencen a cagar a les calces, i tenen molta 
raó de fer-ho perquè senten aquell soroll odiós que 
els fa tanta angúnia, aquella fresa tènue però per-
sistent que se sent quant et seguen l’herba sota 
els peus. I els fa por perquè no poden entendre 
com és que quatre arreplegats que no tenen finan-
çament, ni “aparell” per organitzar-se aconseguei-
xen tant de seguiment i són capaços de muntar 
una Via Catalana, per exemple.

I aleshores “els de fora”, que estan acostumats 
a tenir-se-les amb polítics i mercadejar i pactar 
i canviar-se cromos, s’espanten i no saben com 
poden doblegar aquesta pila de gent que s’ha unit 
pacíficament i agafen caguera i la por és molt pe-
rillosa. Les feres —ara parlo d’animals, i qui ho 
vulgui entendre que ho entengui— quan tenen 
pànic ataquen, però com que els ultramontans no 
tenen queixals per mossegar tanta gent fan servir 
el que els queda a mà: poder judicial i ja n’hi ha 
que atien perquè s’il·legalitzi tot el que els sembla 
que es belluga en contra seu, com organitzacions 
ciutadanes que sempre han actuat pacíficament i 
respectant la llei. Pensen, pobres curts de gam-
bals, que així resoldran el problema, i els molt ca-
rallots aconsegueixen just el contrari i encara fan 
que els catalans del carrer estrenyem més la unió.
En el cas de l’ANC, s’ha d’admetre que dema-
nant la il·legalització han aconseguit que en qua-
tre dies quasi cinc mil persones noves s’hi hagin 
afiliat, entre altres, personalitats de les arts i la 
cultura que fins avui no n’eren socis; una proesa! 
Hauríem d’enviar telegrames i missatges a la ca-
pital del reino per agrair els favor que ens estan 
fent i animar-los a aixecar més la veu i insultar en-
cara d’una manera més grollera. Per cert, el Vidal 
Quadras que s’ha quedat afònic? Fa temps que 
no se’l sent, cagumdena; a veure si s’ha quedat 
sense vox; perdó, volia dir sense veu.

Il.legalitzacions
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC
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El procés de transformació col·lectiva que viu Ca-
talunya, caminant cap a la independència, ens està 
donant l’oportunitat de repensar el país, de qüestio-
nar models, de proposar-ne de nous, de debatre el 
futur que volem. És un camí de transició, que pro-
gressivament va abandonant vells paradigmes per 
entrar en un nou estadi, que anirà prenent forma a 
mesura que l’anem construint. Aquest moment his-
tòric, podríem aprofitar-lo també per qüestionar-nos 
les unitats més petites que constitueixen el país, els 
pobles i ciutats.  Amb el permís del barri, la ciutat és 
la primera unitat col·lectiva que ens defineix. I, de tot 
plegat, m’interessa la relació que s’estableix entre 
ciutadania i administració. 
   Actualment, tenim un Ajuntament format per uns 
representants escollits cada quatre anys, que ens 
representen i a qui deleguem l’administració de la 
ciutat. És la doble funció de governar i administrar. 
El govern polític d’una comunitat i l’administració 
d’uns serveis. Aquest model ha estat molt útil al llarg 
dels darrers 40 anys, per construir ciutats amb ser-
veis públics potents, després de les ciutats grises 
del franquisme. Ara, sembla que aquesta ombra gri-
sa vol retornar amb la llei de racionalització i sos-
tenibilitat de l’administració local, (que, per cert, el 
Ple de l’Ajuntament d’Igualada s’hi mostrà en contra 
recentment). Però si som capaços de fer el pas en-
davant i constituir-nos en nou estat, aquesta llei no 
ens traurà la son i caldrà construir les noves ciutats 
del nou país. 
   Continuant amb la relació ciutadà i administració 
que apuntava anteriorment, crec que aquest és el 
punt clau d’on ha de néixer el nou model de ciutats. 
On el ciutadà deixi de ser un espectador amb dret a 
opinar cada quatre anys per passar a ser un agent 
actiu permanentment. Ras i curt, és passar de la 
suma d’individualitats que emeten el vot quadriennal 
a la constitució i reconeixement de la ciutat com a 
subjecte col·lectiu capaç d’aconseguir tots plegats 
acords pel bé comú. 
   Les grans decisions de ciutat, la gestió i usos de 
l’espai públic, els canvis urbanístics, la prestació 
de serveis, la mobilitat, la cultura, el comerç, etc. 
han d’esdevenir fruit del consens col·lectiu, ja sigui 
a través de consultes ciutadanes, debats, fòrum o 
consells participatius. El ciutadà ha de ser consul-
tat i l’administració assumir-ne les seves demandes. 

Actualment ja existeixen alguns instruments de par-
ticipació però són insuficients i acaben sent petits 
bolets inconnexos, poc resolutius i sense poder real. 
   Per fer possible aquest model hi ha d’haver un can-
vi estructural tant de l’administració com de la ciuta-
dania. Tenim eines suficients per tirar-ho endavant 
però cal apostar-hi. Les noves tecnologies hi poden 
ajudar però cal més. El reforç dels barris i les seves 
associacions com a punt de trobada veïnal, equipa-
ments de proximitat (actualment tenim associacions 
de barris que tenen la seu social en un altre barri!), 
espais amb models de cogestió o autogestió, una re-
lació més directa amb els representants. En aquest 
punt els regidors hauríem de dedicar més temps a 
trepitjar el carrer i a trobar-nos amb el ciutadà, i re-
nunciar a passar hores al despatx, sovint inútils.
   Possiblement, necessitarem més temps. Haurem 
de ser més transparents. Haurem de garantir l’accés 
universal a les noves tecnologies. Haurem d’impli-
car-nos més. Però els passos seran més ferms. Se-
rem tots més responsables. I la ciutat millorarà.
  Aquests són d’aquells canvis imprescindibles per 
ser una ciutat millor i avançar. No és cap novetat ni 
revolució. Ja hi ha ciutats que aposten i treballen en 
aquest model. És possible fer-ho i justament, Igua-
lada ja ha fet passos en aquest sentit. Però cal con-
tinuar i no quedar-nos només amb aquesta paraula 
que tant ens agrada, la participació, però que sovint 
s’acompanya sense continguts. La participació és 
una cursa de fons, que requereix d’esforç, compren-
sió, renúncia, compromís, empatia. 
   El darrer Ple Municipal de l’Ajuntament d’Iguala-
da va aprovar un canvi en el reglament de Consell 
Municipal de Joventut, a petició del mateix Consell, 
fruit d’un treball previ que van fer els seus mem-
bres. Algun representant polític es va exclamar dels 
pocs canvis que li semblava tenir el nou reglament. 
Doncs efectivament, la participació és això. El més 
important no és el text que tenia sobre les mans amb 
el nou reglament. El més important és tot el treball 
d’anàlisi i de debat que van fer els membres del Con-
sell. Però és clar, qui s’exclamava no s’havia pre-
sentat, ni participat ni excusat (tot i ser membre del 
Consell) en tot el procés. Difícilment millorarem la 
ciutat asseguts en una còmoda butaca vermella del 
Saló de Sessions. Són els canvis imprescindibles.

No fa gaire mesos, parlava amb un conegut polí-
tic de l’Anoia molt proper a la taula on Oriol Jun-
queras parla obertament del que es cuina en el 
procés sobiranista del poble català. Em deia que  
hi hauria un moment en què “Madrid” prohibiria 
tàcitament la consulta popular,  i que llavors seria 
el veritable instant, amb el pretext oficial a les 
mans, en què, a Catalunya, s’hauria de fer un 
definitiu pas endavant. El moment clau en què 
caldria que no tremolessin les cames, en què de 
debò es veuria entre “els de dalt” qui està, i qui 
no està. Doncs bé, diria que el moment ha arri-
bat, més enllà de la pantomima que ens espera 
el proper 8 d’abril al Congrés de Diputats.

Comencen a ser ja moltes les veus que auguren 
en les pròximes setmanes un ràpid procés d’es-
deveniments. El dominó del procés sobiranista, 
un joc que entre tots hem fet que no pugui aca-
bar en taules i necessàriment hagi de tenir un 
guanyador i un perdedor, està a punt d’esgotar 
les fitxes. El hàmster, metafòricament dibuixat 
per Jordi Basté per referir-se al discurs monòton, 
cansat i reincident que escoltem fins a la sacie-
tat, està esgotat de voltar tant en una roda al límit 
de trencar-se per manca d’un bon oli que unti els 
engranatges i suavitzi les juntures.
Certament, amb el sabut “No” del Tribunal Cons-
titucional, amb el resabut “No” que ens espera 
del Congrés de Diputats, i amb el probable “No” 
de molts ajuntaments del cinturó vermell -i algun 
de la Conca d’Òdena- a apuntar-se a la consul-
ta del 9N, em fa l’efecte que, administrativament 
parlant, tornarem ben aviat a estar on érem fa 
bastants mesos.... Res nou, d’altra banda, per 
molt que ara alguns, resistents a donar el pas 
endavant de què parlava a l’inici de l’article, bus-
quin absurdes escletxes sobre el dret a decidir 
en la sentència del TC redactada sota les fron-
doses palmeres de la República Dominicana. I 
doncs, què es pensaven? Per l’Estat, està clar 
que el Parlament de Catalunya és “de fireta”.
Cada dia estic més convençut que tots sabien 
que acabaríem on som, però ningú no era capaç 
de donar el pas. S’ha acabat el teatre de guió 
fàcil, i ja és hora que, Artur Mas a banda, passin 
davant els actors de veritat. Ara veurem si hi ha 
qui tindrà de debò, sigui quin sigui el final, un 
capítol de la història de Catalunya al seu nom.

La roda 
del hàmster

JORDI PUIGGRÒS 
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Artur Mas presidirà demà l’acte central 
del 150 aniversari de l’Ateneu Igualadí
JORDI PUIGGRÒS.-
El president de la Generalitat, 
Artur Mas, serà demà dissab-
te a Igualada per encapçalar 
l’acte central del 150 aniversa-
ri de l’Ateneu Igualadí. Aquest 
acte vol ser una mirada i re-
coneixement a la trajectòria 
de l’Ateneu i una presentació 
de la nova etapa com a punt 
d’inflexió pel futur. La visita del 
president culmina un any ple 
d’activitats de celebració que 
van començar el 25 d’agost 
del 2013, coincidint amb el 
dia exacte de la seva inaugu-
ració i acabarà el 25 d’agost 
d’aquest any. L’acte serà a 2/4 
de 8 del vespre, a l’interior del 
Teatre Municipal.

El segon ateneu català 
més antic del país
L’Ateneu Igualadí és el segon 
ateneu català més antic des-
prés de l’Ateneu Barcelonès 
que té un any més. Aquesta 
llarga trajectòria i el fet de ser 
el segon ateneu català que 
es va fundar són motiu d’or-
gull per als associats i per a la 
ciutat d’Igualada en general, 
ja que suposa molts anys al 
servei de la cultura ciutada-
na a través de l’organització, 
impuls i suport de tota mena 
d’activitats culturals, socials i 
pedagògiques.
L’Ateneu ha estat un dels prin-

La celebració es farà 
a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Municipal. 
L’acte vol ser mirada 
al passat, però també 
una presentació de la 
nova etapa

El tema de la setmana
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Façana de l’Ateneu Igualadí, avui.

cipals centres de debat inteŀ-
lectual de la ciutat i així vol 
continuar sent. L’objectiu de 
l’entitat és donar continuïtat a 
la tasca cultural que fins ara 
ha desenvolupat, alhora que 
es proposa recuperar i avivar 
l’esperit ateneista. Per això, 
la junta de l’Ateneu manifesta 
que la seva intenció és “man-
tenir viu l’esperit ateneista, 
renovar-lo i difondre’l com els 
seus fundadors ho van fer”. 
Per això, fa una crida a la par-
ticipació i col·laboració dels 
ciutadans “siguis el que siguis, 
siguis qui siguis, portis el que 
portis, de ben segur que a 
l’Ateneu hi tens cabuda”.
I és que l’ Ateneu és, sobretot, 
un espai privilegiat per partici-
par activament en la vida ciu-
tadana, un altaveu plural, lliu-
re i democràtic de la societat 
civil, al servei de la cultura, i 
del país. Al centre de la ciutat, 
l’Ateneu és i ha sigut sempre 
una casa per conversar, deba-
tre, informar-se, formar-se, es-

tudiar, expressar opinions, ex-
plicar  projectes i gaudir de les 
sales que el bell edifici ofereix.

150 anys donen per molt: 
breu història de l’entitat
Repassem tot seguit una breu 
història de l’Ateneu, extreta de 
la pròpia entitat. Va ser fundat 
l’any 1863 amb l’objectiu pri-
mordial de fomentar la instruc-
ció del sector obrer. El primer 

local social estava situat en un 
local del carrer Sant Magí. El 
mes de setembre del mateix 
any s’inauguraven les escoles 
nocturnes, sota la direcció del 
Pare Marià.
El 1864 a causa de l’augment 
de socis, es va traslladar el 
local al carrer del Vidre on es 
van poder augmentar les ac-
tivitats i es van crear noves 
seccions. Com més creixia i 
més popular es feia l’Ateneu, 
les ganes d’anular-lo es feien 
més patents. El mes de juliol 
de 1873, les tropes carlines 
entraven a Igualada. Un dels 
seus primers actes van ser 
incendiar l’edifici de l’Ateneu 
que va quedar totalment des-
truït.
Acabada aquesta guerra, 
després de gestions, esfor-
ços i sacrificis, els ateneistes 
aconsegueixen adquirir uns 
terrenys al carrer de Sant Pau 
on es construiria l’actual edifici 
de l’Ateneu, que va ser inau-
gurat a l’agost de 1878. Les 
escoles s’inauguraven el mes 
de setembre i el teatre, el de 
novembre. Amb aquest nou 
edifici, l’Ateneu emprendria 
una gran volada.

Les Escoles
Les escoles, principal preocu-
pació dels ateneistes, no van 
desatendre mai la seva con-
tinuïtat i actuació. A l’edifici 
del carrer de Sant Pau s’hi va 
incorporar l’ensenyament de 
música; i de teoria i pràctica 
de teixits. El 1916 s’implan-
taven a l’Ateneu les escoles 

L’entrada i el teatre, en la primera dècada del segle XX. Arxiu Fotogràfic Mpal. d’Igualada.
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Miquel Canet, president de l’Ateneu Igualadí

Montessori. El setembre de 
1920 s’inaugurava un nou edi-
fici, el Palau Escolar, adjacent 
al local social, que acollia tota 
l’activitat docent.

El teatre
Una de les grans passions 
de l’Ateneu ha estat sempre 
el teatre. L’adequat local que 
es va inaugurar el 1878 aviat 
va resultar insuficient a causa 
de l’increment del nombre de 
socis i se’n va construir un de 
nou, l’actual, que es va estre-
nar a l’abril de 1900. A causa 
d’un violent incendi, que va 
destruir l’escenari i va malme-
tre la platea i el primer pis, es 
va procedir a la seva recons-
trucció.
Es va aixecar un segon pis i es 
va donar mobilitat a la platea 
per tal de posar-la nivell d’es-
cenari en cas de voler-hi ce-
lebrar balls o sopars. Això va 
convertir aquest teatre en un 
dels més grans i complerts de 
Catalunya. Entre les moltíssi-
mes representacions que s’hi 
van fer cal destacar la Yerma, 
interpretada per Margarida 
Xirgu, el novembre de 1935, 
amb l’assistència de Federico 
García Lorca.
La Música també ha tingut 
un lloc destacat en la vida 
de l’Ateneu, sobretot a partir 
de la creació del Conserva-
tori de Música a l’octubre de 
1920, des d’on es van orga-
nitzar festivals i concerts que 
comptaven amb la participa-
ció d’intèrprets de gran cate-
goria. Després, quan va ser 

nomenat el mestre Joan Just 
director del Conservatori, es 
va formar la Banda de Música 
i l’Orfeó de l’Ateneu que va as-
solir crítiques molt favorables 
en totes les seves actuacions.
L’any 1920, l’Ateneu va com-
prar el camp de Xipreret, que 
convertiria en camps d’es-
ports, on es va celebrar la 
Festa de l’Aviació en què es 
van veure per primera vega-
da a Igualada l’enlairament i 
l’aterratge d’avions. 
Amb l’entrada de Franco al 
poder, l’Ateneu va quedar 
confiscat i desmantellat i es va 
convertir en el “Centro Nacio-
nal” fins l’any 1977.

1977: la recuperació amb 
la democràcia
L’Entitat recuperada el 1977 
gràcies al treball dels socis 
a l’exili i la voluntat política, 
però, estava depauperada i 
malmesa i només amb l’entu-
siasme dels socis es va poder 
restaurar lentament. El llibre 
de socis registra aquest en-
tusiasme. En la primera nova 
relació datada l’any 1977, fi-
guren 1160 inscripcions i l’1 
de gener de 1980 s’inscrivia el 
soci número 1603. 
El setembre de 1978 s’’inau-
guren les noves escoles d’En-
senyament Primari de l’Ate-
neu. Si el primer curs s’obriren 
només les classes de Parvula-
ri, en el curs 86-87 s’assolia el 
8è d’EGB.
L’any 1981 es va inaugurar el 
Conservatori de Música i es 
constitueix l’Associació Pro-

Suscripció popular per a la creació de l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera. Febrer de 1863 (El 
Eco de Igualada)

Butlletí de l’Ateneu Igualadí de 1885, amb la composició de la junta de 
govern, consultiva, i de les comissions d’aquella època.

motora del Conservatori de 
l’Ateneu encarregada de l’Es-
cola de Música de l’Entitat que 
després de diversos acords 
amb l’Ajuntament, passa a ser 
“Conservatori Elemental Muni-
cipal de Música d’Igualada. 
El juny de 1983 s’inaugura la 
Biblioteca “Joan Serra i Cons-
tansó” i passa a integrar-se a 
la xarxa de Biblioteques de la 
Generalitat.
El 1987, els deutes de l’entitat, 

provoquen la venda del camp 
d’esports i també la cessió del 
Teatre a l’Ajuntament per 75 
anys. L’octubre de 1990 es 
va inaugurar la renovació de 
l’edifici central, la sala d’ex-
posicions i la sala polivalent 
de l’auditori. El “nou” Teatre 
s’obriria al públic el 24 de fe-
brer de 1995, passant-se a 
anomenar “Teatre Municipal 
l’Ateneu” i també la placeta de 
l’Ateneu, espai cedit a la ciu-

tat per 75 anys, després d’en-
derrocar la tanca del carrer de 
Sant Pau. 
El juliol de 2005 es van inau-
gurar la remodelació del ves-
tíbul i inclusió de l’ascensor, i 
tres anys més tard, l’adequa-
ció de la sortida d’emergència 
del segon pis i reforç estructu-
ral del forjat del Saló Central. 
El 21 d’abril de 2008 l’Ateneu 
Igualadí va rebre la creu Sant 
Jordi de la Generalitat.

Miquel Canet, president de l’Ateneu Igualadí.

Imagino que per l’Ateneu 
Igualadí aquesta és una fita 
espectacular. Poques enti-
tats arriben tan lluny.
És veritat. Hi ha una comis-
sió que està treballant molt 
bé tots els actes del 150 ani-
versari. Tot aquest esforç ha 
valgut molt la pena i es podrà 
veure ben reflectit en aquest 
acte central amb la presència 
del president Mas. L’objectiu 
és que l’Ateneu sigui visible. 
Som una entitat privada, però 
oberta a la ciutat, i vol i enca-
ra té molt per donar a Igua-
lada. 
L’Ateneu ha viscut per mol-
tes etapes, algunes molt 
dures, fins i tot després de 
la seva recuperació l’any 
1977. Encara recordo la 
venda del Xipreret...
Això de la venda del camp 
d’esports no ho he paït mai. 
De fet, llavors no era ni soci, 
però sempre he pensat que 
va ser una mala solució a un 
problema complex d’aquell 
moment. S’hagués hagut de 
fer com va passar amb el tea-

tre, arribar a una aliança amb 
l’Ajuntament. Van ser 300 mili-
ons de les antigues pessetes,  
i, francament, no els veig per 
enlloc. No interpreto cap mala 
acció per part de ningú, però 
les coses ben fetes perduren, 
i les mal fetes desapareixen.
Quina és la situació actual?
Avui passem per una crisi, i jo 
sóc dels que penso que èpo-
ques així són oportunitats. El 
nostre és l’Ateneu de les opor-
tunitats. La vida social i civil 
d’un Ateneu i la seva ciutat es 
basa en l’activitat de les per-
sones. Dependre de les sub-
vencions és un mal negoci, i 
més ara. Passem per un mal 
moment, però tenim dinerons 
al banc. Sempre ha estat la 
filosofia de l’entitat, així po-
dem mantenir les estructures 
en un bon nivell. La despesa 
és contenible, però el futur 
és complex. Hem de trobar el 
mecanisme perquè el finança-
ment de l’Ateneu sigui el més 
adequat.
L’Escola ha estat sempre un 
referent.

Sí, però en ser una escola 
concertada anem aguantant 
com podem. La Generalitat 
paga tard, i cal anar als bancs. 
Ara crec que és un bon mo-
ment per reestructurar el fons 
del nostre ideari, de créixer, i 
de donar a la ciutat una visió 
diferent. Una ocasió per rege-
nerar-se. 
El teatre és cosa a part?
Sí, ve finançat per l’Ajun-
tament. Però al voltant de 
l’Ateneu hi ha pistes, instaŀ-
lacions internes, moltes sales 
polivalents, i tres persones 
contractades. És necessari 
per a l’Ajuntament que l’Ate-
neu segueixi funcionant, per-
què complementa la ciutat i 
les activitats municipals. Sóc 
partidari d’anar a buscar fons 
privats, però les activitats eco-
nòmiques rendibles, en un 
Ateneu, són complicades de 
trobar.
Quan repassem la història de 
l’entitat, reconec que m’haig 
de treure el barret davant dels 
nostres avantpassats. Gent 
sense formació com era la 

classe obrera que van ser pi-
oners en època d’escassedat 
absoluta. L’Ateneu, a part d’un 
espai lúdic i cultural, també 
era instrucció de les classes 
treballadores. Aquella gent va 
haver de fer un gran esforç, i 
avui dia ho tenim pràcticament 
tot al nostre abast, i en abun-
dància, a voltes fins i tot gra-
tuïta o de baix cost. Ho veiem 
a la indústria del sector, l’ad-
ministració... L’Ateneu ha de 
mantenir-se latent en aquest 
escenari. Es van fent coses 
que la societat demana. 
L’Ateneu és una fàbrica de 
cultura, i aixopluga moltes 
entitats.
Encara hi ha gent que no ens 
coneix prou. En general, ja 

no es pot fer el que es feia 
abans, quan la gent marxava 
fàcilment de la ciutat. Si fem 
activitats que la societat de-
mana, la societat respondrà. 
Hem de copsar bé les neces-
sitats.
Aquest és el futur d’aquest 
tipus d’entitats?
Penso que sí. Donar un va-
lor important a les persones, 
són el centre de relació en un 
món excessivament econò-
mic. Qui tingui ganes de fer 
projectes, ha de poder venir 
a l’Ateneu i trobar-hi aixo-
plug. Acollim avui 23 entitats 
i es poden crear sinergies 
per fer projectes cívics con-
juntament sense uns costos 
elevats.

“Som l’Ateneu de les oportunitats”
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No hi haurà diners per grans 
obres, com succeïa fa anys, 
però l’escassa dotació econò-
mica que té l’Ajuntament tam-
bé tindrà com a destí els nos-
tres carrers i places. Serà en 
format de petites obres, que 
contribuiran a millorar de for-
ma notable l’estat de voravies, 
carrers, zones verdes i mobili-
ari urbà, en algunes zones de 
la ciutat en molt mal estat. 
L’Ajuntament ha iniciat ja 
aquests treballs, visibles 
aquests dies a l’avinguda Ca-
talunya, a l’entorn de l’Hospi-
tal. De fet, s’han escollit eixos 
de circulació a peu que es 
considera estan més neces-
sitats.

Aquests són els espais 
on es faran millores
Ara mateix s’està connectant 
el tram fins ara inexistent entre 
l’Escola Dolors Martí i l’Hospi-
tal d’Igualada a la seva vorera 
Nord. A l’Avinguda de Barcelo-
na s’ampliaran les voravies en 
les cruïlles amb els carrers de 
Rubió i Doctor Padró i s’aug-
mentarà l’accessibilitat a les 
cruïlles amb Santa Teresa, 
Girona, Sant Josep i Lleida. El 
tercer focus d’actuació serà el 
carrer Sant Carles, amb actu-
acions a les cruïlles entre els 
carrers d’Òdena i Marcel·lí 
Champagnat. S’efectuaran, 
a més, millores en l’eix que 
porta de la Rambla al Mercat 
Municipal de la Masuca, a l’eix 
que portarà de la biblioteca 
de Cal Font a la biblioteca del 
futur Campus Universitari del 
Pla de la Massa i finalment, 
s’actuarà també a l’eix al vol-

L’Ajuntament inicia obres de millora en diferents carrers, 
voravies i zones verdes de la ciutat

Plànol on s’efecuaran les millores a l’eix de l’Avinguda Barcelona -a dalt- i a l’Avinguda Catalunya -a baix-.

tant del Parc del Xipreret. 
El tinent d’alcalde d’Entorn, 
Josep Miserachs, explicava 
en roda de premsa que les mi-
llores obeeixen “a la voluntat 
clara del govern d’Igualada de 
fer una ciutat amable, segura 
i accessible per als vianants”.  
En total, la inversió serà de 
300.000 euros, una xifra prou 
significativa, que es faran sen-
se aplicar contribucions espe-
cials als veïns, va assegurar el 
regidor.

900 accions de la Brigada en 
els darrers 2 anys
En els darrers dos anys, la 
Brigada Municipal de Parcs 
i Jardins i Obres ha fet prop 
de 900 accions de repara-

da Municipal va executar 136 
accions de manteniment a la 
calçada, 325 reparacions de 
voravies, 484 tasques de jardi-
neria, 479 serveis de transport 
de material, 559 reparacions i 
adequacions en edificis muni-
cipals, 262 accions de senya-
lització i 89 de clavegueram. 
Destaquen també les 1.448 
incidències relacionades amb 
la neteja que van ser ateses 
i posteriorment resoltes per 
l’empresa concessionària, Fo-
mento de Construcciones y 
Contratas (FCC). Cal fer refe-
rència també a les 162 hores 
de treball dedicades a la nete-
ja d’embornals, un 35% més 
que l’any anterior. Destaquen 
també les 80 reparacions de 
pilones que ha calgut dur a 
terme com a conseqüència 
de cops de vehicles. A banda, 
s’han instal·lat bancs en totes 
les parades de bus urbà de 
la ciutat i ha calgut substituir 
també 27 contenidors, amb un 
cost proper als mil euros ca-
dascun, bàsicament cremats 
a causa d’accions incíviques. 
L’Ajuntament va rebre 126 
queixes i va gestionar 318 sol·
licituds de material, com ara 
carpes o tanques, demanades 
per entitats.  
Pel que fa als 991.000 m2 de 
zones verdes i al manteniment 
dels 30.000 arbres de què dis-
posa Igualada, l’any passat es 
van podar 1.592 arbres i es 
van efectuar 2.618 tasques de 
manteniment de jardineria, de-
dicant en total més de 77.000 
hores, entre la brigada de jar-
dineria i els serveis externs del 
TAC. 
Aquestes “petites obres” que 
es faran a Igualada, i que 
acostumen a ser molt apre-
ciades pels ciutadans, seran 
fàcilment visibles per a tothom 
amb el lema “Petites obres, 
grans millores” que a partir 
d’ara es veurà a les tanques 
protectores que col.loquen els 
operaris de les obres públi-
ques per delimitar la zona on 
treballen.  

Igualada

Les avingudes Cata-
lunya i Barcelona, el 
carrer St. Carles, el 
carrer de la Virtut i 
de l’Aurora, i l’entorn 
del parc del Xipreret 
seran els trams on es 
faran millores
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Treballs a la rotonda del Canaletas, a l’avinguda Catalunya. Foto: Ignasi Vich.

ció i adequació de voravies. 
L’any 2013 es van fer un total 
de 3.599 incidències, un 10% 
més que l’any anterior, en tot 
tipus de treballs de lampiste-

ria, petites obres, trasllats de 
material, arranjaments i pintu-
ra en edificis municipals, jardi-
neria i manteniment de la via 
pública. En concret, la Briga-

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 

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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La primera setmana de juny, 
la seixantena d’alumnes del 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Cures auxiliars d’inferme-
ria de l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada desenvoluparan 
al 4D Health les pràctiques 
del crèdit de síntesi. Es tracta 
d’una prova pilot que permetrà 
formar-los i avaluar-los en una 
situació molt propera a la re-
alitat. 
Els alumnes atendran paci-
ents no crítics amb exercicis 
de simulació bàsica (on es 
trobaran amb casos molt vari-
ats que aniran des d’una into-
xicació alimentària fins a una 
operació d’apendicitis) i de si-
mulació avançada (en aquest 
cas, hauran de resoldre situa-
cions totalment inesperades). 
Les pràctiques no comporta-
ran cap risc, ja que els paci-
ents seran actors entrenats 
expressament per desenvolu-
par aquest rol.  
Les simulacions duraran uns 
deu minuts i es duran a ter-
me en grups de 15 persones 
en un escenari real dissenyat 

El Dr. Enric Macarulla, amb representants municipals i de l’IES Milà, dimecres a l’Ajuntament.

Alumnes d’auxiliar d’infermeria de l’IES Milà 
estrenaran les simulacions mèdiques al 4D Health

per professionals en actiu dels 
camps de la salut, la docèn-
cia i la psicopedagogia. Com 
que els exercicis de simulació 
s’enregistraran en àudio i ví-
deo, els resultats podran ana-
litzar-se posteriorment a l’aula 
i fer-ne l’avaluació. 
Aquesta serà la primera pro-
moció de l’Institut Milà i Fonta-
nals que realitzarà pràctiques 
de simulació en un entorn real, 
un fet que millora qualitativa-
ment la seva formació, ja que 
els permet fer una immersió 
completa en l’àmbit hospitala-
ri. A més, podran treballar no 
només els aspectes pràctics 
de l’especialitat, sinó també 
altres tipus de competències 
menys tècniques, així com 
el treball interdisciplinar i per 
processos clínics. L’objectiu 
de les dues institucions im-
pulsores és que el model es 
pugui consolidar en vista als 
propers cursos.  
Per la mànager del 4D Health 
i regidora de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada, Àngels Chacón, 
aquesta prova pilot referma el 

“convenciment que amb el ta-
lent i compromís que existeix 
al territori podem desenvolu-
par projectes i generar conei-
xement en l’àmbit de la salut”. 
En aquest sentit, el director 
del 4D Health, Enric Macaru-
lla, ha manifestat la satisfacció 
que l’Institut Milà i Fontanals 
i la Generalitat hagin apostat 
per oferir “una formació molt 
més segura, que revertirà tant 
als professionals de salut com 
als pacients que atendran”. 
Macarulla també ha dit que 
l’il·lusiona especialment que 
les simulacions arrenquin amb 
tècnics auxiliars d’infermeria, 
ja que infermeria és l’especia-
litat que dedica més temps a 
l’atenció dels pacients.
Per la seva banda, el direc-
tor del Milà i Fontanals, Joan 
Manel Linares, ha afirmat que 
aquest tipus de pràctiques “se-
ran un enriquiment que com-
plementarà la formació dels 
alumnes i un bagatge que no 
perdran”, una idea compartida 
per la coordinadora de qualitat 
i membre de Sanitat del Milà i 
Fontanals, Rosa Maria Ayme-

rich, que ha afegit que, alho-
ra, “serà un tret diferencial del 
nostre centre”. 

El 4D Health, en 
fase avançada
El Centre d’Innovació per a la 
Simulació en Salut 4D Health 
ja es troba en una fase molt 
avançada de les obres de re-
habilitació de l’edifici de l’antic 
hospital d’Igualada. Es tracta 
d’un hospital simulat pioner a 
l’Estat espanyol i el sud d’Eu-
ropa amb projecció a nivell 
internacional. Recrea tot l’en-
torn de la salut aplicant un nou 
tipus de simulació centrada en 

el pacient, incideix en el treball 
en equip de diferents especi-
alitats i inclou la participació 
de l’empresa. Té per objectiu 
augmentar la seguretat i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escena-
ri gairebé real. La prevenció 
d’errors i el reaprofitament 
de les instal·lacions de l’antic 
Hospital d’Igualada suposaran 
un important estalvi econòmic. 
Rep el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques, entre d’al-
tres. 
 
 

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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Els Mossos d’Esquadra de 
la Comissaria de l’Anoia  
van detenir el matí del 11 de 
març, dos homes i una dona, 
de nacionalitat colombiana, 
amb edats compreses entre 
els 19 i els 29  anys d’edat 
i veïns de Sant Feliu de Co-
dines (Vallès Oriental), com 
a presumptes autors de tres 
robatoris amb força.
El fets van succeir el mateix 
11 de març, al voltant de les 
11:30 hores, quan  van aler-
tar que s’havia produït un 
robatori amb força a l’interior 
d’un domicili de la carretera 
de Manresa de la localitat 
d’Igualada. Un testimoni va 
observar com tres persones 
abandonaven el pis que aca-
baven de robar i fugien en 
un vehicle. Amb totes les da-
des, es va muntar un dispo-
sitiu que va permetre, minuts 
després, localitzar el vehicle 
circulant a gran velocitat per 
la A2, sentit Barcelona.
Finalment, i amb el recolza-
ment d’altres dotacions poli-
cials, se’l va aturar a l’altura 
del punt quilomètric 594 de 
l’A-2, dins del terme muni-
cipal de Sant Andreu de la 
Barca .
A l’interior del vehicle, ocupat 
per dos homes i una dona, 
es va recuperar joies que ha-
vien sostret el mateix dia de 
l’interior de tres pisos de la 
Rambla General Vives i del 
carrer Manresa d’Igualada
 Els detinguts, un d’ells amb 
antecedents, van passar el 
14 de març a disposició ju-
dicial davant del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada, el qual va 
decretar l’ingrés a presó d’un 
d’ells i la llibertat amb càr-
recs dels altres dos.

El president de Fira d’Igualada, Joan Doménech, i la regidora Àngels Chacón.

Detinguts tres 
colombians quan 
robaven a l’interior 
d’una casa de la 
carretera de Manresa Més de 160 marques, 

les principals del país, 
exposaran 
dimecres i dijous a 
l’Espai Carner en 
dues fires d`àmbit 
professional

La fira bianual MaqPaper torna la setmana 
vinent compartint espai amb Ecoenergètica
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La setmana vinent, el recinte 
firal de Cal Carner tornarà a 
tenir activitat amb la 8a edició 
de MaqPaper, la fira bianual 
destinada a la maquinària del 
sector paperer, i la segona edi-
ció d’Ecoenergètica, dedicada 
a les energies renovables. 
Aquesta última fira va fer-se 
per primera vegada el 2008, i 
va acabar envoltada de polè-
mica pel seu estrany finança-
ment. Amdós certàmens obri-
ran portes el dimecres vinent, 
i estaran oberts fins dijous al 
vespre.

Les principals 
marques del sector
MaqPaper és una fira única 
a Espanya en el seu sector, 
i això garanteix la presència 
de les principals marques del 
món paperer. “Hi ha hagut 
una resposta molt positiva per 
part de les empreses de pri-
mer nivell”, explicava durant la 
presentació Joan Domènech, 
president de Fira d’Igualada. 
Recordem que aquests tipus 
de fires tenen caràcter profes-
sional, la qual cosa provoca 
que el nombre de visitants si-
gui escàs “però d’alta qualitat”, 
deia Domènech. 
En total, hi seran més de 160 
marques representades en 
una superfície de 4.000m2. A 

més, hi ha hagut un alt nom-
bre d’inscripcions en les nom-
broses conferències tècniques 
que es faran al mateix recinte 
de Cal Carner, la qual cosa 
dóna una idea de l’alt nivell de 
les dues fires. 
La titular de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament, 
Àngels Chacón, explicava 
durant la presentació que “es 
tracta d’’unes fires focalitza-
des a sectors estratègics de 
la comarca i la ciutat. Tenen 
un important pes acadèmic 

i estratègic”. Chacón també 
va avançar que juntament 
amb Fira d’Igualada “s’està 
treballant amb altres sectors 
productius, per organitzar es-
deveniments, jornades, o pos-
sibles fires reforçant els eixos 
estratègics d’Igualada”.
A nivell organitzatiu cada fira-
congrés compta amb el seu 
propi espai per a les confe-
rències i per a que els expo-
sitors puguin presentar i donar 
a conèixer els seus productes 
i novetats. Qualsevol persona 

interessada en assistir a les 
conferències, tant les d’Ecoe-
nergètica o Maqpaper només 
cal que s’inscrigui gratuïta-
ment.

Automercat, Aerosport 
i FirAnoia, les properes
El calendari firal d’aquesta pri-
mavera és molt complet. Així, 
els propers dies 12 i 13 d’abril 
tindrà lloc una nova edició 
de la Fira-mercat del vehicle 
d’ocasió, Automercat. 
El 24 i 25 de maig el cel ano-
ienc i l’aeròdrom Igualada-
Òdena seran el centre neu-
ràlgic de l’activitat aeronàutica 
amb la 22a edició d’Aerosport i 
el 13, 14 i 15 de juny FirAnoia, 
el nou format de la Fira Mul-
tisectorial que abandona defi-
nitivament el seu clàssic espai 
de setembre per provar sort 
abans de l’estiu en els carrers 
més cèntrics de la ciutat.

La UEA prepara pel 10 d’abril un taller gratuït per 
crear una guia de negoci per a l’empresa
REDACCIÓ / LA VEU

La teva empresa és negoci? 
Saps quin és el full de ruta a 
seguir? Saps com assolir els 
objectiu que vols? La gestió 
bàsica de l’empresa és un 
element clau del funciona-
ment dels negocis i a vegades 

no podem dedicar-li el temps 
necessari. Vine i crea la guia 
pràctica per a l’autoavaluació 
de la teva empresa en el taller 
gratuït que t’ofereix la UEA.
El dia a dia de l’empresa i la 
conjuntura econòmica actual 
ens fan passar per alt la ges-
tió bàsica de l’empresa. És el 
concepte de control de gestió: 
conèixer l’interior de la nostra 
empresa i conèixer-nos a no-
saltres mateixos. 
Per on començar? Si vols una 
guia d’eines fàcils i lleugeres 
per identificar els factors claus 
del teu negoci, vine el pròxim 
dijous 10 d’abril al la Unió 
Empresarial de l’Anoia. Amb 

exemples pràctics i l’intercan-
vi de diverses experiències 
estructurarem una guia pràcti-
ca per a l’autoavaluació de la 
teva empresa. 

Taller: La teva empresa
 és negoci?
L’objectiu d’aquest taller és 
millorar el coneixement de les 
eines de gestió empresarial.  
Tenir una visió global dels sis-
temes necessaris per saber a 
on esta anant l’empresa, i en 
cas de plantejar un canvi, veu-
re quin pot ser el nou model de 
negoci.
A partir d’exemples pràctics 
i de casos reals, es tracta-

ran l’estratègia i el model de 
negoci, els conceptes bàsics 
de gestió com la direcció fi-
nancera, com generar valor i 
minimitzar riscos; la viabilitat, 
quantificar objectius i planifi-
car pressupostos i  gestionar 
la informació de gestió, pren-
dre les decisions adequades 
a partir dels indicadors no no-
més financers.
Està dirigit a petites i mitjanes 
empreses que estiguin inte-
ressades en conèixer les ei-
nes de gestió empresarial que 
utilitzen les grans empreses.
El taller es farà el 10 d’abril de 
18 a 19.30 hores a la seu de la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 

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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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

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

www.girbauconsulting.com
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Més d’una cinquantena de per-
sones formen part de la nova 
edició de parelles lingüístiques 
a la comarca de l’Anoia
Divendres, 21 de març, l’Espai 
Cívic Centre va acollir la pre-
sentació d’una nova edició del 
Voluntariat per la llengua en 
què s’han format 28 parelles 
lingüístiques. Durant la troba-
da, la dinamitzadora del pro-
grama va explicar-ne el funcio-
nament i va donar orientacions 
als assistents, ja que per a la 
majoria és la primera vegada 
que hi participen. Cal destacar 
que un 90% dels aprenents 
són alumnes dels cursos de 
català i pel que fa als voluntaris 
hi ha hagut un augment de per-
sones que hi participen per pri-
mera vegada gràcies als punts 
d’inscripció que durant els me-
sos de febrer i març han estat 
presents en diversos punts de 
la ciutat com la biblioteca, el 

nou Casal del Passeig i, actu-
alment, l’Espai Cívic Centre. 
L’activitat de presentació va ser 
molt dinàmica i amena, ja que 
a través d’unes targetes amb 
imatges voluntaris i aprenents 
van intercanviar les primeres 
impressions i van aconseguir 
trobar la parella assignada. 
També es va presentar el ca-
lendari d’activitats conjuntes 
que, amb l’objectiu de donar a 
conèixer altres àmbits de la cul-
tura catalana, inclou una visita 
guiada a la Casa de la Festa, 
un taller amb la colla castellera 
local i una jornada d’intercanvi 
de receptes de cuina.
Finalment, alguns voluntaris i 
aprenents del programa van 
traslladar-se fins a la Bibliote-
ca Central per participar en la 
commemoració del Dia Mundi-
al de la Poesia, on van recitar 
la poesia d’enguany en àrab, 
francès, wòlof, castellà, ale-
many i català. 

Vint-i-vuit noves parelles 
lingüístiques a l’Anoia

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada re-
corda que cal extremar les 
precaucions davant visites in-
esperades de revisors de ser-
veis i, concretament, d’inspec-
cions de gas no programades 
amb anterioritat. En cas de re-
bre alguna visita, el consistori 

recomana comprovar la vera-
citat trucant a la companyia, 
no deixar accedir ningú al 
domicili, no facilitar dades per-
sonals, no signar cap paper i 
no pagar diners en efectiu. En 
cas de dubte, es pot avisar la 
Policia Local d’Igualada tru-
cant al 092.

Precaució amb les visites 
de revisors de gas no 
programades

Avui divendres i demà dissab-
te les instal·lacions de Peu-
geot d’Igualada oferiran unes 
jornades de portes obertes 
als seus clients i a tothom qui 
estigui interessat en visitar-los 
amb l’avinentesa que el Peu-
geot 308 ha estat escollit Cot-
xe de l’any 2014.

Jornades de portes obertes a 
Sarauto

IGUALADA / LA VEU

Unicoop Cultural i Publicaci-
ons Anoia, editora del setma-
nari La Veu de l’Anoia, han 
renovat el conveni de col-
laboració amb el qual les dues 
entitats mantenen els seus 
vincles amb la finalitat d’esta-
blir nous lligams per oferir ser-
veis als seus lectors i al seu 
públic.
Amb aquest conveni La Veu, 
mitjà oficial del Teatre de l’Au-
rora, oferint informació sobre 
els espectacles i de la progra-
mació i les activitats que s’hi 
duguin a terme.
Per la seva banda, i entre d’al-
tres aspectes, els subscriptors 
del diari tindran les entrades al 
teatre a un preu reduït, sempre 
que ho acreditin presentant el 
carnet de subscripció. També 

La Veu de l’Anoia efectuarà 
un sorteig al mes, de dues en-
trades gratuïtes per a la repre-
sentació del divendres.

Publicacions Anoia i Unicoop Cultural renoven 
elm conveni de col·laboració

A la imatge, Pia Prat, directora 
general de Publicacions Ano-
ia, i Lluís Segura, president 
d’Unicoop Cultural.

IGUALADA / LA VEU

Aquest dissabte va tenir lloc el 
segon Meeting 2.0 a l’Ateneu 
Igualadí, en el marc de les
activitats organitzades per al 
seu 150 aniversari, i JCI Igua-
lada en va ser l’entitat organit-
zadora.
Al llarg d’aquesta jornada, es 
van portar a terme un seguit 
d’activitats on els participants
puguéssin tenir una expe-
riència interactiva tot apre-
nent, aquest cop, en alemany. 
D’aquesta manera, els ciu-
tadans que van participar-hi 
podien usar aquesta llengua 
amb un format diferent al que 
solem estar habituats.
La primera activitat es va rea-
litzar a les 11 del matí al labo-
ratori de l’Ateneu Igualadí, on
Markus Krykorka, distribuïdor 

de les joguines Kinuma de les 
Franqueses del Vallès, va por-
tar a la nostra ciutat una quin-
zena de jocs on petits i grans 
podien aprendre tot jugant.
De manera distesa i entretin-
guda, l’inventor d’un dels jocs 
usats durant la jornada, el Sr.
Krykorka, va explicar en ale-
many les pautes de cadascun 
d’aquests, on una vintena de 
ciutadans de totes les edats 
van omplir una tarda d’apre-
nentatge a través de jocs de 
taula i els quals van optar a 
un sorteig d’un joc de la casa 
Haba.
Per la tarda, es va projectar la 
pel·lícula en V.O Soul Kitchen 
del reconegut director turca-
lemany Faith Akin, qui ha re-
volucionat el cinema alemany 
actual, la qual va tenir una 

gran acollida amb un públic 
més adult.
Un dels motius pel qual es va 
portar a terme aquest seguit 
d’activitats va ser per fomentar 
la integració de la cultura ale-
manya a la quotidianitat, entès 
com un factor important per a 
que la societat adopti altres 
llengües com a pròpia o trobin 
un vincle motivacional per a 
seguir estudiant.
Tant l’organització així com els 
participants de les activitats 
van gaudir d’allò més durant 
la realització i van destacar 
l’interessant iniciativa de jugar 
tot practicant l’alemany en un 
entorn quotidià, i pensat per a 
participar en família i com a eix 
comunicador de totes elles.

Gran acollida en el “Meeting 2.0 en alemany” , 
organitzat per JCI Igualada

IGUALADA / LA VEU

El passat diumenge 23, un 
grup de la Secció Famili-
ar de la UECANOIA vam fer 
una excursió pels voltants de 
Calonge de Segarra. Enmig 
d’un diumenge molt ventilat 
vam poder gaudir dels camps 
verds, els ametllers florits i les 
construccions de pedra auste-
res i fermes que, amb el seu 
silenci, ens transportaven als 
temps memorials dels cava-
llers i les princeses.
Vam acabar buscant un geo-
caching dalt del Collet de la 
Forca, un indret amb unes vis-
tes excepcionals que va enci-
sar a petits i grans.

Sortida familiar de la UECAnoia a Calonge de 
Segarra
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Ja fa uns mesos que Blai Paco 
va substituir Ramon Felip al 
capdavant de la Unió Empre-
sarial de l’Anoia. Procedent 
del sector emergent de la in-
formàtica i les noves tecno-
logies (TIC), Paco s’ha sabut 
envoltar d’una junta directiva 
prou engrescada com per re-
novar els aires a la patronal 
anoienca i, sense deixar el re-
alisme i la prudència, conduir 
propostes que conviden a l’op-
timisme.

Ser president de la patronal 
en el moment més fotut eco-
nòmicament parlant, és per 
felicitar-lo, o per acompa-
nyar-lo en el sentiment?
Estem en un moment difícil, 
però el cert és que tota la junta 
ens ho hem agafat amb mol-
tes ganes. Compartim les iŀlu-
sions, hi ha voluntat de fer co-
ses, encara que això contrasti 
amb el moment econòmic.

Això és bo. Quin objectiu 
s’ha marcat?
Primer de tot, arribar a l’as-
sociat. Darrerament s’havia 
produït una certa fragmenta-
ció, en aquest tema. Hi havia 
diferències. Volem que el soci 
vingui a la UEA, que hi faci 
networking, que comparteixi 
els seus projectes... Que el 
soci se senti vinculat a l’enti-
tat, i trobi un retorn a la seva 
petita inversió. A vegades que 
un està tancat al seu despatx 
i només viu el dia a dia de la 
problemàtica actual, és difícil 
engrescar-se amb projectes 
ambiciosos. La UEA ha d’om-
plir aquest espai necessari.

De tota manera, la UEA té 
una càrrega important en 
l’escenari socioeconòmic 
de la comarca, com a insti-
tució. Què veu, vostè?
Detecto que hi ha confiança 
en que les noves formes de fer 
coses siguin positives, però jo 
crec que necessitem a tothom. 
Des dels despatxos de la UEA 
podem posar la llavor, però 
volem i necessitem també que 
la gent s’impliqui.

Vol dir els empresaris, és 
clar.
Sí, sí, els empresaris. S’han 
d’implicar. Jo vull contrastar 
opinions, i si m’estic equivo-
cant, que m’ho diguin. S’ha de 
ser proactiu. Hem de motivar 
l’associat. Si hi ha més pros-
peritat a la comarca, tots ani-
rem bé.
Fa poc temps es parlava 

Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l’Anoia.

“Hem perdut pos-
sibilitats de portar 
indústries aquí pel 
culpa del preu del sòl. 
No som competitius. 
Estem penalitzats, i 
així  és obvi que no 
vindran inversions. 
S’ha d’organitzar una 
oferta atractiva”

Entrevista al president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco

“L’Anoia s’ha d’anar posicionant en el mercat, 
cal que tingui una oferta coherent”

de la logística com el gran 
sector que havíem de fer 
engegar a la comarca. Úl-
timament, sembla que tots 
els esforços es centren en 
recuperar els sectors tradi-
cionals.
Creiem que ara el necessa-
ri és que hi hagi coherència, 
que l’oferta sigui coherent. 
Si volem una Anoia logística 
necessitem molts metres qua-
drats de sòl, i probablement 
amb instaŀlacions ja fetes, per-
què les empreses logístiques 
acostumen a anar de lloguer, 
no són propietàries. Repre-
senta un moviment de 300.000 
metres quadrats a l’any a Ca-
talunya, i pel qual hem comen-
çat el 2014 a l’Anoia amb zero 
possibilitats. Les poques que 
hi havia el 2013 ja es van con-
sumar positivament. No estem 
posicionats, logísticament. 
Necessitem parceŀles de 10, 
15 o 20 mil metres quadrats... 
És sorprenent que s’hagin fet 
a la comarca quadrícules tan 
petites, que, a més, són molt 
més cares de fer. El preu ha 
de ser òptim. Allí on hi ha In-
casòl no hi ha problema, per-
què s’adapta al mercat, però 
és més difícil entendre’s amb 
el propietari particular. Hem 
perdut possibilitats de portar 
indústries aquí pel culpa del 
preu del sòl. No som compe-
titius. Estem penalitzats, i així  
és obvi que no vindran inver-
sions. S’ha d’organitzar una 
oferta atractiva.

També hi ha qui diu que 
s’han perdut oportunitats 
per culpa dels polítics. La 
UEA sempre ha defensat el 
polígon de la Zona Franca, 
però l’actual ajuntament 
d’Òdena no pensa precisa-
ment igual.
La Zona Franca també ha 
anat canviant d’opinió. El 2013 
estaven venent actius de la 
pròpia Zona Franca de Barce-
lona. Tant de bo a curt termini 
podem tornar a parlar d’aquest 
projecte, però miri, tenim un 

polígon nou a Montbui, que 
està per ocupar. Si aconse-
guim que es facin inversions 
importants en aquest territori, 
potser a curt termini haurem 
de tornar a parlar de la neces-
sitat d’un gran polígon. I per 
què no el de Can Morera? És 
una de les opcions que hi ha.

Quan parla d’inversions a 
l’Anoia, és perquè n’hi ha de 
noves a la vista?
No ho veig, francament, a curt 
termini, però sí potser en tres 
o quatre anys. S’haurà de veu-
re si en un nou polígon, o bé 
guanyant espais en els que 
ja tenim. L’Anoia s’ha d’anar 
posicionant en el mercat. 
Per exemple, s’està fent en 
el clúster del paper i les arts 
gràfiques. Volem ser un pol 
d’atracció.

Sí, però que vingui dels 
propis empresaris, no dels 
polítics. Els clústers no els 
creen els polítics.
També penso el mateix. Si no 
hi ha interès de les empreses, 
això no tirarà endavant. La 
UEA pot fer un estudi i posar 
damunt la taula els beneficis 
que les empreses poden ob-
tenir amb aquest clúster, però 
dependrà d’elles que es faci. 
De tota manera, veig sinergi-
es. L’altre dia, vaig poder veu-
re com ni es coneixen entre 
elles, les empreses. Li posaré 
un exemple. Un empresari va 
descobrir que als Plans d’Arau 
hi havia una empresa que te-
nia una màquina que feia el 
mateix procés que, fins avui, 
ell enviava a fer a València. 
I resulta que podia fer-lo al 
costat de casa. S’han conegut 
ara. Si no s’hagués fet la reu-
nió del clúster, no s’haguessin 
trobat mai. Un altre exemple. 
A la reunió una empresa va dir 
que ara havia canviat el seu 
format de paper, i ara en feia 

un per impressió. Surt un al-
tre empresari i diu que estava 
comprant un paper igual... a 
Alemanya! Ara el podrà com-
prar aquí. Tampoc no es co-
neixien.

Sembla increïble, això.
Sí, sí, però és veritat. La clau 
és que les empreses es cone-
guin entre elles. Llavors surten 
sinergies, i els clústers prenen 
sentit. L’interès es fomenta 
sol. La UEA ha de posar la lla-
vor, la terra, l’aigua, el que faci 
falta.... Ajudar a dinamitzar, i 
prou. I els polítics, gràcies als 
quals s’ha començat a fer tot 
això, haurien de fer un pas en-
rere i deixar que això es bellu-
gui des del món empresarial. 
Espero que sigui així. A vega-
des, la presència dels polítics, 
que són molt necessaris en 
impulsar coses així,  fa que els 
empresaris es retreguin... Són 
una mica incompatibles.

Ara es parla molt del ressor-
giment del tèxtil, però hi ha 
gent que pensa que això su-
posarà grans fàbriques com 
abans. Ningú no diu que 
això no serà així.
La indústria ha de tenir un cert 
caldo de cultiu, la competitivi-
tat. En el moment en què si-
gui competitiva, creixerà. En 
el tema de la moda, les coses 

han canviat molt. Ara cada 15 
dies hi ha una coŀlecció nova 
a les botigues. Les sèries són 
curtes, es belluguen molt més 
ràpid, i això implica que fer-les 
a fora és complicat. Ens bene-
ficia, aquest canvi de tendèn-
cia. Però això no és suficient. 
Ens fa competitius en sèries 
curtes, en treballar la part de 
dalt de la piràmide. Però la 
base no es fa aquí. Perquè 
torni a fer-se aquí ja estaríem 
parlant de grans decisions, a 
nivell d’Unió Europea. El posi-
cionament de l’euro ens treu 
competitivitat. Ens fa cars. 
L’energia és més cara a Espa-
nya que a tot arreu. Aquí l’únic 
que s’ha fet primer és baixar 
sous. I això és precisament 
l’últim que s’hauria de fer. 
Hauríem de ser competitius en 
tota la resta... L’entorn no afa-
voreix en res, tot això, perquè 
ve marcat d’Alemanya.

La batalla de la formació 
sempre ha estat un cavall de 
batalla per part de la UEA. 
Aconseguir que hi hagi 
bons especialistes sorgits 
directament des d’aquí.
Hi ha empresaris que ara ma-
teix estan generant ocupació, 
però no la poden ocupar amb 
gent d’aquí, i l’han d’anar a 
buscar a fora, per un tema de 
formació. Tenim un problema 
de fracàs escolar enorme, 
en aquest país. Hi ha un es-
tudi que diu que el 25% dels 
joves desocupats d’entre 18 
i 25 anys d’edat no treballa-
ran en tota la seva vida. Això 
és insuportable... La formació 
és un tema molt important, i 
en aquest país cal que sigui 
versàtil, que vagin sortint es-
pecialistes de les indústries 
i serveis necessaris en cada 
territori. Tindríem molta més 
gent ocupada.

“En el nou clúster del 
paper la UEA ha de 
posar la llavor, la te-
rra, el que faci falta.... 
I els polítics, gràcies 
als quals s’ha co-
mençat a fer tot això, 
haurien de fer un pas 
enrere i deixar que 
això es bellugui des 
del món empresarial”
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Demà dissabte, dia 29 de 
març, tindrà lloc a Igualada 
la tercera edició de Firafoc, la 
fira del foc i la pólvora a Cata-
lunya, organitzada per l’Ajun-
tament i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) i el grup Mal 
Llamp d’Igualada, i coordina-
da per Mapamundi Producci-
ons. Durant tot el dia i fins a 
les 21h, a la plaça de Cal Font 
hi haurà estands d’artesans 
i de grups de foc i bestiari, a 
més d’una fira de productes 
pirotècnics i un carrusel infer-
nal per als infants. 
A les 12h del migdia tindrà lloc 
la inauguració oficial per part 
de  les autoritats i es lliuraran 
diverses distincions: el nome-
nament dels Pólvores de Ca-
talunya a membres de colles 
d’arreu del país, el nomena-
ment com a Pólvora de Cata-
lunya al fotògraf igualadí Santi 
Carbonell a títol pòstum i el 
nomenament de la companyia 
de teatre Comediants com a 
Pólvores Majors de Catalunya 
2014.  
A les 16h tindrà lloc una mas-
ter class dels grups de tam-
bors assistents a la fira. De 
18h a 19h es durà a terme una 
Tabalada Infernal amb la par-
ticipació dels grups de tabals 
per la Plaça de Cal Font, la 
Rambla i la Plaça de l’Ajunta-
ment i, de 19 a 20h, una cerca-
vila de tambors, diables, dracs 

El foc i la pòlvora són les protagonistes de Firafoc, demà a Igualada.

La plaça de Cal Font acull demà 
la tercera edició de Firafoc

i elements festius des de la 
Rambla fins a l’amfiteatre del 
Parc de l’Estació Vella. A les 
20h hi haurà diferents espec-
tacles pirotècnics, exhibicions 
i demostracions de foc, amb 
la Colla de Diables de Grano-
llers, els Petits Diables d’Igua-
lada i els Diables d’Igualada, 
els Cabrons de Vilanova del 
Camí, els Mansuets de Foc de 
Vilassar de Mar, els Dracs de 
Canyelles, el grup Mal-Llamp 
d’Igualada, els Diables del 
Prat, els Diables Foc i Gresca 
de Tarragona, els Diabòlics de 
les Roquetes del Garraf i Els 
Voladors, Trabucaires d’Igua-
lada. 
Coincidint amb la fira, s’han 
programat conferències i de-
mostracions: a les 11h Repa-
ració de bèsties amb espuma 
de poliuretà, amb l’escultor 

David Abrodos, a la Biblioteca 
Central. Al llarg de la jorna-
da, aquest escultor realitzarà 
el modelat d’un bust de drac 
al seu estand. A la tarda es 
durà a terme una Demostra-
ció pràctica de com reacciona 
el tubular ignífug davant del 
foc pirotècnic, amb l’empresa 
Tubular Multifuncional. Les 
pirotècnies participants a la 
fira són Antigua Casa Manuel 
Estalella S.L., Focs d’Artifici 
Europla, S.L., Pirotècnia Cata-
lana S.A.i Pirotècnia Igual. 
La fira també comptarà, a més, 
amb els Trabucaires d’en Pe-
rot Rocaguinarda, Trabucaires 
d’en Toca-Sons de Taradell, 
Xixo Luthier, Olivia Cros (ves-
tits de diables), Tubular Multi-
funcional i els constructors de 
bèsties Dolors Sans i David 
Abrodos. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El futur Campus Universitari 
d’Igualada, que farà les seves 
primeres passes al mes de se-
tembre amb el trasllat de l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada 
(EEI) al Pla de la Massa, tin-
drà una nova imatge. La regi-
dora d’Ensenyament i Univer-
sitats de l’Ajuntament, Anna 
Bacardit, ha estat l’encarrega-
da de fer públic el nou disseny 
aquest dimecres, 26 de març, 
i l’ha definit com “una estètica 
moderna i adaptada al segle 
XXI i una marca que aplega el 
terme universitat amb el nom 
de la ciutat d’Igualada”.  
El nou logotip que identificarà 
el centre és obra de l’estudi de 
disseny igualadí Mg Comuni-
cació. Al seu costat hi figura 
la inscripció Campus Univer-
sitari Igualada i, en algunes 
aplicacions, l’acompanyarà 
l’eslògan “Futur de proximitat”. 
Aquesta frase, segons ha de-
tallat Bacardit, “defineix per-
fectament què oferim a Iguala-
da, uns estudis propers, molt 
vinculats a l’empresa i amb un 
elevadíssim índex d’inserció 
al món laboral un cop els es-
tudiants els finalitzen”. També 
inclou el logotip de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), universitat a la qual 
està adscrita l’EEI. 
Aquesta estètica i la marca 
universitària s’aplicaran en 
tots els elements del nou edi-
fici i ja s’estan utilitzant també 

Presenten la nova imatge del 
futur Campus Universitari

en el material promocional i 
en les xerrades informatives 
que s’estan duent a terme en 
instituts d’Igualada i altres mu-
nicipis. 
 
Premis Igualada 
Recerca Jove 
També aquest dimecres s’ha 
presentat la desena edi-
ció dels Premis de Recerca 
Jove, impulsats per l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, amb 
el suport de l’Ajuntament, el 
Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI), el depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el 
Rotary Club Igualada. Per pri-
mer cop, aquests premis ja no 
es lliuraran a la sala d’actes de 
la Teneria, sinó que la cerimò-
nia tindrà lloc el porper dime-
cres, 9 d’abril, a l’aula magna 
del nou Campus Universitari. 
Aquesta convocatòria s’ha 
obert als estudiants de segon 
de Batxillerat i dels cicles for-
matius de grau superior de 
l’Anoia i la seva àrea d’influ-
ència. Consta de dues mo-
dalitats: el Premi Pedro Alier 
científic-tecnològic i el premi 
social-humanístic. L’objectiu 
és potenciar l’interès per la 
recerca entre els alumnes de 
Secundària en aquestes àrees 
de coneixement. Actualment 
dos jurats estan valorant els 
treballs presentats, que en-
guany han estat un total de 
trenta-quatre. 

Simulació amb el nou logo del Campus Universitari.

L’Ajuntament externalitzarà part del 
manteniment del polígon de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

El manteniment del polígon 
industrial de Les Comes té 
un cost anual aproximat de 
440.000 euros. El passat any 
2013, un 33% d’aquestes des-
peses va correspondre a la 
neteja viària i la recollida de 
residus, un 28% al manteni-
ment, consum i reparació de 
l’enllumenat públic, un 15% 
al cànon que cal abonar per 
utilitzar l’abocador, un 10% al 
manteniment de voravies, un 
7% a tasques de jardineria i 
poda de l’arbrat i, el 7% res-
tant, a neteja de clavegueram, 
asfaltat de carrers i reparaci-
ons a la calçada. Fins a dia 
d’avui l’Ajuntament d’Igualada 
assumeix tant el cost com la 
coordinació i realització de to-
tes aquestes tasques. 
A partir d’aquest any 2014, 
però, la voluntat és externalit-
zar part de l’execució d’aquest 
servei. Segons ha explicat el 
tinent d’alcalde d’Entorn, Jo-
sep Miserachs, els serveis 

municipals “estan cada cop 
més sobrecarregats de feina i 
cal un reforç que ens permeti 
millorar el manteniment diari 
d’un polígon industrial singu-
lar i integrat a la ciutat com és 
aquest”.  
El nou contracte, que prope-
rament sortirà a licitació, con-
templa per exemple externa-
litzar feines de neteja, pintura 
viària, senyalització vertical, 
desbrossat, suport a la poda 
i tractaments fitosanitaris de 
l’arbrat. El responsable d’En-
torn afegeix que “ens satisfa-
ria especialment que aquest 
reforç en el manteniment el 
pogués dur a terme un centre 
especial de treball”. 
L’Ajuntament, doncs, preveu 
destinar aquest any 100.000 
euros a aquest nou contracte 
extern i, a banda, 50.000 eu-
ros a la segona fase del pla de 
millora d’aquesta zona iniciat 
l’any 2013, amb especial aten-
ció a les voravies i voreres 
malmeses. La resta de despe-

ses previstes per aquest any 
es preveu que siguin d’uns 
280.000 euros, reduint lleuge-
rament els costos de l’any an-
terior però, sobre tot, ampliant 
i millorant el servei. 

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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En un cap de setmana ple 
d’activitats a Igualada, entre el 
futbol, diferents actes socials 
i culturals, un esdeveniment 
va revifar de nou el debat en-
tre els ciutadans. El motiu...? 
CINE, i amb majúscula. La 
Vida es bella, la guanyadora 
de tres Oscars, una impressi-
onant història, un bell cant a 
la vida i a l’optimisme, es va 
projectar per l’última vegada 
al Cinema Kursal. Llargues 
cues, com en els vells temps, 
la sala plena de públic en les 
dues sessions, ens va recor-
dar dels temps quan anar al 
cine era una festa, quan ens 
arreglàvem, ens posàvem 
guapos, quan sortíem amb 
els amics per veure i per ser 
vistos. Abans de la projecció, 
igual com abans, la gent es 
va passejar per la ciutat, xa-
fardejava, i molts després van 
anar a sopar. Segur també, 
que alguns d’ells van mirar els 
aparadors, i probablement van 
comprar alguna cosa.
L’homenatge al Cinema Kur-
sal no era només una exitosa 
promoció i dinamització de la 
ciutat i de comerç d’Igualada 
Comerç. Els organitzadors vo-
lien també animar la gent a re-

Els clients d’establiments d’Igualada Comerç van poder participar de les dues sessions de cinema al Kursal.

El PSC va presentar 
a Igualada un 
informe sobre la 
pobresa, l’atur i les 
desigualtats

Les fotografies que 
es van fer els 
assistents es poden 
veure al Facebook 
d’Igualada Comerç i 
es poden adquirir a 
l’Art de la Llum

Àmplia resposta ciutadana a la iniciativa 
d’Igualada Comerç al cinema Kursal

flexionar, pensar i debatre de 
les coses que tots nosaltres 
ens deixem perdre, encara 
que les trobem a faltar. 
Els igualadins tenen ganes de 
cinema. Això ho ha demostrat 
aquesta promoció, com tam-
bé, cada setmana, les ses-
sions de Cine Club Ateneu. 
Segurament els seients no 
són còmodes, estem d’acord 
que els altres serveis podrien 
estar molt millor, però, malgrat 
tot això, la sala es va omplir 
en les dues projeccions. Al fi-
nal, els comentaris dels petits 
i grans eren unísons, “no està 
bé i ens sap de greu que ara 
hem d’anar a altres pobles a 
veure les pel·lícules”.
I, a partir d’ara què? Realment 
hauríem d’anar fora d’Iguala-
da a veure el cine? Després 
de la contundent resposta dels 
igualadins d’aquest dissabte, 
algú s’animarà a final de reflo-

Programa de mà que es conserva de la inauguració del Kursal, el 17 de juliol de 1970.

tar, reformar i posar en marxa 
de nou el Kursal?
De moment, Igualada Comerç 
ha aconseguit almenys durant 
una tarda/vespre recuperar 
l’olor de crispetes, xuxes i be-
gudes refrescants. Els assis-
tents també van poder gaudir 
d’una petita mostra i exposició 
fotogràfica de la historia del 
Cine Kursal, com també del 
material de projecció, genti-
lesa del primer operador i un 
gran aficionat i amant de cine-
ma, en Valero Badia.
Centenars d’espectadors que 

van acudir aquest dissabte al 
Kursal per catifa vermella, tal 
com estrelles de cinema i pro-
tagonistes principals, van tenir 
la possibilitat també de fer-se 
una foto amb el photocall com-
memoratiu (un fons amb logos 
i imatges rellevants), tot això 
acompanyat amb un brindis de 
copa de cava. Les seves fotos 
estaran penjades al Facebook 
d’Igualada Comerç i també es 
podran adquirir a L’Art de la 
Llum de la Rambla St. Isidre, 
23, tel. 938 04 47 55.

Antics projectors del cinema Kursal.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres es va pre-
sentar a Igualada l’”Informe 
social 2013. Atur, pobresa i 
desigualtats a Catalunya”, un 
document de treball el·laborat 
per la Fundació Rafael Cam-
palans i l’Àrea de Cohesió So-
cial del PSC. La presentació 
va ser a càrrec de Pilar Salat, 
regidora del PSC a l’ajunta-
ment d’Igualada, Raul Izquier-
do i Sívia Dotras, ambdós lli-
cenciats en ciències públiques 
i col·laboradors de l’informe, i 
Eva Granados, diputada del 
PSC i responsable de l’Àrea 
de Cohesió Social del PSC. 
Entre el públic assistent, re-
presentants d’àmbits social de 
la ciutat i persones interessa-
des en aquesta temàtica.
L’acte va ser obert per Pilar 
Salat, la qual va comentar 
alguns casos reals existents 
a la comarca sobre pobresa 
i desigualtats, on es posaven 
de manifest l’existent i creixent 
malnutrició infantil o també els 
creixents casos de pobresa 
energètica i de depressions.
En l’informe es pot veure com 
hi ha col·lectius com les dones 
o els joves (el nou rostre de la 
pobresa a Catalunya) són dels 
més impactats per la crisi so-
cial i econòmica; així, amb un 
20 % de pobresa a Catalunya, 
els joves en risc de pobresa és 
un 30 % i pels immigrants és 
del 50 %. Amb tot, es compro-
va que aquests temes tenen 
poc ressò mediàtic, quan en 
veritat interessa més del que 
pensem. També, es comprova 
que el fet de tenir ocupabilitat 
elevada o major formació ja no 
esdevé una garantia d’evitar 
caure en la pobresa; això con-
trasta amb el fet que mentre el 
2007 les rendes més altes co-
braven 7 vegades més que les 
més pobres, el 2011 aquesta 
proporció és de fins a 15 ve-
gades. Un dels aspectes que 
es conclou és que seria ne-
cessari un estat del benestar 
més incisiu. Es va comentar 
que el 40 % de la població no 
pot afrontar una despesa im-
prevista, que des del 2008 al 
2012 s’ha doblat el percentat-
ge de població (10%) que no 
es poden posar la calefacció 
o com està havent-hi una pro-
longació de les situacions de 
dificultat (2 de cada 3 aturats 
no reben prestacions). 
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Dilluns a la tarda es va cele-
brar a Vilanova la presentació 
de l’estat actual del document 
que sobre l’organització ter-
ritorial de l’Àmbit Penedès 
està elaborant la Fundació 
Pro Penedès, en el marc del 
Pla Estratègic.  A l’acte hi van 
assistir Alcaldes i Regidors de 
les quatre comarques del Pe-
nedès, així com representants 
d’organitzacions empresarials 
de tot l’Àmbit, de plataformes 
pel Penedès, de la Unió de 
Pagesos, d’entitats i persones 
individuals. 
A l’ inici de l’acte, els Alcal-
des i Alcaldessa de Vilano-
va, Igualada i Vilafranca (que 
alhora és el president de la 
Fundació), així com la Regi-
dora d’Urbanisme del Vendrell 
en nom de l’ Alcalde que es 
trobava fora, van remarcar 
l’aposta decidida pel treball 
en conjunt de tots els munici-
pis i organitzacions de l’Àmbit 
Penedès, en aquesta primera 
trobada pública des de la seva 
aprovació per part de la Ge-
neralitat, i amb el compromís 
d’avançar en la redacció dels 
apartats econòmics i social del 
Pla Estratègic, posant com un 
dels exemples més necessa-
ris d’actuació conjunta el tema 
sanitari, així com d’estar al 
costat de la Generalitat en la 

Vilanova i la Geltrú va acollir dilluns un acte sobre el nou Àmbit del Penedès.

El debat sobre la 
necessitat d’un nou 
Pla Urbanístic a 
Igualada, dimarts a 
debat a l’Ateneu

La Generalitat entoma el repte territorial 
del Pla Estratègic del nou Àmbit Penedès

redacció del Pla Territorial del 
Penedès que s’ha de fer pro-
perament.
Els arquitectes Antoni Ferran 
i Pau Batlle van presentar les 
línies bàsiques del document, 
fent referència tant als princi-
pis que l’inspiren com el trac-
tament dels diferents eixos i 
espais del Penedès, especi-
alment en tot allò que fa re-
ferència a les infraestructures 
de comunicació, a la limitació 
dels espais de creixement 
urbà i al tracte preferent dels 
espais oberts, tant costaners 
com agrícoles i forestals. A 
continuació es va obrir un de-
bat amb els assistents, mo-
derat pel Coordinador del Pla 
estratègic, Jordi Cuyàs, en el 
que es van posar de relleu des 
de la importància de les con-
nexions ferroviàries fins a la 
necessitat d’ampliar la partici-
pació en la redacció d’aquests 
documents, especialment de 
les zones amb menys tradició 
de fer-ho.  Cuyàs va posar de 
relleu el caràcter de “ròtula” 
que tenia l’acte, en el que es 
passava la feina feta a la Ge-
neralitat per que, junt amb els 
Consells Comarcals, redac-
tés el Pla Territorial Parcial de 
l’Àmbit Penedès.
Finalment va intervenir el 
Coordinador de la Direcció 
General d’Urbanisme de la 

Generalitat, Ferran Miralles, 
que va agrair la feina de pla-
nificació feta a les comarques 
penedesenques, cosa que no 
és habitual al país, remarcant 
que la Generalitat podria tre-
ballar molt millor sabent que 
hi ha idees clares al territori. 
Miralles va dir que la Genera-
litat vol avançar en una millor 
ordenació del territori i va ex-
posar els principis que guiaran 
la redacció del Pla, que van 
ser molt ben rebuts per l’au-
ditori, i que en essència són: 
tractament diferenciat dels 

diferents territoris; governan-
ça intermunicipal tant de les 
zones d’activitat econòmica 
(polígons), com del sol obert 
i dels equipaments; polítiques 
integrades de sol, anant més 
enllà del planejament i entrant 
en la gestió; més contundèn-
cia de la Generalitat en allò 
que és important i menys in-
tervencionisme en la resta. 
Amb la intervenció de Miralles 
comença una nova etapa en 
la planificació urbanística del 
Penedès.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper debat-tertúlia de 
DdD (Dimarts de Diàlegs) de 
l’Ateneu Igualadí abordarà la 
planificació urbanística d’Igua-
lada sota el títol: “Igualada 
necessita un nou Pla Urba-
nístic?”. Serà dimarts de la 
setmana que ve, 1 d’abril, a la 
Sala de Socis de l’Ateneu una 
hora abans del que és habi-
tual: excepcionalment l’acte 
començarà a les 7 de la tarda 
per evitar coincidir amb el par-
tit del Barça de la Champions, 
que es podrà veure a la ma-
teixa sala un cop acabi el de-
bat. En un moment en el qual 
Igualada parla dels reptes que 
té de futur, es vol conèixer si 
aquest futur també hauria de 
passar per la redacció d’un 
nou Pla Urbanístic que substi-
tueixi l’actual POUM que data 
de l’any 1986. S’analitzarà 
quin és l’escenari dels plane-
jaments urbanístics arreu del 
país i què fan altres ciutats 
mitjanes i es vol debatre sobre 
quines línies hauria de dibui-
xar un nou pla per a la Iguala-
da del segle XXI.

Presència de 
Josep M. Llop
L’acte comptarà amb la par-
ticipació d’un dels experts en 
urbanisme amb més reconei-
xement a Catalunya i a nivell 
internacional, ja que durant 
l’any participa en congresos 
i ponències en diversos paï-
sos. Es tracta de l’arquitecte 
urbanista Josep Maria Llop 
que és president de la Socie-
tat Catalana d’Ordenació del 
Territori i director de la Càte-
dra UNESCO de Ciutats Inter-
mèdies, que farà la introducció 
de l’acte a través d’un diàleg-
entrevista amb el coordinador 
de DdD, Jordi Cuadras. 
Durant 15 minuts Josep Maria 
Llop explicarà quin és el con-
text a nivell de país sobre la 
planificació urbanística i apor-
tarà els conceptes necessaris 
per poder valorar, posterior-
ment, la necessitat, o no, de 
redactar un nou Pla Urbanístic 
que projecti la Igualada dels 
propers anys. Els encarregats 
de fer aquest anàlisi en clau 
local a l’anomenada Fila 0 
seran Antonio Font (catedrà-
tic d’Urbanística de la UPC), 
Alfons Recio (geògraf) i Pere 
Subirana (delegat a l’Anoia del 
Col·legi d’Agents de la Propie-
tat Immobiliària de Barcelona). 
A tots ells s’hi sumarà el públic 
assistent que hi vulgui interve-
nir, ja que DdD dóna sempre 
un fort protagonisme a la pa-
raula del públic.

Segona recollida massiva a tota la comarca de la 
campanya “Signa un vot per la independència”

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va dur a terme a tot Catalunya 
la segona recollida massiva 
de votacions a favor de la re-
alització d’una consulta vincu-
lant que ens ha de conduir a 
la independència. A l’Anoia es 
valora el resultat com a posi-
tiu. 22 municipis van fer reco-
llida expressa en aquesta data 
i la resta ho havien fet anteri-
orment en actes puntuals als 
municipis o fires.
L’acte central de la jornada, 
l’speakCATcorner, va rebre el 

suport de 18 personalitats   co-
marcals entre alcaldes i exal-
caldes de la comarca a més 
d’una de les diputades comar-
cals. 5 ponents de diferents 
entitats del país exposaren els 
seus arguments davant el pú-
blic amatent que en diverses 
ocasions formulà preguntes 
als experts. Amenitzaren l’ac-
te en Carles Prat, tenor, Maria 
Farrés, cantant acompanyada 
d’un guitarrista, l’escola de ba-
llet i dansa de Montserrat An-
drés i una coral formada per 
membres de diferents forma-

cions igualadines.
“Numèricament els resultats 
han estat inferiors als de la 
jornada del gener. Ho atribuïm 
a que actualment molta gent 
ja ha votat”, expliquen els or-
ganitzadors de l’Assemblea 
Nacional Catalana. “Hi haurà 
alguna altra recollida més en-
davant”, expliquen.
Si voleu saber més de la cam-
panya o on podeu votar si en-
cara no ho heu fet, consulteu 
signaunvotanoia.wordpress.
com.

Alcaldes i regidors de 18 municipis de la comarca, dissabte a Cal Font.

Iniciativa demana 
potenciar els PQPI en 
contra de la LOMCE 
que ha impulsat el PP
REDACCIÓ / LA VEU

En el darrer ple municipal i 
potser per última vegada es 
va votar el nou conveni de 
col·laboració amb la Genera-
litat per a la realització dels 
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI) a 
nivell local. ICV-EUiA mani-
festa que la implantació de la 
nova Formació Professional 
Bàsica (FPB) del govern del 
PP suposa “la fi d’aquests pro-
grames de resultats contras-
tats i demana al Departament 
d’Ensenyament que prengui 
les mesures necessàries per a 
evitar-ho, i fins i tot potenciar-
los augmentat la seva oferta 
per tal de recuperar els joves 
en risc de fracàs escolar i la-
boral”.
Els PQPI són programes per 
als joves que finalitzen l’etapa 
de la ESO sense haver obtin-
gut el títol de graduat. 
La portaveu d’ICV-EUiA a 
l’Ajuntament, Montserrat Ma-
teu, valora que “han estat 
programes amb elevats índex 
d’inserció i de reincorporació 
al Sistema Educatiu”.  
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Els dies 12, 13 i 14 de març es 
va celebrar a Fira de Barcelo-
na l’ 11a. Fira Internacional 
d’Empreses Simulades. S’hi 
van aplegar empreses d’Itàlia, 
Bèlgica, Àustria, Euskadi, Na-
varra, el País Valencià, Caste-
lla-La Manxa i Catalunya. Els 
alumnes dels cicles formatius 
d’Administració i Finances de 
l’IES Milà i Fontanals hi van 
participar-hi amb un estand.
Aquesta activitat forma part 
d’un programa educatiu que 
consisteix,en la creació i po-
sada en marxa d’una empresa 
fictícia que té com a finalitat 
la qualificació dels alumnes 
en el camp de l’administració 
i la gestió d’empreses de cara 
a la seva inserció dins el món 
laboral.
Prèviament els alumnes van 
haver de crear el catàleg de 
producte, els fulletons, les 
targetes, concertar visites, 
preparar els articles a expo-
sar, etc. i , durant la fira, van 
tenir l’oportunitat d’intercanvi-
ar experiències, practicant di-
ferents idiomes,  promocionar 

Alumnes de l’IES Milà, a la fira de Barcelona.

L’IES Milà i Fontanals participa a la fira 
internacional d’empreses simulades

Els petits empresaris, mal-
grat saber que segurament 
estaven perdent el temps, 
s’han manifestat, farts de 
que els “seus represen-
tants” prenguin posicions 
sobre temes que mai els 
consulten, dissenyades per 
gent que viuen unes reali-
tats que res tenen a veure 
amb les seves. Són els que 
parlen del que passa. Però 
no pateixen cap de les si-
tuacions que expliquen. To-
quen d’oïdes, perquè qui els 
informa tampoc en sap gran 
cosa.
Aquestes “representacions” 
cada dia tenen menys sentit. 
I els que representen tam-
poc semblen tenir molt sen-
tit comú. Així ni els debats, 
ni les manifestacions, ni les 
declaracions no condueixen 
a res. Són estructures que 
ara es justifiquen dient “no 
hi ha un cèntim”. Afegint-hi 
també “que no n’hi hagin és 
culpa dels altres”. Diuen te-
nir voluntat, però no diners. 
Tothom presumeix de la 
seva gran sensibilitat social, 
però es ‘lamenten d’estar 
lligats de mans i peus. No 
poden rebaixar la pressió 
fiscal, ni augmentar la con-
tractació de treballadors, ni 
reduir la pobresa, ni abaixar 
el risc de l’exclusió social. 
Les culpes s’atribueixen a 
l’herència rebuda de go-
verns anteriors, a la crisi o 
als que estan a l’oposició, 
per tenir una visió miop i li-
mitada. Mai és seva.
Però abans del 2008 ja 
es tancaven empreses a 
l’Anoia. Aquesta tendència 
negativa era una evidència 
des d’inicis dels anys 80 del 
segle passat. I no es van 
prendre mesures aleshores, 
ni tampoc ara. I els que no 
fan res haurien de plegar. 
Al menys ens estalviaríem 
el seu sou. Dimitir és una 
decisió higiènica, quan ja 
no s’és útil per defensar la 
responsabilitat per la que 
ha estat nomenat. No es 
mereixen continuar gaudint 
de les prebendes dels càr-
recs, mostrant a tothom el 
‘sacrifici’ que es fa dedicant 
temps als altres. És només 
una hipocresia i llàgrimes 
de cocodril.
A Catalunya hi ha també 
‘gran objectiu’ posat en una 
data llunyana. Un tema que 
amaga la resta. És una es-
perança que il·lusiona i fa 
albirar un futur millor. Però 
no per demanar als pobres 
que s’esperin i a les petites 
empreses que aguantin. 

PERE PRAT

Les grans empreses i les or-
ganitzacions que controlen, 
ja ho tenen clar. Treballen 
perquè després del 9-N tot 
segueixi igual. Barallen mol-
tes alternatives. Però diuen 
que el que fa tot el possi-
ble, no està obligat a més. 
I així passen els dies anant 
a remolc amb el fre posat. 
Com si hi hagués temps de 
sobres. Sobretot pels que 
pateixen i els que ja no els 
queda ni l’esperança. Cre-
uen que sempre els queda-
rà el recurs de tornar a obrir 
un debat sobre els proble-
mes del país i així paralitzar 
qualsevol canvi. 
Però la situació es va enve-
rinant. Molta gent ha anat a 
Madrid demanant “pa, tre-
ball i sostre per a tothom”. 
Necessitats bàsiques. Pot-
ser les coses canviïn, si 
s’acaba tenint un país nor-
mal. Però tal com van les 
coses, pot haver-hi una ex-
plosió social, per molt que 
diguin que es va més bé. No 
és només una qüestió iden-
titària. Hi ha cansament de 
tantes mentides i tant me-
nyspreu per la ciutadania. 
Hi ha qui demana que els 
polítics i altres represen-
tants socials callin una esto-
na i escoltin el poble. Seria 
molt il·lustratiu que les Corts 
s’omplissin d’aquests afec-
tats indignats. De pobres, 
d’industrials, de mestres, de 
metges i de gent que tenen 
coses a dir. Seria millor que 
escoltar a aquesta corrua 
de discursos i declaracions 
dels polítics i representants 
d’ofici que ‘expliquen’ el que 
els hi passa als ciutadans. 
Segurament tampoc no es 
resoldria gran cosa. Però al 
menys s’enriquiria el debat i 
sabríem els fets de primera 
mà. I potser algun d’aquests 
representants - en veure’s 
denunciat – s’avergonyiria i 
tindria la decència de deixar 
el càrrec. 
A algú li pot sonar a anar-
quista assembleari. I que no 
cap en l’actual ordenament 
jurídic. Potser a molts els 
semblaria que prendre de-
cisions en un marc semblat 
portaria al caos. Però és el 
que passa en nacions com 
Suïssa, on es discuteix i 
es vota per tot. També per 
separar-se d’algun cantó i 
crear-ne un de nou. I no els 
passa res. Al contrari. Ells 
creuen viure en un país nor-
mal. I les empreses d’allà, 
malgrat els sous alts, solen 
anar força bé.

Perdre el temps

els seus productes o serveis, 
realitzar la negociació comer-
cial, tancar operacions, en una 
fira que, en definitiva, és exac-
tament igual a qualsevol altra 
de real, però amb la diferència 
que no s’envia cap producte ni 
es fa cap servei real. 
Un cop acabada la fira, doncs, 
caldrà enviar tota la documen-
tació corresponent a les ven-
des realitzades i tramitar els 

corresponents cobraments 
i pagaments i continuar fent 
nous contactes comercials, 
via internet, fax, telèfon o cor-
reu i practicar noves operaci-
ons al llarg de tot el curs.
En aquesta fira, Milà i Fonta-
nals ha comptat amb els pro-
ductes i obsequis reals apor-
tats per l’empresa Munich de 
Capellades, a la qual volen 
agrair la seva col·laboració.

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 18 
de març de 2014, va acordar el següent:

Primer. Valorar positivament la justi�cació de la proposta de la modi�cació puntual del Pla general d’ordenació 
d’Igualada en l’àmbit de l’illa de�nida pel passeig de Verdaguer, els carrers de Nicolau Tous i del Bisbe Perelló i 
el front est de l’Estació d’autobusos d’Igualada; i , en conseqüència, declarar la seva oportunitat i conveniència 
per a l'interès públic local.

Segon. Aprovar inicialment la modi�cació puntual del Pla general d’ordenació d’Igualada en l’àmbit de l’illa 
de�nida pel passeig de Verdaguer, els carrers de Nicolau Tous i del Bisbe Perelló i el front est de l’Estació 
d’autobusos d’Igualada.

Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment  i l’expedient a informació pública mitjançant edicte al 
Butlletí O�cial de la Província i en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal,  perquè en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el BOP i en el diari de caire municipal, 
les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 
hores) i fer les al·legacions, reclamacions  i suggeriments que estimin oportuns. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe a la Direcció General de Transports i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització complementaris, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edi�cació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la 
present modi�cació puntual del Pla general d'ordenació. 

Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions comportin modi�cació del règim 
urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compati-
bles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada aprovat de�nitivament.

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i en cas de no 
haver-n’hi, s’entendrà aprovada provisionalment la modi�cació puntual sense necessitat de nou acord, tot 
condicionat als informes favorables de la Direcció General de Transports i Mobilitat i la Direcció General de 
Comerç; i, a continuació, es trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a seguir 
els tràmits en ordre a la seva aprovació de�nitiva.

Tot això es fa públic als efectes previnguts als punts tercer i quart, fent avinent que es tracta d'un acte de mera 
tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats 
considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica on es publicarà aquest edicte és La 
Veu de l’Anoia.

Igualada, 25 de març de 2014
L’ALCALDE

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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ESCOLA PIA / LA VEU

Fa un parell de divendres, a 
l’Escola Pia d’Igualada, va ser 
un dia de doble celebració: di-
ada solidària i inici de la festa 
familiar.
Aquest any des de l’escola es 
va voler ser solidaris fent una 
recollida massiva d’aliments 
per al banc de queviures de la 
nostra ciutat. Durant el matí es 
van omplir els carrers d’Igua-
lada fent una cadena huma-
na amb tots els alumnes, que 
anava des de la nostra escola 
fins al banc de queviures. Des 
dels alumnes més petits, p0, 
fins als més grans, batxillerat, 

Setmana d’activitats 
en commemoració 
del Dia Mundial de 
l’Activitat Física

Diada Solidària i Festa Familiar a 
l’Escola Pia d’Igualada

El dia 6 d’abril és el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física. El 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i l’Equip d’Atenció 
Primària Igualada Urbà han 
preparat un seguit d’activitats:
• Divendres 28 de març: “La 
Píndola” explicarem el pro-
grama d’activitats. A càrrec 
d’Olga Font, Responsable de 
Comunicació i RSC del CSA i 
Carmina Bascompte, metges-
sa de l’ABS Igualada Nord.
•A partir del 31 de març: ex-
posició MOU-TE; ÉS SALUT!. 
Mural elaborat conjuntament 
pel Centre de Dia de Salut 
Mental, l’ABS Igualada Nord i 
els alumnes de primària de les 
escoles d’Igualada. Lloc: Es-
pai Cívic Centre d’Igualada .
• A partir del 31 de març: ex-
posició elaborada pels usua-
ris del Centre de Dia de Sa-
lut Mental.  Lloc: vestíbul de 
l’Hospital d’Igualada. 
• Activitat aquàtica oberta a 
tothom. Dilluns 31 de març   
8h a 9h matí. Dimecres 2 
d’abril   8h a 9h matí. Diven-
dres 4 d’abril  8h a 9h matí, a 
la Piscina de “Les Comes”. 
• A partir del 31 de març: totes 
les activitats que es facin als 
equipaments cívics de la ciutat 
quedaran sota el lema “un gol 
per a la salut” amb motiu del 
Dia Mundial de l’Activitat Físi-
ca. Vine a fer exercici i marca 
un gol per la salut! A l’Espai 
Cívic Centre i Centre Cívic de 
Fàtima. 
• Dijous 3 d’abril: xerrada “A 
fons amb la Salut” a càrrec de 
l’esquiadora igualadina Laura 
Orgué i del Dr. Jordi Zapater, 
pneumòleg del CSA. A l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada a les 
19h. 
• Divendres 4 d’abril: dins de 
les caminades setmanals de 
la marxa nòrdica que organit-
za de cara als seus usuaris el 
CAP Igualada Urbà, el diven-
dres 4 d’abril és oberta a tot-
hom. 
 • Divendres 4 d’abril: Sor-
tida des de l’ABS Igualada 
Urbà, Passeig Verdaguer, 170 
d’Igualada. Hora de sortida, 
les 09.30h del matí. Temps 
previst de durada 1h i 30 mi-
nuts. Cal portar-se els pals. 
 • Cap de setmana 5 i 6 d’abril: 
totes les activitats d’esport 
que es facin als centres espor-
tius municipals quedaran sota 
el lema “un gol per a la salut” 
amb motiu del Dia Mundial de 
l’Activitat Física. 
 • Del 31 de març al 4 d’abril: 
es difondrà informació sobre 
les activitats en els espais cí-
vics i equipaments municipals.  

Exitosa actuació 
dels artistes del circ 
Raluy, amb orígens 
igualadins

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Igualada gaudí d’un exceŀlent 
espectacle, sota el nom de 
Boom! (una evocació humorís-
tica  del número que presenta-
ven els fundadors de la nissa-
ga Raluy, conegut com l’home 
bala). L’espectacle d’aquesta 
temporada ha evidenciat una 
superació familiar i artística, 
amb l’ajuda de competents 
atraccions internacionals que 
han donat a l’exhibició una 
qualitat evident, fent que petits 
i grans sortissin complaguts 
de les sessions. Cal esmen-
tar les ucraïneses Trio Belli-
simo amb la seva gimnàstica 
d’elit, que demostra una bona 
preparació; l’italià Dustin, de 
26 anys presenta un vistós 
número de malabars de re-
bot; el contorsionista Oriental, 
que mostra la seva resistència 
dintre de la reduïda caixa de 
vidre. Com novetat efectista, 
el Làser Show de Jean Chris-
tophe de Beauchampe.
La família Raluy, oferiren els 
seus números de monocicles, 
hula-hop, acrobàcies aèries, 
jocs icaris, clowns, aquests 
capitanejats pel vell conegut 
Sandro. Cal destacar que 
s’ha millorat la presentació 
escènica, conduïda per Carles 
Raluy, que clou l’espectacle 
juntament amb el seu germà 
Lluís. El Circ - Museu Raluy 
és originari d’Igualada, on re-
posen les cendres de la funda-
dora Marina Tomàs Jorba. 

es van anar passant aliment 
per aliment, de mà en mà.
Són moltes les anècdotes en-
riquidores que van anar suc-
ceint, des de ciutadans que 
voltaven pel carrer i que apor-
taven de manera espontània 
aliments a la nostra cadena, 
fins a realitats més dures com 
atendre a gent que ens dema-
nava aliments per poder men-

jar.
Aquesta experiència ha om-
plert a tots d’alegria, s’ha po-
gut aportar un granet de sorra 
a una entitat de la nostra ciutat 
que fa una feina importantíssi-
ma i admirable en els temps 
que estem vivint, després del 
recompte podem dir ben or-
gullosos que es van recollir 
1.125,50Kg d’aliments.

Diumenge, mercat mensual 
d’art, artesania i antigüitats
REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge, 30 de març, el nu-
cli antic acollirà una nova edi-
ció del Mercat Mensual d’An-
tiguitats, Col·leccionisme, Art i 
Artesania.
Els visitants del mercat po-
den trobar-hi productes de 
tot tipus, elements de col-

leccionisme, artesania fina, 
productes d’alimentació, mos-
tra d’art, estris...
Les parades d’antiguitats i col-
leccionisme  estaran distribuï-
des a la Plaça de l’Ajuntament 
i carrer del Born i les d’artesa-
nia al carrer de Santa Maria 
fins  la Plaça de Pius XII.

Audie Norris vesteix la roba 
esportiva igualadina Elements
REDACCIÓ / LA VEU

L’exjugador de bàsquet Audie 
Norris, també conegut com a 
Atomic Dog, ha escollit l’em-
presa igualadina Elements 
per al disseny i confecció de 
la seva nova equipació i del 
Campus de Bàsquet per a 
nois i noies que dirigeix. 
L’empresa, ha elaborat les pe-
ces expressament per al pivot 
americà, que vesteix una talla 
molt superior a la normal amb 
els seus 2’6 metres d’alçada i 
els seus més de cent quilos. 
L’equipació conté el logotip de 
l’Atomic Dog, dissenyat també 
expressament per a l’ocasió. 
Tot i que habitualment resideix 
als Estats Units, des de fa tres 
anys el jugador de bàsquet 

Audie Norris es desplaça a 
Catalunya als estius per or-
ganitzar un campus full time 
en anglès per a nois i noies: 
el Campus de Bàsquet Audie 
Norris, que aquest any tindrà 
lloc del 29 de juny al 10 de 
juliol a les instal·lacions del 
Servei d’Activitat Física de la 
UAB.  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador 
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Pere Pons
d’Igualada

Felicitats!



21
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de març de 2014Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Les escoles públiques d’Igua-
lada van organitzar el passat 
dissabte 15 de març la festa.
pública, amb la finalitat de 
promocionar l’ensenyament 
públic, i fer visible aquesta 
escola participativa, creativa, 
plural i integradora del nostre 
municipi, just en una data clau 
com és la setmana que s’han 
de formalitzar les inscripcions 
als centres educatius. L’orga-
nització va quedar molt satis-
feta, ja que van passar per la 
plaça de Cal Font més de 200 
nens acompanyats dels seves 
mares,els seus  pares i avis. 
La quitxalla va poder gaudir d 
una forma lúdica dels tallers 
de fang i pintura, de maquillat-
ge, de les activitats esportives 
i del tant concorregut castell 
inflable. Bastants nens es van 
poder endur a casa alguns 
dels premis que es sortejaven 
en una de les 6 carpes munta-
des per l’ocasió, així com les 
manualitats que varen realit-
zar i pintar en el taller de fang. 
També es va contar amb la 
presència dels gegants del po-
ble sec i de la colla mal llamp 
que van amenitzar la festa 
amb el seu folklore.
Les escoles públiques d’Igua-
lada agraeixen a l’Ajuntament, 
al Patronat Municipal d’Es-
ports, a entitats com Dessota 
i Mal Llamp i als mitjans de 
comunicació de la ciutat, el 
seu suport i col.laboració en la 
festa d’escola pública.

Dues imatges de la festa que es va fer dissabte a Cal Font.

Diumenge, sortida 
del CECI i AENA al 
Cogulló de cal Torre i 
la Grevalosa

Les escoles públiques d’Igualada 
es promocionen amb una gran festa

El proper diumenge 30 de 
març, el Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI) i 
l’Associació per a l’Estudi de 
la Natura d’Anoia (AENA) or-
ganitzen conjuntament una 
sortida, si el temps ho permet, 
al Cogulló de Cal Torre i les er-
mites de Santa Cecília i Sant 
Miquel de la Grevalosa, terme 
municipal de Castellfollit del 
Boix.
Sortida de caire naturalista, 
botànic i arquitectònic, on es 
preveu caminar uns 7 quilò-
metres, amb una durada to-
tal d’unes 3 hores. El punt de 
trobada serà a les 9h davant 
de l’Hotel Amèrica d’Igualada 
on ens repartirem entre els 
vehicles disponibles. Activitat 
gratuïta. 

Avui, divendres de 
pregària al Sant Crist 
d’Igualada

Avui divendres dia 28 de 
març, a partir de tres quarts 
de vuit del vespre tindrà lloc 
a l’església del Roser, el quart 
dels Misereres al Sant Crist 
d’Igualada. En aquesta oca-
sió, presidirà la celebració Mn. 
Xavier Argelich. Les lectures i 
pregàries aniran a càrrec de la 
comunitat educativa de l’esco-
la Mestral d’Igualada. L’anima-
ció dels cants serà feta pel Sr 
Florenci Oliva, mentre que tin-
drà cura de l’orgue el Sr Lluís 
Victori.
El passat divendres tingué 
lloc el tercer dels divendres de 
pregària, on una altra vegada 
amb una nombrosa assistèn-
cia de fidels i sota la presi-
dència de Mn Enric Ramírez, 
participaren en les lectures i 
pregàries una representació 
del col.legi Montclar.

Autocar de CC.OO. 
de l’Anoia a la 
manifestació de 
Barcelona
En el marc de les mobilitzaci-
ons europees en defensa dels 
drets socials, CCOO de Cata-
lunya dóna suport a la cam-
panya Per una #Catalunya-
Social que impulsen diferents 
sindicats i entitats. Aquesta 
campanya es concreta en una 
manifestació el diumenge 6 
d’abril a Barcelona. Comença-
rà a les 12.00 hores a la Plaça 
Urquinaona.  Des de CCOO a 
l’Anoia volen facilicitar l’assis-
téncia a la manifestació orga-
nitzant un autocar. Cal inscrip-
ció prèvia. Sortida de l’estació 
d’autobusos a les 10.15. Més 
informació al 938050494.

Nou curs de 
Creu Roia de 
Desfibril·lador DEA 
Per al proper dissabte 5 d’abril 
s’ha programat una  nova edi-
ció del “Curs de Desfibril·lador 
Extern Automàtic per a perso-
nal no mèdic (DEA)” que es 
durà a terme a la Sala d’Actes 
de Creu Roja Anoia, al c/Les 
Comes, 34 d’Igualada, de 9:00 
a 15:00 h.. Aquest curs té una 
durada de 6 hores, al llarg de 
les quals s’explicaran les tèc-
niques de Suport Vital Bàsic i 
la utilització de l’aparell DEA 
segons les directrius de l’Eu-
ropean Resuscitation Council, 
i està adreçat a la població en 
general. 
L’alumne obtindrà el certificat 
del Consell Català de Ressus-
citació que l’acredita per po-
der utilitzar un Desfibril·lador 
Extern Automàtic. Per poder-
s’hi inscriure cal tenir 18 anys i 
no és necessària cap formació 
prèvia vinculada als Primers 
Auxilis. El mateix dia en horari 
de 17:00 a 19:00 hores es rea-
litzarà, també, el Reciclatge de 
la titulació per a les persones 
que fa menys de tres anys que 
varen fer el curs i els hi caduca 
abans del 5 d’abril. Les places 
són limitades. 

El Consell 
Comarcal reprèn 
el seu programa 
d’alfabetització
La setmana passada es van 
reiniciar en el marc del Pla 
de Ciutadania i Convivència 
del Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal cinc 
cursos d’alfabetització adre-
çats a persones  immigrades 
que o bé no estan alfabetit-
zades en la seva llengua o 
bé desconeixen l’alfabet llatí. 
El programa té com a objec-
tiu promoure la iniciació en la 
lectura i l’escriptura en català 
per facilitar la possibilitar que 
l’alumnat accedeixi als cursos 
de català oficials, augmentant 
així la seva capacitat de parti-
cipar en la vida social i la seva 
comprensió crítica.
Els cursos s’imparteixen a Ca-
laf, els Hostalets de Pierola, 
Masquefa,  Montbui i Vilanova 
del Camí en horaris de matí i 
migdia. En la 2a edició, més 
de 160 persones se’n van po-
der beneficiar.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt subvencionarà 
les plusvàlues de les perso-
nes afectades per un procés 
d’execució hipotecària. Així es 
va aprovar, per unanimitat, en 
la sessió ordinària del dijous 
20 de març. Aquesta proposta 
es va acordar a través d’una 
moció presentada al Ple per 
la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH).
El Reial Decret Llei 6/2012, 
de 9 de març, de mesures ur-
gents de protecció dels deu-
tors hipotecaris sense recur-
sos, estableix que el subjecte 
passiu de les plusvàlues per 
als casos de dació en paga-
ment serà l’entitat bancària i 
no el propietari. Aquesta me-
sura no s’aplica, però, quan és 
una compravenda. Per aquest 
motiu, des de la PAH es de-
mana l’habilitació d’una par-
tida del pressupost municipal 
per cobrir aquests casos.
L’alcalde, Santi Broch, va ex-
plicar que en les dacions de 
pagament l’Ajuntament ja apli-
ca el no pagament de l’impost 
per part del propietari i “és lò-

gic que en el cas de les com-
pravendes es faci igual perquè 
en el fons són una dació en-
coberta”. Així es reconeix en 
l’Ordenança Fiscal número 4 
de l’Impost sobre l’Increment 
de Valor dels Terrenys de Na-
turalesa Urbana, en l’article 
número 3.
A més d’aquesta moció, la 
PAH també en va presentar 
una altra per a la sanció dels 
immobles permanentment de-
socupats propietat d’entitats 
financeres i altres grans em-
preses. L’alcalde va comentar 
que a la Pobla “només hi ha 
cinc o sis habitatges propietat 
dels bancs que estiguin buits”. 
El punt es va aprovar per una-
nimitat.
El text estableix imposar fins a 
tres multes coercitives que po-
den arribar als 100.000 euros, 
tal i com determina l’article 
113.1 de la Llei 18/2007, prè-
via advertència, si transcor-
regut el termini fixat no s’ha 
produït l’ocupació de l’immo-
ble. La moció també especi-
fica l’elaboració i aprovació 
d’un pla municipal d’habitatge 
o actualitzar el planejament 

L’Ajuntament de la Pobla subvencionarà les plusvàlues 
dels afectats per processos d’execució hipotecària

existent que contempli i reguli 
degudament les mesures de 
foment per evitar la desocu-
pació permanent i injustificada 
d’habitatges.
Una altra de les qüestions que 
es va tractar i que es va dei-
xar sobre la taula va ser una 
moció presentada pel Grup 
Municipal Socialista sobre 

un estudi del clavegueram a 
diversos barris del municipi. 
Santi Broch va explicar que “el 
tema ja s’està treballant a tra-
vés del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
i que, per tant, quan es faci 
l’aprovació inicial si l’estudi no 
és exhaustiu llavors es pot tor-
nar a posar la moció sobre la 

taula”.
En aquest Ple també es va 
aprovar, per unanimitat, el 
conveni de col·laboració amb 
els ajuntaments de Vilano-
va del Camí i Òdena per a la 
prestació de serveis a perso-
nes emprenedores i empre-
ses. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Emocionats, agraïts i satisfets. 
Així es mostraven els mem-
bres de Tatanka al final del 
concert que van fer al Centre 
Polivalent de Can Papasseit, 
el passat diumenge. Era el 
primer concert solidari que or-
ganitzava l’associació amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí i l’escola 
Akord’s. La principal finalitat: 
recollir fons econòmics pels 
diferents refugis d’animals. 
Com a mínim una vegada al 
mes i des de fa més de tres 
anys, l’associació organitza 
sortides per col·laborar amb 
les protectores. Fins ara els 
refugis visitats han estat el de 
Segarra, els Quissos, Oles-
can, Vallirana (“Amics sense 
sostre”) i Progat Igualada. 
Amb l’aportació voluntària 
aproximadament d’uns 250 
espectadors que van gaudir 
de les diferents actuacions 
musicals, podran ajudar a pal·
liar l’estat greu de deutes que 
tenen actualment aquests re-
fugis. 
La responsable de l’organit-
zació fou Glòria Vilà, qui an-

teriorment ja ha realitzat altres 
esdeveniments, com ara tres 
jornades pel Dia dels animals 
i juntament a Roser Vilà i al-
tres membres de Tatanka, di-
ferents activitats infantils enfo-
cades al respecte de l’entorn 
i el món animal: campaments 
de la infància, tallers del dia 
del pare, carnestoltes, esplai 
d’estiu, Setmana Santa… 
Aquest, però, ha estat el pri-
mer concert de Tatanka i cal 
destacar també que ha estat 

el primer concert de música 
solidària pels animals a la co-
marca de l’Anoia. 
Tal i com relata la cronista de 
l’activitat, Laura Arroyo, van 
ser molts els músics i cantai-
res, tant professionals com 
amateurs, i fins i tot nens i ne-
nes, els qui van fer possible 
que fora “una tarda molt espe-
cial amb un alt nivell musical”. 
L’ampli repertori de música ac-
tual pop, flamenca, blues i les 
moltes sorpreses, com la inter-

Emoció i agraïment per l’èxit del I Concert Solidari de Tatanka 

pretació de cançons amb llen-
gua de signes, amb Roser Vilà 
de mestra, acompanyades per 
la gran veu de Gemma Esquer 
van fer gaudir al públic. L’acte 
va finalitzar amb l’actuació de 
Pol Sánchez i el seu fill Polette 
que van demostrar tot el seu 
entusiasme per la música fent 
participar la gent. 
En acabar el concert, Glòria 
Vilà visiblement emocionada 
desprès de rebre un ram de 
flors, va donar les gràcies a 

tothom de tot cor per haver fet 
aquest esdeveniment incre-
ïble, en especial als  músics, 
els alumnes de llengua de 
signes, tècnics, càmeres, la 
fotògrafa, membres de Tatan-
ka i els “petits” que han sortit a 
l’escenari amb una sala plena. 
I també ha agraït les ajudes 
rebudes; gairebé 400 euros 
als quals caldrà afegir els do-
natius de les persones que no 
van poder anar·hi.
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Conca d’Òdena

Vanesa González es retira de 
les primàries del PSC a Vilanova
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El que era un rumor insistent 
des de feia dies, es va confir-
mar dimarts al migdia, quan 
Vanesa González va decidir 
anunciar que es retirava de 
les primàries del PSC a Vila-
nova del Camí. Presa aquesta 
decisió, res impedirà a l’ad-
vocada Noemí Trucharte ser 
la candidata a l’alcaldia de la 
població pel PSC “oficial”, a 
les properes eleccions munici-
pals. Altra cosa és saber què 
farà González, perquè podria 
presentar-se en una llista in-
dependent amb persones del 
sector proper a Joan Vich, 
l’actual alcalde. Sigui com si-
gui, si algú pensava que amb 
les primàries les aigües es 
calmarien a Vilanova, estava 
equivocadíssim. Estan, pot-
ser, més mogudes que mai. 
L’experiment de les primàries 
fallides a Vilanova pot fins i tot 
haver estat contraproduent i 
enrarir encara més el comple-
xe clima polític de la ciutat.
Si bé ja estava més o menys 
decidit des de feia quasi dues 
setmanes, no va ser fins di-
marts al migdia que l’actual 
número 2 del consistori vilano-
ví va anunciar la seva retirada, 
amb “tota la desil·lusió i indig-
nació del món”.
La tinent d’alcalde vilanovina 
afirmava que en el PSC “m’he 
sentit discriminada, ignorada i 
menyspreada per un grup im-
portant de membres de l’exe-
cutiva que han prioritzat els 
seus interessos individuals”, 
fins al punt que el procés de 
primàries ha estat “viciat, poc 
transparent i partidista. La 
pròpia executiva ha pres part 
des del principi per una de les 
candidates i ha fet el procés 
a mida”, deia González en un 
comunicat llegit a la premsa.
Segons va explicar l’excan-
didata, quan va demanar el 
llistat de militants socialistes 
vilanovins, va poder observar 
com “gran part dels membres 
de l’executiva, juntament amb 
un gran nombre de nous mili-
tants, que curiosament formen 
part de les seves pròpies fa-
mílies, monopolitzen d’entra-
da 23 vots favorables a l’altra 
candidata, d’aquests, 10 per-
tanyen directament a la seva 
pròpia família. A més a més, 
estan donats d’alta des de fa 
també curiosament 6 mesos, 
que és el temps mínim que et 
permet tenir veu i vot en unes 
votacions com les que s’esca-
uen”. 
A l’estratagema que va denun-
ciar l’excandidata -que no és ni 
nova ni única del PSC- s’afa-
geix el fet, va dir González, 

que quatre militants, entre 
ells ella mateixa, van ser do-
nats d’alta fa sis mesos quan 
ho estaven demanant des de 
setembre de 2011, i set més 
encara esperen una resposta.  
La mala maror, que es fa evi-
dent en parlar amb qualsevol 
militant socialista a Vilanova, 
arriba als extrems, segons diu 
González, que quan intentava 
fer campanya i trucar als seus 
companys militants “resulta 
que tots han estat trucats des 
de feia dues setmanes per l’al-
tra candidata, per tal d’acon-
seguir uns avals d’entrada fic-
ticis per que encara no s’havia 
donat ni a conèixer la convo-
catòria de primàries”.
Vanesa González afegia que 
“ni em fa por perdre, ni em fa 
por defensar el projecte que 
fa temps que defenso en nom 
del Partit Socialista, però no 
estic disposada a formar part 
d’aquest engany”.
Malgrat la situació i renegar 
del seu propi partit a Vilanova, 
González no pensa abando-
nar el grup del PSC a l’Ajun-
tament. “Continuaré treba-
llant pel poble de Vilanova, el 
temps que correspongui, però 
també continuaré treballant 
per aquella gent que encara 
creu que les coses es poden 
fer d’una altra manera, s’han 
de fer, d’una altra manera. 
Hi ha una part de la militàn-
cia que se sent enganyada, 
cansada d’aquestes històri-
es, i per aquestes, i per totes 
aquelles que es vulguin anar 
sumant,  continuaré treballant, 
per fer créixer de nou la il-
lusió”, deia la regidora. El seu 
treball continuarà “des de l’ho-
nestedat, la humilitat i la trans-
parència”. González concloïa 
el seu parlament afirmant que 
“aquestes primàries no me les 
crec, i per tant, m’estimo més 
una retirada amb dignitat que 
guanyar-les sense ella”.

Vanesa González.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Una nova edició de la Fira de 
les Oportunitats de l’Agrupa-
ció Cultural i Recreativa de 
Vilanova del Camí convidarà 
a la població vilanovina a col-
laborar amb l’entitat aquest 
dissabte al matí, a la Plaça 
del Mercat. Tots els diners 
recollits aniran destinats a fer 
possible el pagament del pro-
jecte iniciat des de l’entitat: les 
noves carrosses reials.
A la fira es podran trobar ar-
ticles de primera i segona 
mà en perfecte estat a partir 
d’un euro. Roba (jaquetes, 
anoracs, camises, jerseis, 
pantalons, bruses...), saba-
tes, mocadors de coll, bolsos, 
joguines per als més petits, i 
molts d’altres articles.
També hi haurà un inflable 

gegant gentilesa d’Assegu-
rances Bilbao on podran pujar 
petits i passar una bona es-
tona mentre els grans fan les 
compres a la fira.
Des de l’Agrupació Cultural 

Fira de les Oportunitats, 
aquest dissabte a la plaça del Mercat

i Recreativa de Vilanova del 
Camí animen tothom qui vul-
gui col·laborar amb el projecte 
a visitar la fira, triar i remenar 
per trobar alguna cosa d’utili-
tat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En el marc del Pla de Ciuta-
dania i Convivència, el Con-
sell Comarcal de l’Anoia durà 
a terme vàries sessions for-
matives adreçades a personal 
tècnic i a professionals de di-
versos municipis de la comar-
ca sobre la gestió de rumors 
en l’àmbit de la diversitat. La 
finalitat és ajudar a l’alumnat 
a analitzar el mecanisme de 
generació de rumors. El taller 
els facilitarà eines per preve-
nir-los i per gestionar els seus 
efectes. 
Aquesta campanya formativa 
es va iniciar al mes de novem-
bre de l’any passat. Demà di-
mecres diferents treballadors 
de l’Ajuntament de Vilanova 
faran el taller a l’Edifici d’En-
titats. 

Sessió formativa per 
a la gestió de rumors

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dimarts, van començar a Vi-
lanova del Camí les sessions 
de gimnàstica correctiva a l’ai-
re lliure. L’objectiu d’aquesta 
proposta és la de millorar  la 
funcionalitat i la condició física 
i a la vegada promoure l’ús del 
parc esportiu de la gent gran 
instal·lat  a la zona de Can 
Titó. 
El parc està pensat i dissenyat 
per a l’activitat física de la gent 

gran, per poder-hi fer exercicis 
de coordinació i mobilitat. La 
gimnàstica es farà tots els di-
marts de 2/4 d’11 fins 2/ 4 de 
12 del matí. En total es faran 
una dotzena de sessions fins 
el mes de juny.
La iniciativa és de l’Ajunta-
ment de Vilanova, el Servei 
d’Esports i també del CAP. 
És una activitat gratuïta i per 
apuntar-s’hi només cal dirigir-
se al Servei d’Esports. 

Sessions dirigides a l’aire 
lliure per a la gent gran

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha aprovat i publicat el 
conjunt de condicions que 
han de regir la concessió de 
llicències dels horts munici-
pals d’Ecovilanova. Es tracta 
d’una llicència d’ús privatiu de 
les parcel·les d’aquest recinte 
que tenen exclusivament ús 
de conreu agrícola per a l’au-
toconsum. 
El plec de condicions estarà 
exposat al públic pel termini 
de trenta dies als efectes d’al·-
legacions i/o reclamacions. 
Simultàniament s’ha obert 

també la convocatòria per a 
presentar sol·licituds per optar 
a les vacants de les parcel·les 
dels horts, durant el termini 
d’un mes que finalitzarà el dia 
25 d’abril.
La documentació relativa a la 
convocatòria es pot consul-
tar en el web municipal www.
vilanovadelcami.cat dins els 
anuncis de la informació ofi-
cial.
Pel que fa a les condicions de 
les persones que poden fer 
sol·licituds, poden optar a l’ad-
judicació d’un hort o parcel·la 
les persones majors d’edat 
que no disposin de cap altre 
hort o terreny de conreu, ja 
sigui dins del terme municipal 
de Vilanova del Camí o dins 
de la comarca de l’Anoia. No-
més es pot fer una sol·licitud 
per unitat familiar, entenent-se 
per “unitat familiar” aquelles 
persones que conviuen en un 

mateix municipi. A més, a la 
data d’inici del procés cal es-
tar empadronat a Vilanova del 
Camí amb una antiguitat míni-
ma de 5 anys ininterromputs 
o acreditar haver estat empa-
dronat un mínim de 5 anys du-
rant els últims 10 anys.
També poden accedir a 
aquesta sol·licitud associaci-
ons o entitats amb finalitats 
pedagògiques, terapèutiques 
o socials.
Pel que fa a la durada les au-
toritzacions per l’ús de cadas-
cun dels horts s’atorgaran per 
un termini màxim de 3 anys 
prorrogables per un termini de 
2 anys, mitjançant acord ex-
prés de l’Ajuntament.
Els adjudicataris de les parcel-
les estaran obligats a satisfer 
la taxa establerta i regulada 
en la corresponent Ordenança 
Fiscal. 

Es publica el plec de condicions d’accés als 
horts d’Ecovilanova
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els escolars vilanovins parti-
cipen, aquesta setmana, en 
el projecte “Coneix el teu riu” 
de la mà del Grup d’Estudi 
i Difusió de l’Entorn Natural 
(GEDEN). És una de les ac-
tivitats que inclou el conveni 
d’actuacions que l’entitat man-
té amb l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí. Els alumnes 
de 4t i 5è de primària partici-
paran en aquest projecte que 
pretén ajudar-los a descobrir 
l’ecosistema del riu, com ens 
explicava aquest matí a La 
Carmanyola de Ràdio Nova, 
Mònica Tomàs, responsable 
de GEDEN.
Des de fa sis anys, GEDEN 
porta a terme aquesta activi-
tat a les escoles vilanovines. 
Aquest dilluns han estat els 
alumnes de l’Escola Marta 
Mata els primers a obrir el ca-
lendari de visites al riu i el dies 

2, 7 i 9 d’abril serà el torn de 
l’alumnat de les escoles Joan 
Maragall i Pompeu Fabra.
Al llarg de més de dues hores 
els alumnes gaudeixen d’una 
classe a l’aire lliure en contac-
te directe amb la natura, que 

els permet conèixer les dife-
rents espècies de flora i fauna 
que poden trobar a l’entorn 
del Parc Fluvial. Se’ls lliura un 
dossier i un telescopi per po-
der seguir la lliçó d’observació 
que la majoria reben encan-

GEDEN mostra l’ecosistema del riu als escolars i fa una 
crida per netejar l’entorn

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un total de 279 corredors han 
participat al cros Joan Mara-
gall aquest diumenge.  Mal-
grat el dia ventós, 152 nois i 
127 noies van concórrer a la 
prova que tal i com es preveia 
va tenir una participació me-
nor a la de l’any passat. En lí-
nies generals, però, la matinal 
va anar força bé i va servir per 
tancar la temporada de cros 
escolar. 
Les curses es van anar succe-
int amb puntualitat a mesura 
que avançava el matí. El pri-
mers a córrer van ser els ca-
dets infantil masculins, a un 
quart d’onze, per acabar amb 
els nens i nenes d’educació in-
fantil i la cursa de pares i ma-
res cap a dos quarts d’una del 
migdia.
Poc abans de la una es feia 

l’entrega de premis amb l’as-
sistència del regidor d’Es-
ports, Antonio Sánchez; la 
presidenta del Consell Es-
portiu de l’Anoia, Rosa Plas-
sa; les regidores de Cultura 
i Ensenyament de Vilanova 
del Camí, Vanessa González 
i Marta Trullols, respectiva-
ment; Antonia Fariña, presi-
denta de l’AMPA, i Montserrat 
Ribalta, directora de l’Escola 
Joan Maragall. 
Just abans de donar el premis 
per categories, es van lliurar 
uns obsequis que el Consell 
Esportiu de l’Anoia havia pre-
parat, com a premi a la regu-
laritat, per aquells escolars 
que havien participat en un 
75% dels cros d’aquesta tem-
porada. Un total de 54 nens i 
nenes de diferents escoles de 
la comarca van pujar a recollir 
aquest premi a la regularitat.

El cros Joan Maragall aplega 
279 corredors i tanca la 
temporada

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Sortim del poble de la Morera 
del Montsant i els 34 excur-
sionistes podem gaudir dels 
ametllers florits entre vinyes. 
Caminem pel GR-171 i ens di-
rigim a la Font de Pregona on 
esmorzem. Ja amb la panxa 
plena, anem a l’ermita de La 
Pietat, bastant derruïda i situ-
ada en un entorn humit, des  
d´on podem contemplar la 
Cartoixa d´Escala Dei. L’ermi-
ta està envoltada d’immensos 
arbres amb panells indicatius 
que ens permeten identificar-
los. Més endavant passem per 
un forn de calç anomenat Forn 
del Rosalí. Ja a través d’un 
corriol ens comencem a enfilar 
fins arribar a la Cova Roja, es-
pectacular balma on els més 
atrevits practiquen escalada.
El Montsant sempre és una 
Serra espectacular, sobretot 
quan t’enfiles a la Serra Ma-
jor per la cara sud a través  
dels seus “graus” o passos 
verticals que permeten supe-
rar un fort desnivell en poca 
distància. En el dia d’avui pu-
gem pel Grau de l’Escletxa. 
Una fàcil grimpada ens deixa 
a l’estret forat que travessem 
per encarar un altre petit tram 
de grimpada, equipat amb uns 
cables per donar confiança. 
Seguim la senda per l’esquer-
ra en contínua pujada fins que 
aquesta dóna un brusc gir a 
la dreta mostrant-nos la Serra 

Major, desproveïda d’arbratge 
i amb matoll baix a la zona alta 
castigada molt sovint per forts 
vents que minven la vegeta-
ció.
En aquest punt trobarem un 
pal indicador, a més d’excel 
· lent mirador del recorregut 
que hem realitzat fins ara. Se-
guim la clara senda en direc-
ció est sense perdre alçada. 
Ens fem la foto de grup en una 
roca molt característica. Pas-
sem per la Punta del Boter, 
per arribar en pocs minuts, a 
la segona altitud de la Serra 
Major, concretament la Cogu-
lla de 1.063 m. d’alçada. Des 
d’aquí podem contemplar la 
magnitud de la Serra i també 
observem el pantà de Marga-
lef. Seguim el camí i anem a 
buscar el PR-C 14 . Dinem en 
vistes a la cara sud del Mont-
sant. Aquest cop tocarà baixar 
pel Grau de Salfores, previst 
d’un cable de vida, i sense cap 

La Colla excursionista de Vilanova va a Grau 
de l’Escletxa (Montsant)

tats, com afirma Tomàs.
D’altra banda, l’entitat ha pre-
parat també per aquesta set-
mana una activitat oberta a 
tota la població. Tornen a fer 
una matinal de neteja d’abo-
caments incontrolats dins el 

terme municipal de Vilanova 
del Camí. La cita és dissabte 
a les 9 del matí, davant del po-
liesportiu de Can Titó. Tothom 
qui ho desitgi hi pot participar. 
Més enllà d’una matinal de 
neteja és una activitat de sen-
sibilització per tal de prendre 
consciència de l’estat del bosc 
i algunes zones del municipi. 
Des de GEDEN i des de la Re-
gidoria de Medi Ambient fan 
una crida a la participació del 
veïnat en aquesta activitat. Se-
gons afirmen, gràcies a la col-
laboració desinteressada dels 
voluntaris que van participar 
en la passada edició es van 
poder netejar fins a 17 punts 
dels 38 abocadors localitzats. 
Després de 8 campanyes de 
neteja els organitzadors han 
vist disminuir el nombre de re-
sidus que acaben recollint en 
aquestes matinals. 

complicació, de tornada cap a 
la Morera de Montsant. 
Agraïr aquesta sortida als vo-
cals: Josep Mª Ferrer, Mari 
Márquez i Mari Alcalá.
La propera sortida de la colla 
serà el dia 30 de Març, anirem 
a la Platja Llarga al Tarrago-
nés. Sortim a les 7 del matí 
i tornem a les 14:30 h. INS-
CRIPCIONS PER LES EX-
CURSIONS: Tots els dilluns i 
dijous de la setmana de l’ex-
cursió, de 19 a 20:45 hores, a 
la seu social. Els socis poden 
fer la reserva telefònicament o 
per correu electrònic. cevca-
mi@hotmail.com i 93 803 43 
88. 
Ahir dia 27 de març a les 7 de 
la tarda,  la colla inaugurava 
una sala annexa a la seva seu.

La Colla Excursionista de Vila-
nova dóna el condol a la famí-
lia d’en Pere Bosch Ors.
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CASTELLOLÍ / LA VEU

La Federació comarcal d’ERC 
continua els actes de la cam-
panya informativa “votar és 
democràcia” a l’Anoia. Els 
propers actes previstos són 
als municipis de Castellolí i 
Capellades.
A Castellolí es realitzarà el 
proper dijous dia 3 d’abril, a 
les 20h, a la sala municipal “La
Cooperativa”, amb el dipu-
tat republicà Dionís Guiteras, 
també alcalde de Moià.
L’endemà divendres dia 4 

Actes de “votar és democràcia” 
a Castellolí i Capellades

d’abril serà el torn de Capella-
des, a les 20h, a la biblioteca 
municipal “El Safareig”, amb el 
diputat Oriol Amorós.
La base de la campanya 
d’ERC és el valor de la demo-
cràcia per la creació d’un nou 
país, del dret a decidir que te-
nim com a poble i l’acceptació 
de la voluntat de la majoria so-
cial del nostre país. I amb un 
nou país, posem les bases per 
una nova societat més lliure i 
justa.

JORBA / LA VEU

Ja s’han obert les inscripci-
ons per al taller “Farmaciola 
cosmètica natural”. El taller 
per descobrir usos de les 
plantes remeieres i medici-
nals i aprendre a fer prepara-
cions casolanes tindrà lloc el 
dissabte 17 de maig a l’Espai 
JugaJorba. 
L’Espai JugaJorba proposa 
aquest taller, impartit per la 
farmacèutica i biòloga, Astrid 
van Ginkel, on s’aprendran 
les propietats medicinals i 
cosmètiques d’algunes her-
bes remeieres i es prepararan 
una sèrie de productes d’ús 
molt corrent a totes les llars, 
però que s’elaboraran de ma-
nera artesana i natural, amb 
productes ecològics. Podrem 
preparar crema facial, protec-
tor solar, aftersun, repel·lent 
de mosquits, macerats d’oli 
i herbes, llet corporal infantil 
i desodorant. El taller tindrà 
lloc el dissabte 17 de maig 
a l’edifici municipal de Jorba 
(C. de la Sort 11, baixos) de 

9:30 a 13:30h. Hi ha temps 
per inscriure’s fins al 7 de 
maig i es pot fer a través del 
correu jugajorba@gmail.com. 

Inscripcions obertes al taller Farmaciola 
cosmètica natural a Jorba

El taller té un cost de 20€ per 
persona (15  si s’és soci del 
JugaJorba) i inclou els mate-
rials per fer les preparacions.

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
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ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

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+
TRANSPORT



26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de març de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Sanitat i Medi 
Ambient de l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt orga-
nitza el divendres 28 de març 
una xerrada sobre economia 
domèstica. L’activitat tindrà 
lloc a 2/4 de 8 del vespre al 
Teatre jardí i compta amb la 
col·laboració del Servei de Po-
lítiques de Consum de la Dipu-
tació de Barcelona.

En aquesta conferència es 
tractaran diferents temes: pla-
nificar l’economia domèstica 
per tal d’ajustar-nos al model 
actual; gestionar la nostra ca-
pacitat d’endeutament; fer ús 
dels nostres ingressos de ma-
nera responsable; estar pre-
parat pels imprevistos i com 
fer estalvi responsable. La 
xerrada anirà a càrrec d’Eugè-
nia Ruiz, tècnica de Consum 
de la Diputació de Barcelona.

Xerrada per fer una bona gestió 
de l’economia domèstica, a la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una cinquantena de poblatans 
i poblatanes van assistir, el di-
vendres 21 de març, al bingo 
especial de primavera que va 
organitzar l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran. L’activi-
tat va tenir lloc al Teatre Jardí.
Es van fer cinc bingos i els 
obsequis eren unes paneres 
amb diferents productes ali-
mentaris, cedits per l’entitat. 
Les línies i els bingo els va 

cantar la poblatana Rosa Ra-
bell. Els assistents també van 
poder berenar un entrepà i re-
frescos. 
L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran organitzarà 
aquests bingos especials co-
incidint amb les diferents es-
tacions de l’any. Per tant, el 
proper es farà el mes de juny. 
Aquesta activitat compta amb 
el suport de la regidoria de Be-
nestar Social de l’Ajuntament. 

Una cinquantena de poblatans 
assisteixen al bingo especial de 
primavera

LA POBLA DE C. / LA VEU

El President de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas, farà 
dissabte, 29 de març, una vi-
sita institucional a l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt. Mas 
signarà el Llibre d’Honor del 
Consistori i després farà una 
visita al magatzem de Creu 
Roja Anoia, situat al polígon 
dels Plans d’Arau. L’arribada 
està prevista per a les 6 de la 
tarda.
L’alcalde, Santi Broch, i la res-
ta del Consistori rebran Artur 
Mas a l’Ajuntament. A la re-
cepció, a més dels regidors, 

hi assistiran representants del 
món associatiu local. També hi 
seran presents la diputada al 
Parlament de Catalunya, Ma-
ria Senserrich, i el delegat del 
Govern a la Catalunya Central, 
Juli Gendrau. Aquesta serà la 
primera vegada que Mas vi-
sitarà la Pobla de Claramunt 
com a màxim responsable del 
Govern català.
Després de la recepció a 
l’Ajuntament, el President vi-
sitarà la plataforma logística 
de Creu Roja Anoia i presidirà 
l’acte de celebració del 150è 
aniversari de l’Ateneu Igualadí. 

Vista institucional del President 
Artur Mas a la Pobla

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena, des-
prés de convocar un concurs 
públic, ha adjudicat el contrac-
te del servei de neteja i escom-
braries a l’empresa Fomento 
de Construcción y Contratas, 
el que ha suposat una  optimit-
zació  del servei i una reducció 
del cost de 310,680€ anuals a 
257.000€, un estalvi total de 
53.680€.
Una de les clàusules introduï-
des en el nou servei són la re-
ducció del sistema de neteja vi-
ària amb bufadors i que es torni 
a fer d’una manera més manu-
al, una altra és que la mateixa 
empresa s’encarregarà també 
de la recollida de vidre, paper 
i envasos, un servei que fins 
ara feia el Consell Comarcal, i 
que ara queda unificat sota un 
mateix contracte. També s’ha 
negociat l’ampliació del nom-
bre de contenidors de matèria 
orgànica per tal d’apropar-los a 
més ciutadans.
D’altra banda, la recollida de 
la matèria orgànica continuarà 
sent de 3 dies per setmana i la 

recollida de la brossa passa de 
5 dies a 4 dies per setmana. 
A més, el municipi estrenarà 
contenidors ja que la nova em-
presa haurà de proveir d’una 
nova flota de contenidors de 
selectiva.
Fins ara el contracte sols con-
templava la recollida de brossa 
i la neteja viària però ara, amb 
el nou contracte, incorpora la 
recollida selectiva.   Així, el go-
vern d’Òdena ha apostat per 
unificar els processos en un sol 
servei per part d’una sola em-
presa, el que ha suposat una 

millora en la qualitat i un major 
estalvi de recursos.

La nova fórmula de gestió im-
plica recuperar el contracte 
de recollida selectiva de vidre, 
paper i envasos d’Òdena, que 
fins ara estava en mans del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Els darrers 12 anys, l’ens co-
marcal havia estat el respon-
sable del servei de recollida 
de les diferents fraccions, que 
ara s’han reunit en una sola li-
citació amb la neteja de la via 
pública. 

Òdena optimitza el servei de neteja i recollida 
d’escombraries i redueix el seu cost

ÒDENA / LA VEU

La Junta de Govern d’Òdena ha 
aprovat la creació d’una borsa 
de treball per a cobrir places de 
suport a actes culturals, festius 
i de promoció econòmica que 
organitzi l’Ajuntament d’Òdena. 
Concretament es tracta d’unes 
places per a fer tasques de vi-
gilància i altres serveis diversos 
de suport a les activitats tals 
com muntatge i desmuntatge, 
control d’entrades,... 
Per a la creació de la borsa de 
treball s’han creat unes bases 
reguladores que especifiquen 
els requisits dels aspirants, la 
documentació que cal presen-
tar, el sistema de selecció i el 

desenvolupament del procés. 
Les persones interessades po-
den consultar aquestes bases a 
la web de l’ajuntament o poden 
dirigir-se a l’oficina d’atenció al 
ciutadà. 
Per tal de ser admès als proces-
sos selectius els/les aspirants 
hauran de reunir els requisits 
següents: tenir 18 anys com-
plerts el dia d’inici del contracte 
de treball i tenir el títol d’ense-
nyament Secundari Obligatori o 
equivalent.
Els sol·licitants hauran de pre-
sentar una instància adreçada 
a l’Alcalde d’Òdena, en el mo-
del normalitzat que estarà a 
disposició dels interessats a les 

oficines d’atenció al ciutadà i a 
la pàgina web municipal en la 
qual s’haurà d’assenyalar l’op-
ció del tipus de serveis (vigilàn-
cia o altres) pel qual es sol·licita 
la seva incorporació. El període 
d’entrega de sol·licituds serà del 
25 de març a l’11 d’abril a les 
Oficines Municipals de l’Ajunta-
ment d’Òdena amb un horari de 
dilluns a divendres de 8 a 15h.
La regidora de joventut, Maria 
Sayavera, comenta que “actu-
acions com aquestes responen 
a la nostra voluntat de contribu-
ir directament en la creació de 
llocs de treball entre els joves i 
fomentar la participació ciutada-
na en l’activitat del municipi”

Òdena crea una borsa de treball jove per a cobrir 
places de suport a actes culturals

ÒDENA / LA VEU

La regidoria de joventut de 
l’Ajuntament d’Òdena ha cre-
at una comissió de joves per 
tal de programar  el “Cap de 
Setmana Jove”, dos dies plens 
d’activitats per al jovent del 
municipi. Amb la voluntat de fer 
el màxim d’oberta i participati-
va aquesta comissió s’ha con-
vidat a tots els joves d’Òdena a 
formar-ne part.
La comissió es va reunir el 
passat divendres 21 per posar 

fil i agulla al projecte, així els 
joves assistents van començar 
a proposar idees i dates per a 
la trobada juvenil. La propera 
reunió serà el divendres 28 
de març a les 20:00h a l’Espai 
Jove i es preveu definir ja les 
activitats que s’organitzaran 
durant el cap de setmana i de-
batre els canals de difusió que 
s’utilitzaran per promocionar 
l’esdeveniment.
La comissió de joves està ober-
ta a tot el jovent del municipi, 

els interessats a incorporar-se 
al grup de treball encara són a 
temps, només cal presentar-se 
a la reunió de divendres o fer 
arribar la seva sol·licitud a la 
regidoria de joventut.
La regidora de joventut, Maria 
Sayavera, explica que “la crea-
ció d’aquesta comissió respon 
a la voluntat de l’Ajuntament de 
fomentar la participació ciuta-
dana i oferir una oferta cultural 
el màxim de fidel als interessos 
del jovent del poble”.

Els joves d’Òdena organitzen el “Cap de 
Setmana Jove”
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CAPELLADES / LA VEU

La Generalitat de Catalunya 
ha donat suport a la tasca que 
duu a terme l’organisme autò-
nom de l’Ajuntament de Cape-
llades, el Museu Molí Paperer 
de Capellades, concebint el 
paper com un medi de creació 
artística.

La Generalitat dóna suport a la tasca 
del Museu Molí Paperer de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies s’ha obert les 
inscripcions pel Casal de Set-
mana Santa que organitzen 
l’Ajuntament de Capellades i 
l’Esplai Aliret per als infants de 
3 a 14 anys.
L’activitat es farà els dies 14, 
15, 16 i 17 d’abril. Els hora-
ris que es proposen són molt 
flexibles, amb l’objectiu de fa-
cilitar al màxim la conciliació 
dels pares amb les vacances 
escolars dels fills. Així es pot 
escollir optativament utilitzar el 
servei d’acollida de 8 a 9 del 
matí, per 8 euros; el Casal de 
9 a 13 hores per 20 euros; el 
menjador de 13 a 3 de la tarda 
per 12 euros i la tarda de 3 a 5 
per 16 euros. Si s’utilitza l’ho-
rari sencer, el cost per tota la 
setmana és de 50 euros.
Les inscripcions es poden fer 
fins el 2 d’abril a la recepció 
de l’Ajuntament de Capellades 
els matins de 9 a 15 hores. Cal 
portar  el full d’inscripció i els 
diners en efectiu.
Durant el matí els nens faran 

les activitats des de l’Escola 
Marquès de la Pobla i excur-
sions per les rodalies. Cal por-
tar l’esmorzar i es recomena 
també dur aigua. A l’hora de 
dinar cal que cadasqú es porti 
el seu àpat (no hi ha neveres 
per guardar els aliments). A la 
tarda es farà deures i activitat 
de reforç, així que els nens i 
nenes poden aprofitar per por-
tar els seus deures.
Aquest dimarts s’ha fet una re-
unió informativa per a tots els 
pares i mares interessats.

Per Setmana Santa, apunta’t al 
Casal

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres 28 de març, 
a les sis de la tarda, comen-
çarà a la Biblioteca El Safareig 
de Capellades una nova Hora 
del Conte.
Aquesta activitat està adre-
çada als infants a partir de 3 

anys, que a banda d’escoltar 
un conte de nassos, després 
els podran penjar.
Durant el proper mes d’abril 
la Biblioteca proposarà més 
activitats, no només per a la 
quitxalla.

Avui, Hora del conte a la BibliotecaCAPELLADES / LA VEU

ERC se n’alegra que la nova 
biblioteca, projecte d’ERC en 
el seu pas pel govern, sigui 
avui reivindicada també per 
l’actual equip de govern, inte-
grat majoritàriament per regi-
dors que s’hi han anat oposant 
en un moment o altre.
La nova biblioteca va comp-

tar des de l’inici amb la ferma 
oposició de CiU, que fins i tot 
va intentar retirar el projecte. 
Només gràcies a la constància 
d’ERC, que va saber comptar 
en tot moment amb PSC i 
VdC, ha estat possible dispo-
sar avui d’aquest nou equipa-
ment.
Segons Àngel Soteras, cap 

La nova biblioteca, protagonista de l’estand de 
l’Ajuntament de Capellades a la fira

d’ERC a Capellades, “Més de 
8.000 usuaris en poc més d’un 
mes segons el propi Ajunta-
ment, centenars de nous car-
nets, noves activitats culturals 
organitzades per l’Ajuntament 
i per entitats de la vila… Tot 
plegat fa evident que el temps 
ens ha donat la raó als d’ERC.”

Des de la dècada dels anys 80 
que el Museu programa peri-
òdicament exposicions i això 
l’ha portat ser considerat com 
un Centre d’Art Contemporani. 
Darrerament, s’ha intensificat 
aquest esforç de promoure 
l’art, amb el paper com a pro-
tagonista, convidant els artis-

tes a crear part de l’obra direc-
tament des del propi museu.
Per això des de la Generalitat 
s’ha  donat 4.467 euros que 
ajuden a suportar les despe-
ses que aquesta tasca de pro-
gramació d’exposicions d’art 
contemporani comporta.

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 7 de juny de 2014      Hora sortida 15.45      Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC.  Entrades garantides a la Platea del teatre
 Mig segle abans de la Revolució Francesa, l’extraordinari grau de re�nament amb què s’expressa la llengua de Marivaux s’endinsa en territoris d’inde�nició, 
incerteses i esterilitat que preludiaran un �nal d’època a l’hora d’entendre el llenguatge en les relacions humanes, i, de retruc, la manera de concebre la 
col·lectivitat. 
En un moment en què la raó pràctica burgesa comença a revolucionar la manera d’entendre els codis socials, el marivaudage és un cant de celebració a la 
galanteria amorosa que explora els equilibris entre l’art popular de la Commedia dell’Arte i la llengua aristocràtica de saló, i construeix uns laberints que 
amaguen ombres entre les quals bateguen algunes de les principals tensions del seu temps.
En aquesta comèdia de Marivaux, la més coneguda de l’autor, l’aparent transgressió de les fronteres de classe s’acaba convertint en un ball de disfresses en què 
el veritable protagonista és el paper de l’educació com a pedra angular en la construcció de la societat moderna.
T’ho torno a dir: per què t’hi �ques?... perquè has de respondre dels meus sentiments?
(Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, El joc de l’amor i de l’atzar)
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 2 de maig de 2014  Places limitades

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

El gran físic Stephen Hawking, famós entre altres coses per les seves teories sobre els viatges en el temps ha aconseguit obrir un forat de cuc 
en la quarta dimensió que permet viatjar al passat. Així, Hawking es desplaça pel temps emportant-se a diferents personalitats del passat que 
creu que poden aportar llum a la història de la humanitat. Minoria Absoluta s’ha assabentat de l’experiment que està duent a terme Hawking 
i ha “�txat” a alguns dels personatges històrics per un espectable de monòlegs: el Magical History Club.
Aquests curiosos monologuistes, que ja porten un temps vivint entre nosaltres, re�exionaran en clau d’humor sobre el nostre present des de 
la seva actitud històrica.
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 15 d’abril de 2014
Places limitades

Dia 10 de maig de 2014  Hora sortida: 15.35    Viatge – EspectacleMAGICAL HISOTRY
al Teatre Coliseum

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR
al TNC
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PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, a partir de 
les 10 h, la plaça del Sant 
Crist acull una nova edició de 
la Festa de la Forja, un esde·
veniment que té per objectiu 
potenciar i mostrar l’art de la 
forja. 
La Festa de la Forja engega a 
les 10 del matí amb l’esmorzar 
popular. Seguidament, hi hau·
rà tallers oberts a tothom qui 
vulgui aprendre l’art de forjar, 
amb el guiatge dels mestres 
forjadors pierencs Nicolau Es·
cudero, Jaume Raventós i Al·
bert Ribes i del fòrum Hierro y 
Fuego.
A les 13 h, i per anar fent gana, 
concert amb el grup Forgats, 
de Piera. Seguidament, a les 
14.30 h, dinar amb l’escudella 
del ferrer i carn d’olla, al preu 

de 6 euros amb el bol de ter·
rissa inclòs. Durant la jornada 
hi haurà ambient festiu i jocs 
tradicionals, amb bitlles cata·
lanes i malabars.
La Festa de la Forja és un es·

deveniment organitzat per la 
Comissió del Barri dels Gats, 
i compta amb el suport de la 
regidoria de Festes de l’Ajun·
tament de Piera.

Diumenge, Piera celebra la Festa de la forja

PIERA / LA VEU

La setmana passada, l’Ajunta·
ment va renovar els convenis 
de col·laboració que manté 
amb diferents entitats del nos·
tre municipi, en els àmbits del 
benestar social i de la cultura. 
Amb l’objectiu de continuar 
donant suport a la tasca que 
es desenvolupa des dels col·
lectius que dediquen el seu 
temps, esforç i recursos a 
millorar la vida de qui els en·
volta o de qui ho necessita, 
l’Ajuntament de Piera ha sig·
nat convenis de col·laboració 
per tal de regular els ajuts que 
ofereixen amb el que reben de 
l’administració local a l’hora de 
fer·los realitat.
El dilluns 17 de març, l’alcal·
de de Piera i la regidora de 
Benestar Social es van trobar 
amb la responsable d’Indimaj, 
que lidera una entitat dedicada 
a la integració de les persones 
nouvingudes a Piera. El dime·
cres 19 de març, es van trobar 
amb les dues caps visibles de 
Dispiera, entitat dedicada a 
les persones de Piera i comar·
ca que pateixen alguna disca·
pacitat intel·lectual. Per últim, 
l’acció voluntària de Creu Roja 
Anoia Piera, que treballa per 
ser prop de les persones vul·
nerables, seguint uns princi·
pis fonamentals, també es va 
veure recolzada per aquest 
ajut municipal.
En un altre àmbit, l’alcalde i el 
regidor de Cultura van rebre 
els representants de tres enti·
tats del món de la cultura i la 
tradició popular, el passat di·
jous 20 de març: Pubillatge de 
Piera, amb una llarga i recone·

guda trajectòria en el municipi 
i a les poblacions catalanes 
que mantenen aquesta tradi·
ció, rep el reconeixement de la 
gent de Piera i l’ajut necessari 
per representar la nostra Vila 
des de tan entranyable figura, 
com són les pubilles, dames, 
hereus i fadrins, grans o petits. 
L’Escola de Teatre, represen·
tada per l’entitat Art a l’Abast, 
també compta amb els recur·
sos municipals per poder ofe·
rir formació continuada, amb 

L’Ajuntament renova els convenis de 
col·laboració amb les entitats pierenques

cursos per treballar la presen·
tació escènica, pensats sobre·
tot per ajudar al desenvolu·
pament de la personalitat. La 
darrera entitat que va rubricar 
la col·laboració amb l’Ajunta·
ment va ser la integrada pels 
Falcons de Piera que, durant 
l’any, mostren un programa 
molt vistós i generós pel que 
fa a actuacions al municipi i 
porten el nom de Piera per tot 
Catalunya, fins i tot a territori 
europeu.

PIERA / LA VEU

El passat dissabte dia 22 Pi·
era va ser protagonista de la 
“Ruta pel Sí” que ha engegat 
Convergència Democràtica de 
Catalunya i que recorrerà tot 
el territori buscant ciutadans 
que vulguin donar el seu tes·
timoni del per què volen votar 
en una consulta sobre el futur 
del país.
Una furgoneta amb un càme·
ra va estar recollint la veu de 
ciutadans que, davant les cà·
meres, van explicar el seu “sí, 
vull votar en una consulta”. De 
totes les persones que s’enre·
gistrin es farà diàriament una 
selecció i es penjarà el seu 
testimoni al web www.sivull.
cat. Igualment, es farà una 
selecció per a triar els prota·
gonistes del vídeo final de la 

campanya. 
La furgoneta va estar acompa·
nyada de la CARPA, en la qual 
varen estar presents, l’alcalde 
de Piera en Jaume Guixà, 
així com tots els regidors del 
govern. També es va comptar 
amb la presència de la Diputa·
da al Parlament per CIU, Ma·
ria Senserrich, conjuntament 
amb el President Comarcal de 
CDC- Anoia, en Jordi Torra, 
així com altres membres de 
l’executiu de CDC – Anoia.
No cal dir que dins de la gran 
activitat del Mercat setmanal 
que fa Piera, la Carpa va estar 
permanentment plena de per·
sones, que estan ansioses de 
poder votar i fer·ho envers el 
poder tenir una major sobira·
nia per CATALUNYA.

La “Ruta pel Sí” de CDC 
recollint testimonis a favor de la 
consulta a Piera

PIERA / LA VEU

Com cada any, i amb la pro·
ximitat de la Fira i les Festes 
del Sant Crist, la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Piera convoca el Concurs de 
Cartells de la Fira i Festes del 
Sant Crist. El cartell guanya·
dor serà la imatge del progra·

ma de mà de la Fira i Festes 
del Sant Crist 2014. Aquest di·
vendres finalitza el termini per 
presentar-s’hi i els requisits 
per participar·hi són els esta·
blerts en les bases de la con·
vocatòria que es poden trobar 
a l’Ajuntament del municipi i a 
la seva pàgina web.

Avui acaba el termini per 
presentar-se al concurs de 
cartells de la Fira del Sant Crist

Signatura del conveni amb Dispiera

Signatura del conveni amb Art a l’Abast
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de La Divina Pastora d’Igualada.
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· La portada! 

- COM TENIR CURA
DE LA TEVA  MASCOTA!   Pàg.2

- ESCOLES DE L’ANOIA:

Escoles de l’Ateneu, Montclar, 
Acadèmia Igualada, Escolàpies, 
Monalco, Maristes, Escola Joan 
Maragall, Escola Pia, Mare del 
Diví Pastor, Escola Mowgli, Escola 
Anoia, Escola Gabriel Castellà, 
Escola Garcia Fossas, Mestral, IES 
Guinovarda, Escola Pompeu Fabra, 
Escola Emili Vallès   pàg.3-7

En el pack hi ha dues opcions:
·Play Experience: inclou entrada per al partit i entrada per al Camp Nou Experience 
·Play Gel: inclou entrada per al partit i entrada per a la pista de gel.

Els interessats podeu fer les reserves 
enviant un correu a la Penya Blaugrana al correu: 

pbdigualada@gmail.com



       

REACCIONS
AL·LÈRGIQUES

En poden tenir de tres tipus:
•Reaccions ANAFIL·
LÀCTIQUES: reacció d’hiper-
sensibilitat en la qual el desenllaç  
pot ser fatal a conseqüència d’un 
coŀlapse respiratori i circulatori. 
Els principals agents que poden 
produir reaccions anafilàctiques 
tenim: fàrmacs, insectes, ali-
ments, etc…El tractament con-
sisteix en administrar epinefrina.
•Reaccions AL·LÈRGIQUES: 
reacció que es caracteritza per 
la tumefacció dels teixits tous del 
cap com són: ulls boca i orelles. 
La reacció pot aparèixer durant 
els primers 20 minuts de contacte 
amb l’al·lergè incitant. La causa 
principal és la picada d’insectes. 
El tractament consisteix en admi-
nistrar corticosteroide
• L’edema de glotis és un 
cas específic de les reaccions 
aŀlèrgiques focalitzades a  a nivell 
de la zona del coll, el seu diag-
nòstic i tractament és primordial 
per evitar problemes greus respi-
ratoris. Normalment també solen 
ser insectes causants d’aquesta 
patologia.

En els tres casos anteriorment 
citats cal anar al Veterinari el 
més ràpid possible per tal d’ad-
ministrar el tractament adequat. 
Quan es va al camp o en un lloc 
llunyà on no hi ha servei Veteri-
nari a prop, s’hauria de portar a 
la farmaciola del gos tractaments 
d’urgència per aquests possible 
reaccions aŀlèrgiques tal com 
cortisona (tant en comprimits com 
en vials injectables si ens troben 
davant d’un edema de glotis per 
exemple)
Consulta al seu Veterinari, ningú 
millor que ell per assessorar-lo 
sobre aquests temes. 

Creat per la velocitat i la 
resistència. Més llarg que 
alt, pell gruixuda i flàcida. 
Pas relaxat i alegre de tem-
perament valent i intrèpid 
però dolça i molt intel.ligent.
El seu país d’origen és Gran 
Bretanya.
Pesen entre 5 i 6kg aproxi-
madament.
El cap el tenen pla, d’una 
amplada mitjana que és 
va reduint gradualment 
des dels els ulls fins a arri-
bar al morro. Els ulls són 
petits, foscos i amb expres-
sió dolça amb orelles peti-
tes en forma de V i que 
van caient cap endavant.
El cos el tenen rectangu-
lar i  l ’esquena recta, el 
lloms curt,  poderós i pro-
fundament musculós amb 

JACK 
RUSSEL 
TERRIER

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

el pit més alt que ample.
La cua esta caiguda quan 
el gos descansa, però quan 
és mou la cua esta dreta.
El pèl pot ser llis o dur, o 
una mica dels dos. Tenir 
cura del peu pèl és extre-
madament important.
El color del pèl és blanc i 
predomina sobre el negre 
o les marques marró clar.
La altura del gos és de 25 i 
30 cm.
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El dia 25 de Febrer es va celebrar 
la XXVII edició de l’Olimpíada 
química de Catalunya, on es van 
examinar alumnes de tota Cata-
lunya a les universitats públiques 
catalanes: UAB, UB, UPC, UDG, 
UDL i URJV.
El Col·legi Mestral va participar 
en la competició a la seu de la 
UPC a Manresa (EPSEM), on par-
ticipaven instituts de tota la Ca-

talunya Central: l’Anoia, Bages, 
Berguedà i Solsonès. El Kimi Salo-
món, alumne del nostre col·legi, 
va obtindre la tercera posició de 
tota la Catalunya Central i, possi-
blement, participarà a la fase na-
cional que es celebrarà a Oviedo 
durant el mes d’abril.
Moltes felicitats als alumnes par-
ticipants i al seu professor, el Sr. 
Menor!

Mestral participa a l’olimpíada 
de química de Catalunya

L’escriptora igualadina Anna Vila 
ha compartit amb els alumnes de 
primària del Garcia Fossas l’ex-
periència d’escriure així com les 
històries dels seus llibres. El seu 
contacte directe amb els esco-
lars ha reforçat la línia de treball 
d’aquest centre per al foment la 
lectura. Més enllà, aquesta es-
cola es proposa vetllar perquè la 
lectura estigui present en l’entorn 
dels infants, com una activitat 
freqüent, normalitzada i  molt ac-
cessible.
Anna Vila va visitar l’escola Gar-
cia Fossas el dilluns 21 de febrer. 
En sol matí, gairebé tota la pri-
mària va poder gaudir de la seva 
companyia.
Els alumnes de 5è i 6è, que han 
llegit “L’Albert i els coloms“ i “ El 
Roger i el seu falcó”, van descobrir 
com es va desenvolupar el primer 
llibre. L’autora els va explicar com 
el va anar modelant, així com la 
importància dels coloms missat-
gers en diferents moments de la 
història.
3r i 4t es van centrar més en la 
novel·la “Qui fa ballar la gegan-
ta”.  Aquests alumnes van fer 

moltes preguntes referents a com 
s’inspiren i el procés de recerca 
dels escriptors i es van interessar 
també pel món geganter. 
El Garcia Fossas agraeix la bona 
disposició de l’Anna Vila, que va 
crear un espai d gran proximitat i 
complicitat amb els nens i nenes. 
Des de l’escola es considera que 
cal formar els infants per tal que 
siguin lectors competents, i que 
aquest fet requereix una societat 
lectora. 

El Garcia Fossas confirma que l’es-
cola ha de ser responsable de po-
sar les bases de l’interès i l’hàbit 
lector. El forma d’aconseguir-ho 
és mitjançant una bona progra-
mació on es tinguin en compte 
estones dedicades a la lectura, 
combinant diferents tipologies, 
fent ús de la biblioteca tant per 
anar a llegir per plaer com per 
anar a buscar informació, creant 
espais per l’hora del conte, pa-
drins lectors...

Anna Vila comparteix les històries dels seus 
llibres amb els alumnes del Garcia Fossas

El divendres 28 de febrer de 
2014 els i les alumnes de 2n 
curs del cicle formatiu Atenció a 
persones en situació de depen-
dència varen planificar i dur a 
terme la festa de Carnestoltes a 
la Residència Lux i la Residència 
Meritxell de Piera. Són residènci-
es per persones grans amb dife-
rents graus de dependència. L’ob-
jectiu era generar una trobada 
intergeneracional de caire lúdic, 
així com oferir una oportunitat al 
nostre alumnat per tal de practi-
car en un entorn professional les 
habilitats de planificació i execu-
ció d’activitats d’oci i temps de 

lleure per persones en situació 
de dependència. Es va dissenyar 
un taller per elaborar la disfressa 
i a continuació oferir una estona 
de ball en el que tan uns com els 
altres van gaudir de l’experiència. 
El resultat va superar les expec-
tatives, ja que la participació i la 
implicació dels i les usuàries va 
sorprendre als mateixos professi-
onals de les residències. Per part 
del centre educatiu així com per 
part dels centres residencials, es 
va valorar molt positivament, i es 
va proposar repetir l’experiència 
sempre que es consideri oportú.

Carnestoltes en una residència 
de persones grans

Els avis i àvies dels alumnes de 
la Llar i del Parvulari van venir a 
Montclar per poder gaudir d’una 
tarda plena de cançons (en ca-
talà, castellà i anglès), balls i 
representacions, que els seus 
néts i nétes els hi havien prepa-
rat amb molta il·lusió. La festa 

dels avis és una bona ocasió per 
donar les gràcies als nostres avis 
pel tot el que sabem que fan per 
a les nostres famílies amb la seva 
influència positiva i discreta. Una 
festa en la que ells són els prota-
gonistes i en la que tota l’escola 
s’implica de manera especial.

Festa dels avis a la Llar i 
Infantil del Monclar

Divendres, dia 28 de febrer, els i 
les alumnes de 3r d’ESO de l’es-
cola Maristes Igualada assisti-
ren com a públic al programa 
del Gran Gran Dictat de TV3. Va 
ser una experiència inoblidable, 
ja que van conèixer 6 famosos i 
van riure molt durant la grava-
ció.  
El dia començava a dos quarts de 
set del matí i, mig adormits, es 
van dirigir cap els estudis de gra-
vació de TV3. Càmeres, regidors, 
animadors de públic, maquillat-
ge, perruquers... Tots anaven atra-
fegats fent els preparatius per 
l’enregistrament dels dos progra-
mes. I, quan va estar tot apunt, el 
presentador, l’Òscar Dalmau, va 
aparèixer i tot va començar. Van 
ser més de sis hores gaudint de 
la presència de sis famosos i dels 

trucs de màgia d’un dels mags 
més importants del nostre país, el 
Mag Lari.
Poc abans de les cinc de la tar-
da arribaren a l’escola. Ja no es 
recordaven de l’hora que havien 

Els Maristes, al Gran Dictat

sortit, només dels riures i l’experi-
ència d’haver viscut, des de dins, 
la realitat televisiva. I com no, 
repassar una mica l’ortografia 
catalana per tal de no fer malbé 
el català.

El passat dijous 13 de març, els 
alumnes de 4t d’ESO del Col·legi 
Monalco van visitar el Saló de 
l’Ensenyament a Barcelona. Allà 
van poder conèixer els diferents 
estands d’informació sobre els es-
tudis superiors, preguntar dubtes 
sobre itineraris de batxillerat, di-
ferents cicles de formació profes-
sional i graus universitaris. 
Els alumnes van aprofitar al mà-
xim aquesta activitat que creiem 
que els va ser de gran utilitat per 
aclarir els seus dubtes de cara al 
futur.

El Monalco visita el Saló de l’Enseyament
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Tres dels alumnes de l’Escola Pia 
van participar, el passat 10 de 
febrer, en l’Olimpíada de Biologia 
de Catalunya. Els tres van obte-
nir molts bons resultats: la Gem-
ma Solanellas, la Paula López i 
el Manel Temprano van quedar 
posicionats en el primer quartil 
de notes.
Dels 350 alumnes participants 
de tota Catalunya, la Gemma So-
lanellas va ser una de les 23 que 
va accedir a la segona fase: una 
prova pràctica que es va desen-
volupar a la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Barcelona. 
Els seus resultats van merèixer 
una medalla de bronze que li va 
ser lliurada el passat 21 de febrer 
en un acte organitzat a la seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans.
L’acte va estar presidit pel Presi-
dent de la Societat Catalana de 
Biologia (Sr. Lluís Tort) i de la Di-

rectora General de l’Educació Se-
cundària Obligatòria i Batxillerat 
del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
(Sra. Teresa Pijoan).
L’Olimpíada és organitzada per 

la Societat Catalana de Biologia 
amb el suport del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya i les univer-
sitats catalanes amb estudis de 
biociències.

La Gemma Solanellas, bronze a la Olimpíada de 
Biologia de Catalunya 

Els dies 17-18 i 19 de febrer, 43 
alumnes de quart i 4 mestres 
hem anat al Camp d’aprenen-
tatge “Les Obagues” de Juneda i 
hem fet els tallers de Granja, api-
cultura, transformació d’aliments 
i paisatge.
A la granja, hem recollit fems de 
vaca, hem donat de menjar, aga-
fat alguns animals i sobretot hem 
munyit vaques.
A l’apicultura hem vist les abelles 
com treballen i ens hem vestit 
d’apicultors. Hem vist la cera i 
hem fet alguns dibuixos amb ella.
A la transformació d’aliments 
hem cuinat mandonguilles, man-
tega, hamburgueses...I les hem 

tastat.
Al paisatge hem donat un tomb 
i hem visitat un turó. També vam 
descobrir el secret de Juneda... 
L’AIGUA DEL CANAL D’URGELL. 
Ens ho hem passat molt bé i ha 
estat una bona experiència.

Els nens i nenes de quart.

Colònies a les Obagues de 
l’escola Joan Maragall

Aquest curs 2013/2014, l’Escola 
Emili Vallès compta amb una au-
xiliar de conversa; “la Maddy  de 
Londres”. La Maddy Delaney ha 
estat assignada a l’Escola Emili 
Vallès durant aquest curs amb 
l’objectiu de donar suport en les 
diferents tasques relacionades 
amb l’aprenentatge de la llengua 
anglesa dels alumnes. 
La figura de l’auxiliar de conversa 
nadiua és un dels avantatges del 
projecte PILE (Projecte Integrat 
de Llengües Estrangeres), que 
el Departament d’Ensenyament 
ha concedit a aquesta Escola, i 
que en desenvolupar-lo esdevé 
un augment de les hores d’an-
glès, que permet fer en aquesta 
llengua algunes àrees com les 
ciències a cicle superior, l’educa-
ció visual i plàstica a cicle mitjà, 
poder potenciar les activitats 
d’expressió oral des de tercer fins 
a sisè, i també de forma esporàdi-
ca, celebrar les festes i tradicions 
populars amb els més menuts de 

l’Escola. 
Cal dir que la Maddy ha estat 
molt ben rebuda per tots els qui 
formen part de l’Escola, on s’ha 
guanyat l’estima de petits i grans 
gràcies a la seva simpatia i dedi-
cació. De fet, tot i que segur que 
troba a faltar una mica els cos-
tums i tarannà londinencs, si li 

Auxiliar de conversa d’Anglès a l’Escola Emili 
Vallès

pregunteu com és això de viure i 
treballar una temporada a Igua-
lada, respon “Both staff and stu-
dents at Emili Vallès have made 
me feel very welcome. It seems I 
have worked here for years! After 
five months living here, Igualada 
is like my second home for me 
now”.

Ja fa uns cursos que a les Esco-
làpies hem apostat per treballar 
amb els alumnes tècniques d’edu-
cació en la interioritat com a pro-
jecte educatiu de l’escola. L’objec-
tiu és millorar la concentració, el 
silenci, la reflexió, l’atenció, l’au-
tonomia, l’expressió corporal, la 
meditació... tot per optimitzar el 
rendiment escolar i el desenvolu-
pament personal.
Cada dia, en començar la tarda, 
els nens i nenes, guiats pels mes-
tres, fan un petit exercici que pot 
ser d’autoreflexió, silenci, Kinessi-
ologia, música, dansa, tècniques 
de, Cook, tècniques de respiració 

etc... Són fàcils d’aplicar tant pel 
temps com per la seva tipologia.
Els mestres han rebut cursos de 
formació, i de mica en mica, es 
considera que els alumnes gua-
nyen en rendiment escolar, re-
ducció de l’estrès i formació de la 
persona.
Hem pogut veure que és una 
pràctica molt beneficiosa que 
ajuda a la millora de l’ortografia, 
la lectura, el càlcul, l’expressió 
corporal.
Els alumnes i les alumnes gaudei-
xen molt d’aquestes activitats i ja 
les esperen a diari.

Escolàpies: Treball 
d’intel·ligència emocional

Sempre amb l’objectiu d’apropar 
l’escola a la realitat i de donar 
més sentit a l’aprenentatge, el 
Col·legi  intenta aprofitar totes 
les activitats culturals relaciona-
des amb el currículum que es fan 
a la ciutat. 
Aquesta setmana, ha tocat el 
torn al teatre en anglès i a la mú-
sica.  A través de l’obra  Horrific 
Histories, representada al teatre 
de l’Aurora, els nostres alumnes 
d’ESO han vist diversos esquetxos 
de comèdia sobre alguns perso-

Activitats d’aprenentatge “en viu” a l’escola Monalco

natges i moments importants de 
la història anglesa: els víkings, 
Enric VIII, la reina Victòria, etc. 
tot això combinat amb cançons 
molt divertides. Els alumnes de 1r, 
a més, han assistit a l’Ateneu per 
gaudir d’una audició de músiques 
populars i/o folklòriques d’arreu 
del món.
La motivació i l’aprenentatge sig-
nificatiu són la millor fórmula per 
assolir coneixements, actituds i 
valors.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a “Les deus aventura” a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

Silvia 
Biosca

El passat dilluns 3 març va ser fes-
ta de lliure disposició a les esco-
les d’Igualada. Per aquest motiu 
l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu va 
organitzar una sortida a patinar 
sobre gel a l’Skating Club de Bar-
celona. 
Un total de 43 nens i nenes de 
l’Escola de l’Ateneu, conjunta-
ment amb altres nens/es d’altres 

centres educatius, van poder gau-
dir de dues hores de patinatge 
sobre gel. 
Després tots plegats van dinar i 
jugar al Parc de l’Estació del Nord, 
fins l’hora de tornada cap a casa.
Una sortida molt ben valorada 
per tots els nens i nenes, ja que es 
van divertir molt!!

Sortida de l’Ateneu a patinar a 
l’Skating Club de Barcelona

El passat dia 10 de març, a l’es-
cola ens van visitar unes noies 
de l’empresa Ciència Divertida a 
fer-nos l’activitat “Un esmorzar 
Nutritiu”. L’experiència està im-
pulsada per la Generalitat i els 
nens i nenes de Segon van poder 
gaudir d’una estona divertida i 
molt molt educativa. Sense gaire-
bé ser-ne conscients, els alumnes 
van anar assimilant quins són uns 

bons hàbits alimentaris. A través 
de jocs, cançons i fins i tot una 
desfilada de models, l’alumnat va 
anar adquirint i aprenent la base 
per a una bona alimentació.
Els nens i nenes s’ho van passar 
d’allò més bé, van riure sense pa-
rar i van sortir a participar.
Va ser una bona experiència que 
esperem que vagi donant mica en 
mica els seus fruits.

“Un esmorzar nutritiu” a 
l’escola Pompeu Fabra

Aquests dies, prop de la nostra 
escola, hi ha instal·lat el Circ 
Raluy. Un circ amb unes caracte-
rístiques molt peculiars, ja que, 
en realitat, és un circ-museu i és 
com un passeig per la historia del 
món circense. Fou fundat als anys 
70 per Lluís Raluy i la seva espo-
sa Marina Tomàs, que era filla 
d’Igualada.
El que té d’especial, és la passió 
dels seus membres per recuperar, 
restaurar i ampliar la col·lecció 
de carruatges de circ antics, amb 
la intenció de reviure l’essència 
tradicional de l’espectacle basat 
en la vida nòmada, el treball en 
família i la proximitat amb el pú-
blic.
És per tot això, que aquest matí, 
els alumnes d’E. Primària hem 

anat a visitar-ne les instal·lacions 
i, hem admirat els diferents carru-
atges, i gaudit de les explicacions 
d’un dels components de la com-
panyia, a part d’assistir a un as-

saig d’una de les actuacions que 
faran aquest vespre.
Ha estat una experiència molt es-
pecial, i màgica.

Els alumnes de Primària de l’Acadèmia visiten el 
Circ Raluy

Com és habitual a la nostra esco-
la, cada any, des que som Escola 
Verda, dediquem una setmana 
de treball al Medi Ambient. Els 
delegats verds de les nostres clas-
ses es reuneixen per pensar, pla-
nificar i revisar la feina que fem 
i en una d’aquestes reunions van 
proposar que enguany dediqués-
sim la setmana mediambiental 
a la contaminació. Els treballs 
realitzats en els diferents tallers 
i les propostes de millora les van 
explicar els delegats verds a l’acte 
que es va fer el divendres 21, a la 
tarda, al teatre de l’Ateneu.
El diumenge 23 de març es va ce-
lebrar la cloenda de la setmana 
del medi ambient coincidint amb 
la jornada de portes obertes a l’Es-
cola. Va ser una dia en el que les 
famílies de l’Escola van poder veu-
re els treballs realitzats pels nens i 

nenes durant la setmana. També 
van visitar l’escola ex-alumnes i 
famílies noves que volien conèi-
xer el projecte educatiu de cara a 
la preinscripció per al curs vinent. 

Les famílies noves van poder visi-
tar els diferents espais i conèixer 
de la mà de tot l’equip docent els 
diferents projectes de l’Escola.

Festa del medi ambient i portes obertes a les 
Escoles de l’Ateneu

El passat divendres 21 de febrer, 
va ser un matí molt especial a 
l’escola, doncs vam rebre la vi-
sita de TV3. En connexió amb 
directe es va poder veure a tot 
Catalunya com es plantaven els 
últims arbres del nostre bosc.  En 
aquest projecte, tots: mestres, 
alumnes i famílies i hem posat 
molta il·lusió, hem treballat ple-
gats en la preparació del terreny, 
i els alumnes cuiden dels arbres, 
encara petits, i esperen que crei-
xin aviat. Tot s’ha fet i organitzat 

d’una manera molt tranquil·la, 
cosa sorprenent en aquest mon 
que avui dia vivim. Ha estat un 
goig contemplar la col·laboració 
de les famílies i com els alumnes 
grans ajudaven als més petits.
Esperem ben aviat fer una inau-
guració d’aquest espai com es 
mereix. I que en els propers cur-
sos puguem gaudir d’una aula 
oberta a la natura. Si voleu veure 
el vídeo de la visita, podeu anar al 
blog de l’escola.

L’Escola Gabriel Castellà als 
Matins de TV3
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A finals del mes de febrer, els 
alumnes de 4t d’ESO van fer una 
sortida a les instal·lacions de 
TV3. L’objectiu de la sortida era 
conèixer la televisió de Catalu-
nya, el seu funcionament i les 
seves instal·lacions. Al llarg de 
l’activitat guiada es va visitar el 
plató on es realitzen els teleno-
tícies, amb càmeres automatitza-
des i cromes per fer la previsió del 
temps, i també altres platós com 
el de l’Esport 3. Després es van vi-
sitar uns magatzems on es guar-
daven els antics decorats d’altres 
programes. 

L’Escola Anoia visita TV3

Les nostres alumnes de 5è de 
EPRI van començar el passat 17 
de març una experiència de sis 
dies al English Camp.
“Total English Project” forma 
part dels objectius estratègics 
d’anglès de Montclar. Està enfo-
cat en l’immersió total lingüísti-
ca anglesa de les estudiants de 
primària. Les alumnes conviuran 
juntes tenint classes d’anglès pel 

matí i jocs divertits i activitats per 
les tardes.
Les activitats estaran dirigides 
per professorat natiu anglès amb 
molta experiència en dinàmiques 
d’aprenentatge a través de dife-
rents activitats i jocs.
Aquest English Camp, proveirà a 
les alumnes de moltes activitats 
que faran la seva estada molt en-
riquidora i divertida.

Total English Project a l’escola 
Montclar

El passat dijous 6 de març, les 
classes de cicle inicial: Antoni 
Gaudí i Pau Casals; i del cicle 
mitjà: Mercè Rodoreda i Jacint 
Verdaguer, de l’Escola Pia d’Igua-
lada, vam visitar el Port de Tar-
ragona. Aquesta sortida estava 
relacionada amb el projecte que 
hem treballat al llarg del 2n tri-
mestre sobre la Mediterrània.
Mitjançant un conte teatralitzat 
i uns tallers vam poder descobrir 
com és la vida al port, les seves 
instal·lacions, tasques que es 
desenvolupen, les xarxes de vies 
de comunicació, tipus de pesca i 
materials que s’utilitzen, etc.
També vam poder experimentar 
en primera persona la navegació 
per l’interior del port veient tot el 

que havíem treballat tant a l’es-
cola com en el museu del port.
Va ser una jornada molt enriqui-

dora, vam gaudir dels companys, 
dels mestres i de l’entorn. 

Visita al Port de Tarragona dels alumnes dels 
cicles inicial i mitjà de l’Escola Pia

Cada any l’escola Joan Maragall  
de Vilanova del Camí escull un 
tema que  treballa conjunta-
ment tota l’escola. El monogràfic 
d’aquest any ha estat entorn al 
Món de l’art.Així doncs, des dels 
més petits fins als més grans han 
fet activitats que els han ajudat a 
desvetllar la creativitat i l’interès 
pel món artístic. Jackson Pollock, 
kandinsky, Paul Klee, Miró, Bote-
ro, Dalí , el artístes del Pop Art.  
i   la música del Rock Català han 
estat treballats  amb molt  entu-
siasme. S’han realitzat diferents 
activitats internivell  i s’han por-
tat a terme diferents activitats 
cooperatives.
 La darrera setmana del mono-
gràfic els nens i nenes de l’escola 

hem gaudit de l’exposició de tots 
els treballs. Com a cloenda els pa-
res també han pogut visitar tots 
els racons de l’escola, ambientats 
amb els treballs fets pels seus fills 
i filles ,guiats pels alumnes de 
l’escola.
Tot  plegat, ha estat una experi-
ència que ha resultat molt inte-
ressant per a tots i totes.

EL món  de l’art al Joan 
Maragall

Els nens i les nenes de la classe 
de les Aranyes de les Escoles de 
l’Ateneu van visitar ara fa uns 

dies les instal.lacions de la Veu 
de l’Anoia on van poder veure el 
procés de creació del diari.

La classe de les Aranyes de les 
Escoles de l’Ateneu va visitar La 
Veu

Del 3 al 7 de febrer a l’Escola 
Emili Vallès vam celebrar la set-
mana del monogràfic, que aquest 
curs ens endinsa en l’apassionant 
món dels invents sota el títol 
“Tinc una idea”. 
Així doncs, durant aquella setma-
na, i relacionat amb totes les ma-
tèries, tots els nens i nenes vam 
fer moltes activitats, tallers, ex-
periments, i força vivències que 
vam compartir amb tots els com-
panys, bé mostrant els treballs a 
diferents espais, bé convidant-los 
a fer-los plegats.
A Educació Infantil vam treballar 
com invents alguns objectes que 
trobem al conte “La Rínxols d’or i 
els tres óssos” a través de l’expe-
rimentació, la manipulació, els 
jocs, etc. Els nens i nenes de Cicle 
Inicial vam organitzar un congrés 
científic on debatre sobre dife-
rents invents, i a fi de saber com 
funcionen algunes construccions 
i màquines relacionades concre-
tament amb l’aigua, vam fer ma-
quetes d’un pou, d’un aqüeducte, 
i d’una sínia.  A Cicle Mitjà vam 
fer servir els cinc sentits per a 
apropar-nos a la ciència repro-

duint i explicant invents, i a Cicle 
Superior vam fer el fris cronològic 
dels invents. 
Cal fer esment a “la màquina dels 
somnis”, que dona la benvinguda 
a les diferents exposicions de tre-
balls del monogràfic, repartides 
per tota l’Escola. 
Si bé la celebració del monogrà-

“Tinc una idea”; Invents, a l’Escola Emili Vallès

fic es concentra en una setmana, 
podríem dir que comença a prin-
cipis de curs, doncs a més de la 
preparació a les aules i a tallers, 
ja fa cinc edicions que es convoca 
el concurs per a què les famílies 
en dissenyin el logotip, amb força 
èxit de participació.
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A finals de febrer, els alumnes de 
1r d’ESO de l’Escola Anoia van fer 
una sortida a Barcelona per així 
iniciar el treball de la Història 
Antiga. Com que l’objectiu de la 
sortida era conèixer com era la 
ciutat de Barcelona en l’època ro·
mana, es van visitar les principals 
restes d’aquesta època i també el 

Museu d’Història de Barcelona, 
en la visita del qual es van veure 
els diferents tipus de construcci·
ons que usaven els romans i d’al·
tres curiositats de l’època. 
Per completar la sortida, després 
de dinar es va realitzar una visita 
al Museu d’Idees i Invents de Bar·
celona.

L’Escola Anoia a la Barcelona 
romana

El divendres 7 de març, els nens i 
nenes de 4t de Primària del Col·
legi Maristes d’Igualada van anar 
a la Conca de Barberà, on visi·
taren les coves de l’Espluga de 
Francolí. 
La cova de Font Major és una 
de les set coves més llargues 
del món formades en conglome·
rat. Allà els alumnes van poder 
veure reproduccions de la vida i 
costums de l’home primitiu, les 
eines, els oficis,...

Una altra activitat interessant va 
ser conèixer  l’evolució de l’home, 
la manera de viure, de caçar,...  
Treballant en grup, van haver de 
construir una cabana com feien 
en l’època del neolític, quan eren 
nòmades. Després van fer un ta·
ller de pintures rupestres. 
En conjunt va ser una visita molt 
interessant i motivadora per con·
solidar i ampliar part dels conei·
xements de l’àrea de medi. 

Sortida a la Conca de Barberà 
dels nens de 4t dels Maristes

El passat dimecres 19 de febrer 
els alumnes de 3r i 4t de primària 
vam anar al Teatre de l’Ateneu a 
escolar i veure l’espectacle CO·
BLA 2.0. És una proposta escè·
nica i musical de visió moderna 
i contemporània que no ens va 
deixar indiferents i que va ajudar 
a trencar alguns dels estereotips 
tradicionals vinculats a aquesta 
agrupació musical catalana.
Sense renunciar a la sonoritat ca·
racterística de la Cobla, vam po·
der escoltar d’una nova manera 
la música per a cobla. Jazz, funk, 
chanson francesa, música con·
temporània, música tradicional, i 
moltes anècdotes divertides van 
ser protagonistes de l’espectacle 
que ens va oferir la Cobla Sant 
Jordi·Ciutat de Barcelona.
Amb aquesta atrevida posada en 
escena vam poder conèixer l’ori·

gen, les funcions i els instruments 
que formen part de la cobla. Vam 
poder descobrir les característi·
ques sonores d’aquesta agrupa·
ció instrumental i vam poder gau·
dir de la diversitat de músiques, 
formats i entorns festius en què 
participa la cobla.
Els músics que participen en 
aquest concert·espectacle to·
quen diferents instruments, ex·
pliquen anècdotes, canten i van 
fer·nos participar als nens i nenes 
que hi vam assistir.
Cobla 2.0 es basa en el fet que 
la cobla ha evolucionat al llarg 
dels anys i que actualment ha 
incorporat noves músiques al seu 
repertori.
És cert que la cobla toca sardanes 
i altres tipus de música tradicio·
nal, com ara ballets populars, mú·
siques de festa major, cercaviles o 

Els alumnes de Cicle Mitjà del Mowgli van anar a 
l’Ateneu a veure l’espectacle COBLA 2.0

música d’ofici. Però des de fa uns 
anys, que la cobla ha ampliat el 
seu repertori, la seva manera de 
fer i les seves possibilitats sono·
res. És per això que avui en dia 
podem afirmar que la cobla és 
una formació diferent del que va 
ser fa 50 anys.
Al segle XXI la cobla ha deixat 
de ser una formació instrumental 
únicament dedicada a la músi·
ca popular i s’ha mostrat dúctil i 
capaç d’oferir la seva sonoritat a 
altres gèneres, estils i repertoris, 
com ara el pop·rock, la música 
d’anuncis, la música de cinema, el 
jazz o el flamenc.
Al concert·espectacle Cobla 
2.0 vam poder sentir i observar 
aquesta ductilitat i val a dir·ho, 
vam sortir del Teatre de l’Ateneu 
molt i molt agradablement sor·
presos.

La setmana passada, cinc alum·
nes de 6è de primària van visitar 
Grècia, concretament Patras, si·
tuat a l’oest del país. Aquest viat·
ge estava inclòs en les activitats 
programades dins del projecte 
COMENIUS “Sharing Traditions 
Creating Unity” que s’està desen·
volupant a l’Acadèmia Igualada 
al llarg d’aquest curs.
Durant aquests dies, els alumnes 
de la nostra escola han compar·
tit les seves cultures i tradicions 
amb alumnes d’alguns dels paï·
sos participants en el  projecte. 
Han assistit a classes i han rea·
litzat diferents activitats, entre 
elles una gimcana amb mestres i 
alumnes. També han pogut gau·
dir de la celebració del Carnaval 
en aquesta ciutat, i han vist com 
es construeixen les carrosses de 
la rua al laboratori del Carnaval. 
A més a més, han tingut l’opor·

tunitat de visitar Olímpia, ciutat 
on s’encén la flama olímpica cada 
vegada que es celebren uns jocs 
olímpics.  Els alumnes han estat 
allotjats en cases de diferents fa·
mílies gregues i han gaudit molt 
d’aquesta experiència.
L’activitat del projecte COME·

NIUS no acaba aquí, ja que du·
rant aquest curs, més alumnes de 
6è podran viatjar a altres països. 
I la nostra escola, a finals del mes 
de maig del 2014, tindrà l’honor 
d’acollir a alumnes i mestres de 
les diferents escoles participants.

Projecte Comenius a l’Acadèmia

Com cada any, ha vingut el Mag 
Silva al Col·legi Monalco.
Els alumnes de 1r d’ESO hem po·
gut gaudir d’un espectacle de mà·
gia molt enriquidor i divertit.
Aquest mag ha fet tot el show 
en anglès. Tot i que pensàvem 
que seria difícil d’entendre el que 
ens diria, hem pogut  seguir tot 
l’espectacle sense dificultat. Els 

Sessió de màgia en anglès al 
Col·legi Monalco

trucs que ens ha fet han estat in·
creïbles. Encara que l’observàvem 
amb tota l’atenció, hem estat in·
capaços de descobrir cap truc!
Ha estat  un espectacle interactiu 
ja que fins i tot alguns de nosal·
tres hi hem participat. Hem rigut 
moltíssim amb els acudits del 
mag i hem practicat anglès al ma·
teix temps. Una tarda fantàstica!

La darrera setmana a l’escola 
Pompeu Fabra ha estat ben es·
pecial gràcies a l’arribada del Rei 
Carnestoltes i tota la seva gresca i 
xerinola. El dimecres 26 de febrer 
va arribar a l’escola acompanyat 
dels seus ajudants (l’alumnat de 
6è), tots pujats en divertits pati·
nets. El Rei Carnestoltes ens va 
llegir el Pregó 2014 i ens va oferir 
una dolça xocolatada amb melin·
dros per tot l’alumnat. El dijous, 
com és tradició, vam sortir per ci·
cles a una de les places de Vilano·
va del Camí per celebrar el Dijous 
Gras i el primer dia oficial de Car·
naval. Dijous, divendres, dimarts 
(perquè dilluns era festa) i dime·
cres, vam poder passar·ho d’allò 
més bé amb els complements que 
el Rei Carnestoltes va manar que 

portéssim. El pentinat, la capa 
i les botes del Petit Príncep (eix 
transversal que treballem aquest 
curs a l’escola) vam haver de por·
tar per retrobar·nos el dimecres 
5. Aquest dia, el Rei Carnestoltes 
va organitzar una desfilada d’an·
tifaços, que havíem confeccionat 
a les classes anteriorment i que 

estaven relacionats amb la te·
màtica del Petit Príncep i el nom 
de les aules (baobabs, xais, boes, 
asteroides, planetes, pilots...). 
Posteriorment l’alumnat de 6è 
va condemnar al Rei Carnestoltes 
al judici final. La Vella Quaresma 
acompanyada pels acusadors del 
Rei Carnestoltes i, aquest, amb 
els seus defensors, van anar a ju·
dici i van escoltar el testament. 
Finalment, va condemnar·se a 
morir cremat a la foguera. Així, 
l’alumnat de 6è el van lligar i se’l 
van endur a la foguera. L’acte va 
finalitzar amb les unes paraules 
de la Vella Quaresma que van 
posar fi a la Festa. Durant les pro·
peres set setmanes, l’alumnat d’EI 
celebrarà la Quaresma amb la vi·
sita de la Vella Quaresma.

Carnestoltes a l’Escola Pompeu Fabra
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

L’espai que actualment ocupa la 
plaça de La Creu troba el seus orí-
gens a principis del segle XV quan 
s’hi va emplaçar l’anomenada 
Creu de Capdevila, coincidint amb 
el lloc on segles més tard acaba-
va el carrer de l’Argent,  just a la 
porta de l’antiga muralla, o Portal 
de Capdevila. En aquest enclava-
ment, a extramurs del nucli primitiu 
de la vila, l’antic camí de Barcelo-
na cap a Lleida continuava el seu 
traçat per a enfilar-se cap a la Pla-
ça de Sant Agustí. 

La plaça de la Creu 

Plaça de la Creu. Des de la Font de Capdevila       © Carmel·la Planell

De totes maneres, el reconeixe-
ment d’aquesta àmplia obertura 
com a plaça no es va produir fins 
a mitjan segle XVIII, època en 
què ja existien unes quantes ca-
ses a tocar amb el Portal de Cap-
devila i s’havia fundat una Cape-
lla dedicada a Nostra Senyora 
de la Guia (per als caminants). 
Després, a partir de l’enderroc de 
les muralles, amb la construcció 
de l’Església de la Mare de Déu 
del Dolors i el posterior edifici de 
les Escoles Pies, la plaça va anar 
adoptant el perfil que avui conei-
xem. I, des de mitjan segle XIX, 
en una context de conflictes po-
lítics i socials, els Escolapis van 
abandonar l’edifici i aquest, més 
tard, va ser ocupat per la Casa 
Consistorial. Al voltant del veïnat-
ge que s’hi havia instaŀlat, aviat, 
s’hi va aixecar la primera zona 
enjardinada de la ciutat. I, si bé 
la creu que va havia donat nom 
a la plaça va ser destruïda durant 
la Guerra Civil, a l’any 1952, amb 
motiu de la construcció d’una 
Font i sortidor, una nova creu 
-esculpida per l’escultor Ernest 
Marco- presideix tota la plaça.
Amb el trasllat de la Casa Con-
sistorial a la Plaça de l’Ajunta-
ment, aquell gran edifici muni-
cipal va anar incorporant nous 
espais amb diverses funcions 
(Jutjats, Correus, Bombers, Creu 

Roja, Dispensari, etc.), a més de 
les dues esglésies i una illa de 
cases, fins que finalment a l’any 
1965 va ser enderrocat per a 
donar una projecció urbana molt 
més àmplia a tot el recinte; i va 
ser emplaçada una nova Font 
en record de l’antiga Capella de 
Nostra Senyora de la Guia, a les 
portes del carrer de l’Argent. Tan-
mateix, des de fa uns vuit anys, 
una important remodelació ha 
concedit un aire de modernitat 
i funcionalitat a la plaça, amb la 
incorporació d’un pàrquing i d’un 

funcional mobiliari urbà. 
Un edifici singular d’aquesta 
plaça es troba al número 10: és 
l’edifici anomenat de “Cal Maco”, 
una senyorívola construcció del 
1914, de l’arquitecte J. Pausas 
Coll que, a més de la seva per-
sonal tribuna, presenta alguns 
elements d’estètica modernista, 
com és el cas dels seus relleus 
i de la seva decoració interior. 
Avui, a la importància d’aquesta 
finca, s’hi suma el fet d’albergar 
la seu de l’Arxiu Històric i Comar-
cal d’Igualada.  

PRIMAVERA
(Spring)

ABELLA
(Bee)

FLORS DE COLORS
(Colorful flowers)

PAPALLONA
(Butterfly)

SOL
(Sun)

NÚVOL
(Cloud)

ARC DE SANT MARTÍ
(Rainbow)

Plaça de la Creu i l’edifici del Cal 
Maco          © Carmel·la Planell
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MASQUEFA / LA VEU

El cicle de concerts en directe 
‘Masquefa Sona Bé’ va arran-
car aquest diumenge amb una 
excel·lent resposta de públic. 
Persones de totes les edats 
van assistir a la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo 
per veure la primera actuació 
d’aquesta nova programació 
organitzada per la regidoria de 
Cultura amb la coordinació i 
la producció musical de Jordi 
Tomàs. La Banda Simfònica 
Roquetes-Nou Barris, una for-
mació amb un bagatge de 25 
anys damunt dels escenaris, 
va fer emocionar i aixecar de 
la cadira els espectadors.
Sota la direcció de Vicenç 
Navarro Mas, els 55 músics 
de la banda simfònica van 
interpretar un ampli repertori 
amb peces molt variades. El 
concert va començar amb un 
recull de músiques del món i 
interpretacions de peces ci-
nematogràfiques i clàssiques, 
que van tenir una càlida aco-
llida per part del públic. En la 
segona part, la Banda Simfò-
nica de Roquetes-Nou Barris 
va centrar-se en la música de 
banda i actual, que de nou va 
recollir l’entusiasta resposta 

del públic.
Abans del concert, l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, va 
explicar que aquest cicle esta-
ble de música en directe s’ha 
pogut fer realitat ara després 
de temps treballant-hi, amb 
l’objectiu de portar formacions 
musicals de gran prestigi a la 
vila. 

Pròximes cites
El proper concert de ‘Mas-
quefa Sona Bé’ tindrà lloc el 
diumenge 18 de maig. En 
aquesta ocasió, la formació 
convidada serà Amazing Gos-

‘Masquefa sona bé’ alça la batuta amb 
una gran exhibició musical

pel, un cor de quasi un cente-
nar de cantaires procedents 
del Baix Llobregat i l’Anoia, 
amb seu a Esparreguera. El 
seu repertori combina peces 
del gospel i el cant espiritual 
negre més clàssic amb sons 
contemporanis.
La programació també inclou 
els concerts de la Jove Or-
questra d’Universitaris (8 de 
juny), Calidae (4 de setem-
bre), la Cobla Contemporània 
(19 d’octubre) i Moby Dixie 
(que tancarà el cicle el 30 de 
novembre).

MASQUEFA / LA VEU

El dilluns 14 d’abril entrarà en 
funcionament el nou Centre 
d’Assistència Primària (CAP) 
de Masquefa. Aquest equipa-
ment permetrà fer un impor-
tant salt qualitatiu en l’atenció 
sanitària que reben els mas-
quefins, al mateix temps que 
garantirà també unes condici-
ons de treball òptimes per als 
professionals.
El dia abans d’iniciar l’activitat, 
el diumenge 13, s’organitzarà 
una jornada de portes ober-
tes perquè tots els vilatans 
que ho vulguin puguin visitar 
les instal·lacions i conèixer de 
primera mà els diferents re-
cursos i serveis assistencials 
que ofereix. El CAP es podrà 
visitar de les 10 del matí a les 
2 del migdia.
D’altra banda, i per tal de fa-
cilitar la posada en marxa 
del nou centre, el dijous 10 i 
el divendres 11 d’abril no hi 
haurà visites programades a 
l’actual consultori del carrer de 
les Escoles, però sí un servei 
d’atenció d’urgències, amb un 
metge de medicina general i 
infermeria.

Un equipament modern i 

funcional
Emplaçat a l’avinguda Cata-
lunya, el nou CAP és un edi-
fici modern i funcional, amb 
espais amplis, diàfans i llumi-
nosos. Tots els serveis assis-
tencials se situen en la planta 
baixa –a peu de carrer- per 
facilitar l’accés a la gent gran 
i les persones amb mobilitat 
reduïda.
Disposa de servei de medicina 
de família, servei de pediatria, 
servei d’infermeria d’adults, 
servei d’infermeria pediàtrica, 
-tots en torn de matí i tarda-, 
servei d’atenció a la salut se-
xual i reproductora (llevadora) 
– 3 dies a la setmana- i un nou 
servei d’odontologia, amb un 
metge odontòleg i un auxiliar. 
Fins ara els masquefins havi-
en de desplaçar-se a Martorell 
per ser visitats per l’odontòleg.
El centre també ha estat total-
ment equipat amb nou aparat-
ge mèdic.
Entre les instal·lacions des-
taquen especialment un es-
pai específic per a l’atenció 
d’emergències mèdiques, un 
espai per a les extraccions de 
laboratori i un espai polivalent 
que podrà acollir múltiples 
activitats comunitàries, com 

El nou CAP entrarà en funcionament el 14 d’abril

per exemple formació, xerra-
des de prevenció en la salut 
o classes de pre-part, entre 
altres.
El nou CAP també és un edifi-
ci de gran eficiència energèti-
ca -fet que permetrà reduir els 
costos en subministraments- i 
integrat harmònicament en el 
seu entorn, ja que manté un 
diàleg coherent amb l’arqui-
tectura i l’estètica de l’emble-
màtica Fàbrica Rogelio Rojo. 
De fet el seu disseny és re-
sultat del concurs d’idees que 

va convocar l’Ajuntament, al 
qual van presentar propostes 
una quarantena de despatxos 
d’arquitectura.

CAP de capçalera
El de Masquefa serà el CAP 
de capçalera de la zona Mar-
torell Rural, que inclou els mu-
nicipis de Sant Esteve Sesro-
vires, Sant Llorenç d’Hortons, 
Gelida, Castellví de Rosanes 
i Masquefa. La direcció de 
l’Equip d’Atenció Primària 
d’aquesta zona s’instal·larà a 

la primera planta del CAP.
El nou Centre d’Assistència 
Primària és resultat d’una in-
versió d’1.889.915,28 euros 
(IVA no inclòs), i de l’esforç 
econòmic que ha fet l’Ajun-
tament, el qual, tot i no tenir 
les competències en sanitat, 
ha avançat aquests diners a 
la Generalitat. Amb aquesta 
aposta, l’Ajuntament ha possi-
bilitat que el nou centre sigui 
una realitat malgrat l’actual 
context de crisi i retallades 
generalitzades arreu, garan-
tint, així, una sanitat propera 
i de qualitat als masquefins. 
L’equipament ha estat projec-
tat no només per atendre les 
necessitats actuals sinó tam-
bé per poder donar resposta 
a un possible augment de la 
demanda en el futur.
La construcció del CAP ha 
estat la primera actuació que 
ha licitat l’empresa municipal 
Masquefa Impulsa SL. El fet 
que l’Ajuntament hagi tret a 
concurs les obres mitjançant 
la societat municipal ha per-
mès accelerar els tràmits i 
reduir els costos que hauria 
pagat si licités directament 
l’actuació.

MASQUEFA / LA VEU

Les llegendes de l’Atlàntida, 
el Minotaure i la Torre de Ba-
bel, entre altres, van fer volar, 
dissabte, la imaginació de les 
persones que van assistir, a 
la Biblioteca, a la primera ses-
sió dels ‘Cafès amb Història’ 
d’aquesta nova temporada. 
Organitzada per la regidoria de 
Cultura, aquesta primera sessió 
va comptar amb la presència de 
més d’una vintena de persones, 
que van desafiar la pedregada 
que va caure poc abans de l’ini-
ci. La xerrada va anar a càrrec 
de Felip Masó, professor d’His-
tòria Antiga i Arqueologia de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona i membre d’Arqueonet, qui 
va explicar què s’amaga dar-
rere d’aquestes llegendes que 
tan s’han donat a conèixer en la 
cultura occidental.
La programació dels ‘Cafès 
amb Història’ es reprendrà el 21 
d’abril, Dilluns de Pasqua, amb 
la primera de les diverses sorti-
des culturals per a visitar llocs 
d’interès que es faran al llarg 
de l’any, la novetat de la progra-
mació. Amb el títol ‘El castell de 
Masquefa’ es farà una visita al 
Cementiri Vell, dirigida per An-
drea Velázquez, graduada en 

Història per la Universitat de 
Barcelona.
Fins a final d’any s’han progra-
mat en total quatre conferènci-
es i cinc sortides culturals. Les 
altres tres xerrades a l’agenda 
són: ‘Agatha Christie: una vida 
entre assassinats i arqueologia’ 
(10 de maig), ‘L’art preromànic 
a Catalunya’ (11 d’octubre) i 
‘Mòmies: mite i realitat’ (13 de 
desembre).
Pel que fa a les sortides cultu-
rals, se n’han organitzat a les 
caves Codorniu i el Museu de 
la Xocolata de Sant Sadurní 
d’Anoia (26 d’abril), a Món Sant 
Benet de Sant Fruitós del Bages 
(7 de juny), al Museu dels Tragi-
ners d’Igualada (6 de setembre) 
i al Born Centre Cultural de Bar-
celona (8 de novembre).

Inscripcions obertes per a la 
sortida a Sant Sadurní
Les inscripcions per a la prime-
ra sortida  ja estan obertes. Les 
persones interessades s’hi po-
den apuntar, fins al dia 9 d’abril, 
a l’Ajuntament (C/Major, 93), de 
dilluns a divendres. El preu de 
la sortida és de 12 euros i inclou 
les visites i l’autocar. La sortida, 
el dia 26 d’abril, es farà a 1/4 de 
10 del matí.

Les llegendes protagonitzen el 
primer dels ‘Cafès amb Història’
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COLLBATÓ / LA VEU

La setmana passada va tenir 
lloc un acte vandàlic a Collba·
tó. Concretament algun o al·
guns van serrar el pal al cap·
damunt del qual onejava una 
estelada que es troba ubicat 
en una de les rotondes muni·
cipals, just la que es troba sota 
l’Ajuntament. És ja la segona 
vegada que el símbol català 
és atacat doncs fa un temps ja 
la van despenjar i la van cre·
mar.
Alguns veïns dels municipi 

Serren el pal de l’estelada de Collbató Recital de poemes al Casal de 
Tous
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc, al 
Casal de Sant Martí de Tous, 
els recital de poemes “Teresa 
Tort”. Aquest recital inclourà 
l’homenatge al centenari d’El 
Sol de Tous, amb la lectura 
de poemes publicats i també 
un homenatge a Joan Vinoli 
en els 100 anys del seu nai·
xement.
L’acte comptarà amb l’acom·
panyament musical de Tous 
Brothers i és organitzat pel 

Grup de Teatre La Claca i els 
amics de Tous.

pensen demanar a l’Ajunta·
ment que presenti una denún·
cia formal contra aquest fet 

EL BRUC / LA VEU

L’Ajuntament d’El Bruc hau·
rà de fer front a una despe·
sa contreta per l’empresa, 
AGUAS BOSCH GRAN, per 
no haver complert amb les 
seves obligacions tributàries 
amb l’ACA.
L’Agència Catalana de l’Ai·
gua, ACA, ha iniciat un proce·
diment per declarar responsa·
ble solidari a l’Ajuntament d’El 
Bruc, i serà el consistori qui 
haurà de fer front a les obliga·
cions contretes per la societat 
AGUAS BOSCH GRAN, em·
presa que, segons l’ACA, no 
va complir amb les obligacions 
tributàries en relació al cànon 
d’aigua cobrat als veïns de la 
urbanització Bruc Residencial.
L’import reclamat per l’ACA 
per part d’AGUAS BOSCH 
GRAN puja a 145.964,08€ 
i correspon als anys 2008, 
2009 i 2010. En aquest perí·
ode ERC estava al capdavant 
de l’Ajuntament d’El Bruc, i tot 
sembla indicar que no va ha·
ver un control per part del go·
vern anterior.
En aquest cas, l’empresa 
concessionària que proveïa 
d’aigua als veïns d’aquesta 

urbanització és qui efectuava 
la recaptació dels tributs, (Ca·
non, IVA, etc..). L’Ajuntament, 
en aquest cas, és qui en últi·
ma instància hauria d’haver 
vetllat perquè la gestió hagués 
sigut la correcta, segons ens 
informen fons municipals. 
L’actual consistori, en rebre 
la notificació de l’ACA i en la 
qual se li requereix que efectuï 
el pagament del total del deu·
te, ha iniciat urgentment les 
gestiones oportunes per acon·
seguir que tot el poble no hagi 
de tornar a pagar per aquest 
tribut i que el pressupost mu·

nicipal no es vegi alterat per 
aquesta important despesa 
aliena a la gestió actual.  
Segons l’alcalde, Carles Cas·
tro, “des que hem entrat al 
govern no hem deixat d’arre·
glar la mala gestió anterior, i 
aquest és un exemple més, 
que pot repercutir negativa·
ment a les arques municipals”.  
Castro és conscient que “els 
veïns no en tenen cap culpa, 
i estem treballant perquè sigui 
l’empresa AGUAS BOSCH 
GRAN, qui faci front al seu 
deute i no tots els bruquetans i 
bruquetanes.

El consistori d’El Bruc perjudicat pel deute de 
l’empresa AGUAS BOSCH GRAN

amés d’iniciar el procés per tal 
de restituir aquest símbol ca·
talà al municipi.

LA LLACUNA / LA VEU

Els propers dies 19 i 20 d’abril, 
Dissabte de Glòria i Diumenge 
de Pasqua, la centenària coral 
La Cuitora de La Llacuna, sota 
la direcció de la Maria Teresa 
Costa, ens oferirà la tradicio·
nal cantada de caramelles.  
Els cantaires, iniciaran el re·
corregut el dissabte a la tarda  
pels carrers,  places  i  ravals 
de La Llacuna, arribant així 
també als pobles del seu vol·
tant.
Es podrà escoltar i gaudir  
d’un divers repertori;  des de 

cançons de caramelles, can·
çons tradicionals catalanes, i 
fins i tot cançons patriòtiques. 
 Al diumenge de Pasqua al 
matí, en acabar l’esperat es·
morzar de germanor que, 
any rere any cantaires i col·
laboradors gaudeixen,  re·
prendan el seu recorregut, tot 
entonant el repertori escollit 
fins arribar a la Plaça Major. 
Una vegada a la plaça al  vol·
tant de la una del migdia, amb 
els últims cants de  caramelles 
es conclourà la cantada.
Bona Pasqua!

Cantada de caramelles de la 
coral La Cuitora de la Llacuna

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaIsabel Galera , de La Torre de Claramunt

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 
DE MARÇ
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Manel Pousa Engroñat, més 
conegut com el Pare Manel, 

serà l’encarregat d’obrir el ci-
cle de conferències ‘El Cau 
al Món’, que organitza l’Agru-

El Pare Manel, en la primera xerrada del Cicle ‘El Cau al Món’, 
organitzat pel Cau de Vallbona en motiu del seu 40è aniversari

pament Escolta i Guia Josep 
Masclans de Vallbona d’Ano-
ia, en motiu del seu 40è ani-
versari. La xerrada tindrà lloc 
aquest dissabte, dia 29 de 
març, a les 12 del migdia, a la 
Sala polivalent Jaume Calve-
ras del municipi. L’acte estarà 
presentat per Josep Maria Fis-
sa, de l’entitat Justícia i Pau.
El Pare Manel va fundar el 
2004 la fundació que porta el 
seu nom i que desenvolupa i 
lidera projectes d’acció social 
i educativa. La fundació tre-
balla amb aquelles persones, 
infants, joves i famílies que es-
tan en situació de major vulne-
rabilitat i els dóna una atenció 
integral que afavoreix la soci-
alització, i treballa per reduir 
les desigualtats d’oportunitats 

ANOIA SUD / LA VEU

L’Eva Granados, diputada del 
PSC i portaveu de l’àmbit soci-
al al Parlament de Catalunya, 
va visitar el passat divendres 
la comarca de l’Anoia, per tal 
de continuar coneixent les 
problemàtiques socials i eco-
nòmiques de diverses poblaci-
ons de la comarca.
Primerament, es va desplaçar 
a Piera on va visitar el CRAE 
El Polzet (Centre Residencial 
d’Acció Educativa), un centre 
que porta quasi 20 anys tre-
ballant amb infants i joves a la 
zona. Allà la diputada, acom-
panyada dels regidors Maria-
Josep Escuin i Javier Perellón 
i del Secretari d’Acció Política 
del PSC-Anoia, Carles Cuer-
va, va ser guiada per un infant 
i pel director del centre Lluis 
F. Suárez, per tal de conèixer 
les instal·lacions del centre i 
també el funcionament diari 
del mateix. Els responsables 
del centre van comentar com 
treballen conjuntament amb 
els centres educatius del mu-
nicipi, i també amb altres enti-
tats per tal d’afavorir l’integra-
ció i aprenentatge dels nens 
i nenes. Finalment, es van 
comentar algunes necessi-
tats en l’àmbit de l’ortodòncia 
i logopèdia, així com l’impacte 
de les retallades en polítiques 
socials portades a terme pel 
Govern de la Generalitat, i el 
compromís de la diputada de 
continuar escoltant i portant al 
Parlament aquestes necessi-
tats.
Després la diputada Grana-

dos va visitar l’Associació de 
famílies amb fills amb disca-
pacitat psíquica de Piera (Dis-
piera), on va ser rebuda per 
pares i mares. La diputada va 
poder conèixer el seu funcio-
nament, així com les seves 
necessitats, comentant com 
les retallades de la llei de la 
dependència (que suposa re-
valoritzacions de certs casos, 
i per tant, reducció d’ajudes) 
estant impactant en les famí-
lies. Granados els va oferir 
algunes recomanacions i re-
cursos i es va posar a la seva 
disposició per ajudar-los.
Per últim, la diputada Eva Gra-
nados es va desplaçar a Va-
llbona d’Anoia on va tenir una 
trobada amb l’alcalde del mu-
nicipi, Romà Casanovas. Aquí 
la diputada va poder copsar 
les necessitats del munici-
pi en àmbits com l’educació, 
serveis socials, manteniment 
i transports. Així, en l’àmbit 
de l’educació es va comentar 
com s’havia presentat una es-
mena al pressupost de la Ge-
neralitat del 2014 per construir 
el nou institut, però que va ser 
rebutjada per la majoria CiU - 
ERC; amb tot, es continuarà 
treballant per tal de fer pos-
sible aquest equipament edu-
catiu necessari pel municipi i 
la comarca. Pel que a l’àmbit 
social, l’alcalde va explicar a la 
diputada el funcionament dels 
serveis socials, amb 16 famíli-
es necessitades i com els fan 
arribar els aliments, i que in-
clou un projecte d’hort social. 
En l’àmbit del manteniment i 

transports es va fer referèn-
cia respecte a subvencions i 
projectes actuals i futurs, que 
pretenen continuar dignificant 
la vida del poble. Així, la di-
putada es va comprometre 
a continuar vetllant i portant 
les necessitats de Vallbona 
d’Anoia al Parlament de Cata-
lunya, per tal que el Govern de 
la Generalitat hi pari atenció i 
pugui resoldre-les.

Visita a l’Alta Anoia
En la seva jornada de visita 
a l’Anoia, Eva Granados, di-
putada del PSC i portaveu de 
l’àmbit social al Parlament de 
Catalunya, va visitar el passat 
divendres l’Alta Anoia, on es 
va trobar amb regidor de Pu-
jalt Pere Massana i l’alcalde 
de Calonge de Segarra Xavier 
Nadal, acompanyats del Pri-
mer Secretari del PSC-Anoia, 
Teo Romero, les regidores 
Pilar Salat i Berta López, i el 
Secretari d’Acció Política del 
PSC-Anoia, Carles Cuerva.

que pateixen molts infants i 
joves.
El Pare Manel Pousa va rebre 
el 2009  la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat de Cata-
lunya i la Medalla d’Honor de 
Barcelona. 

El cicle de Xerrades ‘El Cau 
al Món’
El cicle de xerrades  ‘El Cau 
al Món’ té com a objectiu com-
partir xerrades amb diferents 
personalitats destacades de 
la cultura del país, relacionant 
el paper de l’escoltisme amb 
aspectes clau de la societat 
actual.  Així es parlarà del cau 
i l’educació en valors amb el 
pare Manel, aquest proper 
dissabte; d’educació amb la 
psicòloga i educadora, Maria 

Durant la trobada es van co-
mentar temes d’actualitat 
de la zona, com és l’impacte 
de la crisi econòmica tenint 
l’exemple de la liquidació de 
l’empresa Gres Catalan. Aquí 
pren més importància les inici-
atives de promoció econòmica 
impulsades, com és el cas del 
Consorci Turístic de l’Alta Ano-
ia, actualment en stand-by per 
la inacció en aquesta matèria 
del Consell Comarcal. Tam-
bé es van comentar necessi-
tats en l’àmbit social, com és 
el cas de l’atenció a la gent 
gran, i els dispositius disponi-
bles; La diputada va comentar 
que es necessari garantir una 
bona atenció a la gent gran, i 
cal vetllar per fer-ho possible 
també a les zones rurals. 
L’alcalde de Calonge va co-
mentar com tenien uns temes 
d’infraestructures parats i que 
esdevenen estratègics pel po-
ble. Un primer, la necessitat 
de millorar l’estat i manteni-
ment de la carretera B-300, 

Eva Granados, diputada del PSC, visita el CRAE de Piera, 
Dispiera, Vallbona d’Anoia i l’Alta Anoia

que comunica Calaf i Pinós 
passant per Calonge, La Mol-
sosa i Sant Mateu del Bages; 
és una carretera transitada pel 
transport escolar de la zona 
(varis agents educatius s’han 
manifestat a favor d’arreglar 
la carretera), i que a l’hivern 
requeriria major atenció dels 
serveis de manteniment de la 
Generalitat. Un segon tema, la 
necessitat de realitzar l’arriba-
da de l’abastament d’aigües 
de la Llosa del Cavall també a 
Calonge de Segarra, per tal de 
poder assegurar l’abastament 
d’aigua al municipi. La diputa-
da es va comprometre a treba-
llar aquests temes i portar-los 
al Parlament de Catalunya el 
més aviat possible per tal de 
poder trobar solucions i com-
promisos del govern. A més, 
també tornarà a visitar l’Alta 
Anoia per conèixer altres mu-
nicipis de la zona i les seves 
necessitats.

Jesús Comellas ( 26 d’abril); i 
de país amb la membre de la 
junta nacional d’Òmnium Cul-
tural, Elena Jiménez (31 de 
maig).

Una exposició fotogràfica i 
un sopar de cloenda
A banda d’aquest cicle de 
xerrades també s’està prepa-
rant una exposició fotogràfica 
dels 40 anys del Cau, a través 
de la qual es podrà repassar 
la història de l’entitat a amb 
una selecció d’imatges repre-
sentatives d’aquestes quatre 
dècades;  El punt i final als 
actes de la celebració del 40è 
aniversari  el posarà un sopar 
de cloenda que comptarà amb 
moltes sorpreses.

La diputada Eva Granados va visitar municipis de l’Alta Anoia i del sud de la comarca
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CALAF / LA VEU

Una seixantena de nens i ne-
nes van prendre part, aquest 
cap de setmana, en el càsting 
per als Pastorets infantils que 
el Casal de Calaf prepara per 
a la propera temporada. Els 
infants i joves, d’entre 7 i 14 
anys d’edat, van realitzar di-
verses proves davant dels res-
ponsables del càsting, com per 
exemple la lectura d’un poema 
i la improvisació de diferents 
situacions i expressions. Se-
gons va explicar el responsa-
ble de la iniciativa, Eloi Fonoll, 
els Pastorets Infantils es ba-
saran en una versió resumida 
del text de Folch i Torres, i in-
corporaran tocs simpàtics que 
de ben segur faran somriure 
el públic assistent. El muntat-
ge comptarà amb ballets i amb 
música en directe gràcies a la 
col·laboració de l’Escola Muni-

cipal de Música, i els joves ac-
tors i actrius disposaran d’un 
vestuari i d’una escenografia 
totalment diferent de la dels 
Pastorets adults. Un cop feta 
la tria dels personatges i la pri-

Gran acollida del càsting per participar en els 
Pastorets infantils de Calaf

mera assignació dels papers, 
és previst que comencin els 
assajos. La intenció és portar 
a terme dues representacions 
de cara al proper Nadal.

CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf posarà en 
marxa entre abril i maig tres 
nous cursos dirigits a treba-
lladors en actiu i autònoms. 
D’una banda, el de Word de 
nivell bàsic (40 h), que s’im-
partirà del 7 d’abril al 16 de 
juny, de dilluns a dimecres de 
15.00 h a 17.00 h. En segon 
lloc, el curs d’Excel també de 
nivell bàsic (40 h), que comen-
çarà el 22 d’abril i s’acabarà el 
4 de juny, i que tindrà lloc els 

dilluns, dimarts i dimecres de 
19.00 h a 21.00 h. Finalment, 
també s’ha previst un nou curs 
d’Anglès de nivell B1.a (nivell 
PET, de 50 h). En aquest cas 
les classes s’iniciaran el 5 de 
maig i duraran fins el 30 de ju-
liol, i es faran cada dilluns i di-
mecres de 19.00 h a 21.00 h. 
Per a més informació i inscrip-
cions, adreceu-vos al Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
(C/ Xuriguera, 42 – tel. 93 869 
82 49).

Nous cursos gratuïts de Word, 
Excel i Anglès a Calaf

ALTA ANOIA / LA VEU

El Camí a la Segarra històrica 
és una ruta de senderisme cul-
tural en procés de senyalitza-
ció que forma part d’un projec-
te més gran, anomenat el Camí 
(www.elcami.cat). Va enllaçant 
els pobles, que és on es troba 
principalment la realitat social, 
la cultura, l’art,...Un recorregut 
per la història, el paisatge i l’es-
perit de la nostra terra.
Són les entitats, veïns i ins-
titucions de cada municipi i 
comarca els qui defineixen el 
seu tram del Camí. Els vetlla-
dors són l’ànima del Camí, els 
qui senyalitzen i repassen un o 
dos cops l’any els senyals de 

l’etapa o etapes que vetllen.
Amb l’objectiu de donar a co-
nèixer el Camí a la Segarra 
històrica, els vetlladors i vet-
lladores d’aquest brancal d’El 
Camí, organitzen la primera 
caminada, que recorrerà els 
pobles de Prats de Rei i Co-
pons.
Si t’agradaria fer el Camí a la 
Segarra històrica amb nosal-
tres, apunta-t’hi. Diumenge 30 
de març a 2/4 de 9 del matí, 
sortida davant de l’església 
de Prats de Rei. Cal fer la ins-
cripció (GRATUÏTA) a: Sikarra 
Nostra / Agrobotiga i Centre 
d’Interpretació de la Segarra, 
Tel. 973 294 438 (botiga), agro-
botiga@sikarranostra.cat.

Diumenge, primera etapa del 
Camí de la Segarra històrica

La Caminada del Tricentenari als Prats de Rei
ELS PRATS DE REI / LA VEU

El proper diumenge 6 d’abril 
tindrà lloc una nova camina-
da per l’Alta Anoia. estracta 
de la “Caminada de la batalla 
dels prats de Rei”. Se sortirà 
a 2/4 de 9 del matí des de la 
plaça Major dels Prats de Rei 
i es farà un recorregut de 15 
Km de dificultat fàcil. Cal por-
tarl’esmorzar i la beguda. Les 
inscripcions, gratuïtes, es po-
den fer al tel. 938680366 (diu-
menge a divendres – matins ; 
dijous – tarda). E-mail: mont-
sef@altaanoia.info.
Del  17 de setembre  al 25 de 
desembre de 1711, dos grans 
exèrcits, el borbònic de Felip 
V i l’austriacista de Carles III, 
topen a la vila i a les planes 
dels Prats de Rei.
Els Prats de Rei, l’Estrada, 

la Torre de la Manresana, cal 
Codina de la Quadra, Solane-
lles, camins i torrents, camps i 
boscos,... són  els escenaris, 
que perfectament conservats, 
ens han arribat  d’aquella gran 

batalla.
Us proposem una caminada  
per conèixer la història i per  
fer història: és la Caminada 
del Tricentenari 1714-2014.

BICICLETES

PROMOCIÓ VOLTA CICLISTA CATALUNYA!
G6 PREMIUM PRISMA GOLD

2.999€  1.799€ 3.999€  2.399€



El Monbus IHC treu petroli de la seva visita al 
Vendrell (2-2), abans de rebre demà a les Comes el Vic
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC va aconseguir 
un punt molt valuós en una 
pista realment difícil, la de l’ac-
tual bicampió de la Copa, el 
Vendrell (2-2). Els arlequinats 
van fer un partidàs i haurien 
pogut emportar-se els tres 
punts. L’enfrontament va ser 
un magnífic duel tàctic entre 
dues banquetes “pensadores”. 
Cabestany i Monclús van po-
sar en pista tot el seu arsenal 
estratègic (l’habitual combina-
ció zona-individual pressionant 
dels locals contra una defensa 
d’anticipació i molta circulació 
de bola dels visitants) i la re-
alitat és que van ser els igua-
ladins els que es van mostrar 
més còmodes en pista i van 
disposar de les millors oportu-
nitats. 
En alguns moments va sem-
blar que hi havia tres arlequi-
nats per cada vermell. No es 
van veure més gols perquè els 
dos porters (Elagi i Puigbí) van 
estar excels i de fet tres dels 
quatre gols van acabar sent a 
pilota aturada.
A la primera meitat el Ven-
drell es va veure superat per 
l’entramat de joc dels  iguala-
dins però va aconseguir anar-
se’n al descans amb un 1 a 0 

Altre cop des del punt de penal 
(en una decisió equivocada de 
Lopez Varela i Feiga). El 2 a 
1 va durar 4 minuts. Molas va 
aparèixer amb la seva ja famo-
sa FD del Palau (doble ganxo i 
bola dalt) per empatar a 2. 
El partit entrava en la fase de-
cisiva amb els dos equips bus-
cant el triomf. L’Elagi va salvar 
l’Igualada aturant la FD de 10 
faltes. I refermats per la “ga-
rantia Deitg” els arlequinats es 
van llençar a pels 3 punts. I els 
van tenir a tocar dels dits. Dues 
pilotes al pal (una de Jassel a 
falta només de 10 segons), 
una FD del mateix Met Molas 
(per blava a Creus) i una supe-
rioritat d’1 minut podrien haver 
donat la recompensa que els 
de Monclús mereixien. Al final 
el Monbus feia viatge de torna-
da amb només 1 punt, però de 
prestigi i reconeixement.
El proper partit de l’IHC serà 
demà dissabte, a les 18.30 ho-
res, davant el CP Vic, a les Co-
mes, segons figurava en l’ho-
rari oficial de la FEP a l’hora de 
tancar aquesta edició.
VENDRELL 2 (1/1) Puigbí, 
Creus, Miras (2), Ll. Ferrer i 
Albesa, equip inicial. Cortijo, 
A.Rodriguez i J.Ferrer.
MONBUS IHC 2 (0/2) Ela-
gi, Met Molas (1), Ton (1), 
O.Vives i Jassel, equip ini-
cial. J.Muntané. D.Carles, 
N.Garreta, P.Vilaseca, A.Ferrer.
Gols: 1-0 S.Miras penal (m 
10). Descans. 1-1 Ton Baliu (m 
5), 2-1 S.Miras penal (m 17), 
2-2 M.Molas FD (m 20.30).
Més info a http://ihc.blog.cat

a favor gràcies a l’encert del 
“penalista” Sergi Miras. L’IHC 
podria haver-li donat la volta 
al marcador amb dues opcions 
molt clares al segon pal que no 

van acabar d’entrar.
A la segona meitat Ton Baliu 
va demostrar perquè és un 
dels homes de la temporada. 
El capità arlequinat va sortir de 
darrere la porteria, es va es-
corar i va enviar la bola al se-

gon pal. Gran gol per restablir 
la igualada. Amb l’ 1 a 1 l’IHC 
podria haver sentenciat el par-
tit (Baliu i Jassel van disposar 
d’un FD i un penal). En canvi 
va ser Miras qui va aconseguir 
posar per davant el Vendrell. 

El capità Ton Baliu, en el darrer partit davant el Vic a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

L’IHC fa una oferta de viatge 
per acompanyar l’equip a la 
fase final de la CERS

Esports
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Jornada 22
ICG Software Lleida - CE Noia Freixenet  3-2
Reus Deportiu - CP Cerceda  3-5
FC Barcelona - CH Lloret   12-2
Coinasa Liceo HC - CP Vilafranca   7-3
CE Moritz Vendrell - Monbus Igualada  2-2
Club Patí Vic - CP Vilanova  6-3
CP Voltregà - Òptica Muralla Blanes HCF  2-0
CP Tordera - CP Calafell Tot l’Any  3-7

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 61 22 20 1 1 149 47
2. Coinasa Liceo   50 22 16 2 4 118 54
3. Club Patí Vic 42 22 13 3 6 85 58
4. Reus Deportiu 41 22 12 5 5 109 74
5. Moritz Vendrell 39 22 12 3 7 96 75
6. Noia Freixenet 38 22 11 5 6 90 71
7. Cerceda 33 22 9 6 7 86 79
8. Monbus Igualada 33 22 10 3 9 66 73
9. Calafell Tot l’Any 32 22 9 5 8 81 78
10. CP Voltregà 32 22 8 8 6 75 63
11. ICG Lleida 25 22 7 4 11 66 83
12. CP Vilafranca  20 22 5 5 11 73 89
13. CP Tordera 20 22 6 2 14 61 102
14. CH Lloret 19 22 5 4 13 61 92
15. Muralla Blanes  14 22 4 2 16 50 99
16. CP Vilanova 0 22 0 0 22 53 182

Jornada 23
Calafell Tot - ICG Soft.Lleida
Noia Freixenet - Reus Dep.
Cerceda - FC Barcelona
Òptica Blanes - CP Tordera
CP Vilafranca - Moritz Vendrell
Igualada - CP Vic
CP Vilanova - CP Voltregà
CH Lloret - Coinasa Liceo

OK Lliga masculina
L’Igualada HC ha preparat una 
oferta per aquells seguidors 
que volen desplaçar-se a Ità-
lia per viure en directe la Final 
Four de la Copa de la Cers. 
Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats:
DESPLAÇAMENT EN BUS + 
HOTEL. Sortida d’Igualada di-
vendres 4 d’abril a 2/4 de 9 del 
vespre per arribar a Forti dei 
Marmi dissabte al matí. 
Tornada diumenge al vespre 
en acabar la final o diumenge 
al matí si l’Igualada HC quedés 
eliminat a les semifinals. 
Inclou viatge d’anada i tornada 
en autobús i nit d’allotjament i 
esmorzar en habitació doble 
en hotel***. 
Preu per persona: 160€ (socis) 
i 165€ (no socis). Habitació in-
dividual suplement de 10€. 
El Club es reserva el dret 
d’anul·lar el viatge si no hi ha 

un número mínim de persones 
inscrites.
NOMÉS HOTEL
Per a tots aquells que es des-
placin fins a Forti dei Marmi 
amb els seus propis mitjans, 
el club ofereix la possibilitat 
d’allotjar-se al mateix hotel*** 
on estarà concentrat l’equip. 
Preu per persona: 30€ en rè-
gim d’allotjament i esmorzar en 
habitació doble. Habitació indi-
vidual suplement de 10€.
ENTRADES I ABONAMENTS
Semifinals 20€ 
Final 25€ 
Abonament 35€ 
El club ofereix la possibilitat de 
gestionar qualsevol tipus de 
compra d’entrades o abona-
ment.
Reserves a les oficines del 
club o a secretaria@igualada-
hc.com fins el pròxim dilluns 
dia 31 de març

i

Pol
Sanchez

d’Òdena

EL  GUANYADOR
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 56 25 18 2 5 51 25  26
2  Torreforta 43 25 13 4 8 47 33  14
3  Viladecans 43 25 13 4 8 37 27  10
4  Torredemb. 42 25 12 6 7 37 30  7
5  Tàrrega 42 25 12 6 7 30 25  5
6  Almacelles 40 25 11 7 7 40 30  10
7  Vilanova 36 25 9 9 7 34 22  12
8  Horta 36 25 10 6 9 38 30  8
9  El Catllar 35 25 9 8 8 31 30  1
10  Igualada 34 25 10 4 11 34 37  -3
11  Tecnofútbol 32 25 7 11 7 30 32  -2
12  Amposta 28 25 6 10 9 34 40  -6
13  Andorra 28 25 6 10 9 37 46  -9
14  Balaguer 26 25 7 5 13 26 44  -18
15  Marianao 24 25 6 6 13 25 35  -10
16  Jesús i Maria 24 25 6 6 13 38 51  -13
17  Vista Alegre 23 25 5 8 12 31 45  -14
18  Alpicat 23 25 5 8 12 22 40  -18

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CF Igualada ensopega 
contra el Torreforta (1-3)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va caure da-
vant el Torreforta i va veure 
com s’esfumaven 3 punts més 
de Les Comes. Els blaus es 
van avançar amb un gol de 
Jony (42’), però els visitants 
van poder capgirar el marcador 
a la segona meitat. L’Igualada 
és desè a la classificació.
La primera meitat va ser molt 
intensa i tots dos equips van 
mostrar un bon espectacle 
que va comportar una anada 
i vinguda constant. L’Igualada 
va ser el primer en apropar-se 
amb perill a la porteria visitant 
quan Ton, al quart d’hora de 
joc,  va estavellar un xut de fal-
ta al travesser. Uns minuts més 
tard va ser Enric qui va tenir el 
gol a tocar, però el seu remat 
de cap va sortir fregant el pal. 
L’Igualada, però, no es podia 
relaxar en cap moment perquè 
els visitants, tot i no disposar 
d’ocasiones gaire clares, sorti-
en en perill al contracop. Abans 
d’arribar al descans, Palet va 
centrar una falta lateral i Jony 
(42’) va aconseguir marcar 
després d’aprofitar el refús del 
porter.
La segona meitat va començar 
de la pitjor manera possible 
pels interessos igualadins ja 
que el Torreforta va aconseguir 
empatar. Escoté (46’), després 
d’un ràpid contratac, va definir 
amb un xut creuat. L’Igualada 
es va saber refer del gol visi-
tant i uns minuts més tard una 
combinació entre Jony i Palet 

El CFI no va poder dominar al Torreforta a les Comes. Foto: Toni Marí.

Jornada 25
Almacelles - Torredembarra  2-0
Martinenc - Amposta   3-0
Igualada - Torreforta    1-3
Tecnofútbol - Tàrrega   2-0
Viladecans - Marianao   2-0
Alpicat - Andorra    0-0
Horta - Vista Alegre    1-2
Jesús i Maria - Vilanova   1-1
El Catllar - Balaguer     2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 64 25 20 4 1 67 12  55
2  Gironella 57 25 18 3 4 50 23  27
3  St. Quirze 53 25 16 5 4 55 27  28
4  Lliçà d’Avall 52 25 16 4 5 52 29  23
5  Tona 48 25 13 9 3 44 23  21
6  Cardedeu 42 25 12 6 7 46 33  13
7  Sabadell Nord 38 25 11 5 9 42 32  10
8  San Lorenzo 38 25 12 2 11 35 33  2
9  Taradell 35 25 10 5 10 34 34  0
10  San Mauro 33 25 8 9 8 44 41  3
11  Castellar 31 25 8 7 10 39 38  1
12  Sabadellenca 28 25 7 7 11 32 38  -6
13  Súria 24 25 7 3 15 35 53  -18
14  OAR Vic 22 25 6 4 15 26 50  -24
15  Palau SP 19 25 4 7 14 30 59  -29
16  Roda de Ter 18 25 5 3 17 24 45  -21
17  St. Feliu Cod. 15 25 4 3 18 23 62  -39
18  Lliçà d’Amunt 12 25 2 6 17 21 67  -46

Jornada 25
Gironella - Sabadellenca  2-0
Súria - Taradell    1-4
Cardedeu - St. Feliu Cod.  1-0
St. Quirze - Lliçà d’Amunt  3-0
Manresa - Castellar    1-0
Lliçà d’Avall - OAR Vic   3-1
Tona - Palau SP    2-0
San Lorenzo - Sabadell Nord  0-0
San Mauro - Roda de Ter   4-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 63 24 20 3 1 81 17  64
2  Can Trias 59 24 18 5 1 72 23  49
3  Puigreig 54 24 17 3 4 58 30  28
4  Viladecavalls 49 25 16 1 8 60 28  32
5  Joanenc 45 25 14 3 8 57 36  21
6  Marganell 36 25 11 3 11 50 48  2
7  Navàs 34 25 10 4 11 53 51  2
8  Olvan 33 24 8 9 7 32 38  -6
9  G. Manresa 30 25 7 9 9 37 38  -1
10  Castellnou 30 25 7 9 9 35 40  -5
11  Balconada 27 25 8 3 14 45 64  -19
12  P. Claramunt 27 25 7 6 12 39 64  -25
13  Santpedor 25 25 8 1 16 35 51  -16
14  Cardona 25 25 7 4 14 36 60  -24
15  Castellbell i V. 24 25 7 3 15 47 79  -32
16  Pirinaica 23 25 6 5 14 36 52  -16
17  Llorença 23 25 6 5 14 37 55  -18
18  Gironella B 21 25 5 6 14 17 53  -36

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 25
Olvan - Navàs    1-1
G. Manresa - Viladecavalls  2-0
Can Trias - Joanenc    3-2
Castellbell i V - Puigreig   1-3
Cardona - Sallent    0-6
P. Claramunt - Santpedor  3-1
Balconada - Llorença    0-1
Pirinaica - Gironella B   1-1
Marganell - Castellnou    2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  St. Pere Mol. 58 25 19 1 5 76 26  50
2  Suburense 57 25 17 6 2 69 24  45
3  Olivella 55 25 17 4 4 63 27  36
4  Odena 49 25 14 7 4 61 40  21
5  Les Roquetes 45 25 13 6 6 69 40  29
6  Ribes 42 25 13 3 9 41 32  9
7  FE Vilafranca 39 25 11 6 8 44 32  12
8  La Granada 39 25 11 6 8 43 37  6
9  Base Espirall 38 25 11 5 9 45 37  8
10  Base Vilanova 30 25 8 6 11 36 50  -14
11  Pª Jove Roq. 27 25 6 9 10 41 43  -2
12  St. Cugat S. 26 24 8 2 14 32 47  -15
13  M. Igualada 25 25 7 4 14 39 60  -21
14  Carme 25 24 7 4 13 32 51  -19
15  St. Sadurní 21 25 4 9 12 29 52  -23
16  Capellades 20 25 5 5 15 28 86  -58
17  Riudebitlles 17 25 4 5 16 27 51  -24
18  Quintinenc 12 25 2 6 17 33 73  -40

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 25
Carme - St. Pere Mol.    0-6
St. Cugat S. - St. Sadurní   3-1
Base Espirall - Suburense  1-1
Base Vilanova - Pª Jove Roq.  3-3
Olivella - Ribes    2-3
Les Roquetes - Odena   3-5
Capellades - Quintinenc   4-1
La Granada - M. Igualada  4-0
FE Vilafranca - Riudebitlles   3-1

Jornada 23
PM Tossa-Tous    3-1
Calaf-Anoia    4-1
Vilanova C.-Torre Claramunt  4-0
Garcia Montbui-Piràmides  4-2
Rebrot-Vista Alegre    1-3
La Paz-Ateneu igualadí   1-3
Jorba-Fàtima    sus
Descansa Masquefa

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Calaf 56 22 18 2 2 102 26 
2  Anoia  56 22 18 2 2 75 16  
3  Vilanova C.  50 22 15 5 2 62 24  
4  Jorba  37 20 11 4 5 62 33  
5  PM Tossa  36 21 11 3 7 52 32  
6  Vista Alegre  34 21 11 1 9 42 38  
7  Fatima  34 20 11 1 8 50 41  
8  Masquefa  30 21 9 3 9 46 38  
9  Tous, U.E.  28 22 8 4 10 41 49  
10  Garcia M.  25 22 8 1 13 45 66  
11  Ateneu Ig.  24 21 7 3 11 36 47
12  Rebrot  18 22 5 3 14 47 71 
13  La Paz  13 21 4 1 16 20 79  
14  Torre Clar.  11 22 2 5 15 21 70  
15  Piràmides  8 21 2 2 17 28 99

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 24
Anoia-Tous
Torre Claramunt-Calaf
Piràmides-Vilanova Camí
Vista Alegre-Garcia Montbui
Ateneu Ig.-Masquefa
Fàtima-La Paz
Jorba-PM Tossa
Descansa Rebrot

Jornada 23
Sesrovires B-La Llacuna   1-4
Fontrubí-Martinenca    1-5
St. Pau Ordal-Piera    2-5
Cabrera d’Anoia-Hostalets P.  2-1
Puigdàlber-Gelida    8-5
Mediona-Can Cartró    1-1
St. Sadurní-Hortonenc   2-3
Descansa Les Cabanyes

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  57 23 18 3 2 102 27  
2  Martinenca  54 23 16 6 1 57 18  
3  Sant Pau Ordal  47 23 14 5 4 62 38  
4  Can Cartró  46 23 14 4 5 64 35 
5  Hortonenc  43 23 13 4 6 70 41 
6  Les Cabanyes  40 23 12 4 7 68 49 
7  Hostalets P.  36 23 10 6 7 51 31
8  Sesrovires B 32 23 10 2 11 50 64 
9  Mediona  32 23 9 5 9 47 47  
10  Sant Sadurní  29 23 9 2 12 49 47 
11  La Llacuna  29 23 9 2 12 44 46  
12  Cabrera Anoia  23 23 7 2 14 35 67   
13  Puigdalber  22 23 7 1 15 46 92   
14  Gelida   10 23 3 1 19 35 84  
15  Fontrubí 3 23 1 0 22 19 96

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 24
Martinenca-La Llacuna
Piera-Fontrubí
Hostalets Pierola-les Cabanyes
Gelida-Cabrera Anoia
Can Cartró-Puigdàlber
Hortonenc-Mediona
St. Sadurní-Sesrovires B
Descansa St. Pau Ordal

va acabar amb la rematada del 
primer. Tot i així,  el porter visi-
tant va estar molt ràpid i va po-
der aturar el xut del golejador 
igualadí. Al minut 66 va arribar 
la jugada clau del partit. Yan-
nick, en una sortida, va fer cau-
re el davanter local i l’àrbitre 
va assenyalar penal i vermella 
directa pel porter igualadí. Els 
visitants van llençar al pal la 
pena màxima, però el rebot el 
va aprofitar Ekpolo (69’) per fer 
l’1-2. A partir d’aquest moment 
el Torreforta es va tirar enrere i 
l’Igualada, tot i jugar amb inferi-
oritat numèrica, va tenir alguna 
ocasió per empatar. Palet, a 
falta de 7 minuts del final, va 
tenir el gol a tocar però el seu 
xut de falta va sortir lleugera-
ment desviat. Amb un Igualada 
amb les línies molt avançades, 
els visitants van aprofitar per 
sentenciar el partit en una ac-
ció ràpida al contratac amb un 

gol de Teruel (87’).
L’Igualada visitarà diumenge 
el Tàrrega, 5è classificat, amb 
l’objectiu de mantenir la bona 
línia com a visitant. No ho tin-
drà fàcil ja que els blaus fa 3 
anys consecutius que no acon-
segueixen sumar al municipal 
Joan Capdevila.

CF Igualada: Yannick, Tor-
ras, Palau, Bachana, Ton, 
Dalmau, Enric, Jony, Gerard 
(Güell, 61’), Palet i Yeray (Fe-
lipe, 68’).
CDC Torreforta: Huertas, Pu-
erto, Escoté, Molina (Guaita, 
85’), Teruel (San José, 89’), 
Castro (Botero, 46’), Ekpolo, 
Torres (Hernández, 87’), Fer-
nández, Araujo (Lopes, 61’) i 
Miranda.
Gols: 1-0, Jony (42’). 1-1, Es-
coté (46’). 1-2, Ekpolo (69’). 
1-3, Teruel (87’).

Albert Ferrer (UECAnoia), sotscampió 
de la Copa Catalana de Raquetes de Neu
MUNTANYA / REDACCIÓ

Diumenge passat, 23 de 
març, es disputava a la vall 
de Conangles la 2a Gorman-
da Blanca, última prova de la 
Copa Catalana de curses amb 
raquetes de neu de la FEEC. 
En aquesta ocasió la cursa es 
disputava per un itinerari mar-
cat pels voltants del refugi de 
Conangles, arribant fins a les 
proximitats de Boí i retornant 
de nou al punt de sortida en 
un recorregut circular d’uns 7,5 
quilòmetres de distància i uns 
800 metres de desnivell acu-
mulat que, juntament amb el 
mal estat de la neu, foren un 
autèntic repte per als partici-
pants. El fet de ser aquesta la 
darrera prova de la Copa Ca-
talana de raquetes de neu, on 
arribaven varis corredors molt 
ajustats pel que fa a les puntu-
acions de la Copa, donava un 
al·licient més a la competició. 
L’Albert Ferrer, corredor de la 
Secció de Curses de Munta-

nya UECANOIA – Base Pedra-
forca, que aquest any ha debu-
tat també com a membre de la 
selecció catalana de la espe-
cialitat, va plantejar una cursa 
tàctica aprofitant les caracte-
rístiques tècniques del recorre-
gut, desgastant el mínim en la 
pujada per fer un espectacular 
descens pels trams més tèc-
nics de baixada fora de pistes, 
que li permeteren emportar-se 
la victòria i així aconseguir uns 
valuosos punts per a la classifi-
cació final de la Copa. Darrera 
l’igualadí, que va completar el 

recorregut en 37’30’’, entraren 
en Jordi Uró dels Mountain 
Runners del Berguedà (39’00’’) 
i en Francesc Jové dels Blue 
Motors de Ponts (40’18’’), com-
pletant així el podi masculí. En 
fèmines la prova fou dominada 
per la Rosa Valls, també dels 
Mountain Runners del Bergue-
dà (49’34’’), Laia Cuevas de 
l’AE Matxacuca (49’45’’) i la 
Leila Moreno dels Blue Motors 
de Ponts (51’13’’). Un cop aca-
bada la cursa es va fer l’entre-
ga de premis i l’habitual dinar 
de germanor típic en aquests 
esdeveniments.
Acaba la temporada de raque-
tes de neu, on aquest any l’at-
leta igualadí ha pogut contribu-
ir als bons resultats obtinguts 
per la Selecció Catalana en 
les proves de la Copa d’Euro-
pa, obtenint classificacions per 
sota dels 10 primers en totes 
les proves en què ha participat, 
consolidant-se com un gran 
especialista a nivell català.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 26
Amposta - Torredembarra
Torreforta - Martinenc
Tàrrega - Igualada
Balaguer - Tecnofútbol
Viladecans - Almacelles
Vista Alegre - Alpicat
Vilanova - Horta
Marianao - Jesús i Maria
Andorra - El Catllar 

Jornada 26
Taradell - Sabadellenca
St. Feliu Cod. - Súria
Lliçà d’Amunt - Cardedeu
Roda de Ter - St. Quirze
Manresa - Gironella
Palau SP - Lliçà d’Avall
Sabadell Nord - Tona
Castellar - San Lorenzo
OAR Vic - San Mauro 

Jornada 26
Viladecavalls - Navàs
Joanenc - G. Manresa
Puigreig - Can Trias
Castellnou - Castellbell i V.
Cardona - Olvan
Llorença - P. Claramunt
Gironella B - Balconada
Sallent - Pirinaica
Santpedor - Marganell

Jornada 26
St. Sadurní - St. Pere Mol.
Suburense - St. Cugat S.
Pª Jove Roq. - Base Espirall
Riudebitlles - Base Vilanova
Olivella - Carme
Quintinenc - Les Roquetes
M. Igualada - Capellades
Ribes - La Granada
Odena - FE Vilafranca

Podi masculí format per l’Albert Ferrer, 
en Jordi Uró i en Francesc Jové.
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El sènior masculí va perdre a la pista del Grup Barna. Foto: J.Ribera.

El CB Igualada cau davant 
el matagegants Grup Barna (85-54)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Eric Vargas.- El CBI cau da-
vant el mata-gegants barcelo-
ní, el Grup Barna, que suma 
una altra victòria a casa i gua-
nya més opcions per anar a 
play off. L’Igualada va ser su-
perat en totes les facetes del 
joc però sobretot en intensitat 
defensiva que és on els locals 
van posar el llistó més alt i van 
aconseguir anul·lar ofensiva-
ment als de l’Anoia, a més a 
més l’encert visitant va ser bai-
xíssim amb només dos triples 
durant tot l’encontre.
Una primera part marcada per 
un gran ritme ofensiu dels lo-
cals. Moltes pilotes perdudes 
i contraatacs fàcils, a més a 
més hi va haver moments on 
el rebot no va ser precisament 
dominat. Tots aquests fac-
tors sumats a la permissivitat 
arbitral davant els contactes 
a la pintura provocaven que 
els igualadins no es trobessin 
gens còmodes a la pista. Tot i 
així el primer parcial només es 
perdia de 8 així que encara es 
tenien esperances. El segon 
quart va seguir igual de pobre 
en anotació però el problema 
era sobretot en defensa, on els 
del Barna van tenir l’oportunitat 
de llençar 6 tirs lliures i anotar 
2 triples. Van jugar un bon bàs-
quet i tenien un equilibri molt 
interessant a la pista jugant 
amb jugadors molt exteriors i 
verticals. El resultat era de 41-
23 a la mitja part.
La segona part va ser ben bé 
una calca de la primera tot i que 
en moments, els igualadins 
semblaven treure més físic i to 
l’encert no va estar del cantó 
anoienc. El lideratge a la pista 
havia de ser màxim i entendre 
que era conditio sine qua non 
aturar qualsevol opció de con-
traatac dels rivals però tot i així 
els jugadors no ho veien clar 
davant un rival poderós a casa 
seva. Del CBI va destacar so-
bre tot C Fons (15 punts), que 
es va posar l’equip a l’esquena 
als últims minuts. L’encontre 
finalitzava en un quart on els 
igualadins han rebut 26 punts 
i només han pogut anotar 16. 
Resultat final: 85-54.
Resultat poc esperançador 
però que no determina gens la 
trajectòria de l’equip i que no 
ha emmascarar la bona ratxa 
de victòries (5 seguides) i de 
bon bàsquet que s’han viscut 
a les darreres jornades. La set-
mana pròxima toca afrontar un 
altre partit molt dur, contra el 
líder (Martorell) però aquesta 
vegada el factor camp el tin-
drem a favor. Us esperem a 
Les Comes a les 19:30.
Physic Cb Igualada A: Q. Pa-
drós (2), M. Padros (3), E. 
Fernandez (6), Jm Huertas 

Resultats dels equips base del CBI

(0), J.Torres (6), C Fons (15), 
A Gual (5), A Roca (4), A Frati-
la (5), E Tejero (8), S Laguarta 
(0).
Parcials: 20-12; 21-11; 18-15; 
26-16

El femení perd a la pròrroga
El Depimés CB Igualada va 
plantar cara al potent Lima 
Horta a Les Comes, però va 
caure en la pròrroga. Les vi-
sitants van dominar l’inici del 
partit, però les igualadines van 
saber capgirar el marcador per 
anar a la pròrroga, però no van 
ser capaces de certificar la vic-
tòria en els últims cinc minuts 
de temps extra.
En el primer període les bar-
celonines, que van sortir a per 
totes, van arribar a tenir una 
avantatge de 12 punts (6 a 18) 
en el minut sis de partit. Les del 
CBI van saber reaccionar però 
per escurçar distàncies en el 
marcador, i així arribar al final 
dels primers deu minuts amb 
un 12 a 20.
En el segon quart les jugado-
res entrenades per Emili Ortiz 
van estar més inspirades i van 
aturar l’atac de les visitants, 
que només van anotar 9 punts 
en deu minuts. Al descans gai-
rebé hi havia igualtat total en el 
marcador de Les Comes: 27 a 
29.
A la represa les defenses es 

van imposar als atacs d’amb-
dós equips. Fins al minut 7 de 
període el resultat parcial era 
de 4 a 4. En aquests darrers 
minuts però es va incrementar 
el ritme ofensiu i les igualadi-
nes en van sortir beneficiades, 
ja que van acabar el període 
per primera vegada per davant 
en el marcador: 40 a 38.
En l’últim període la igualtat va 
a tornar a ser màxima. A falta 
d’un minut per acabar el matx 
el CBI guanyava per 55 a 52, 
però el Lima Horta va aconse-
guir forçar la pròrroga. En els 
últims minuts extres, les visi-
tants van aconseguir endur-se 
un partit molt lluitat, on segu-
rament les igualadines havien 
merescut més, però que una 
setmana més es queden sen-
se retrobar-se amb el camí de 
la victòria.
El proper partit del Depimés 
CB Igualada A torna a ser a 
Les Comes dissabte 29 a 3/4 
de 6 de la tarda, ja en l’inici de 
la segona fase i contra el CB 
Valls.
Parcials: 12-20, 15-9 (27-29), 
13-9 (40-38), 15-17 (55-55). 
Pròrroga 5-11 (60-66).
CBI: A.C.Martínez (2), 
N.Minguet (7), L.Icart (10), 
X.Freixas (3), P.Català (14) 
-cinc inicial- C.Carner (5), 
M.Quintana (2), V.Júlvez (3), 
A.Acevedo (6), È.Vives (8).

SÈNIOR B MASCULÍ  
AE MVP CERVELLÓ 56 - PHYSIC 
CB IGUALADA B 78
P. Benito 13, J. Fons 10, S. Tarrida 
6, B. Marimon 10, E. Borrega 7, M. 
Ndiaye 6, M .Padrós 15, M. Maximo 
8, A. Domenech 2
SÈNIOR B FEMENÍ 
DEPIMÉS CB IGUALADA B 105 - 
RUBIES-ABAT CEP VALLFOGONA 
30
Bargalló 12 Miramunt 11 Gonzàlez 
Salanova 22 Compte 24 Amatlle 7 
Tarrida 20 Fuertes 9 
SOTS 25 MASCULÍ   
CB CASTELLET B 60 - FERRETE-
RIA JORBA SOLA CB IGUALADA 65
P. Salanova(7), J. Palet (7), A. San-
tiago(4), A. Ortinez (4), F. Claramunt 
(9),A. Iglesias(11) i B. Torrents(23)
SOTS 21 FEMENÍ   
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI  57 
– CB SANT ANDREU 59 
Espejo (5), Martínez (-), Albiol (-), To-
màs (-), Lladó (-), Palmés (4), Barral 
(7), Díez (28), Llorens (5), Roca (-), 
Torrens (8), Gou (-)
JÚNIOR MASCULÍ A 
TREMP 39 - JOGAPLAST CB IGUA-
LADA 105
 Gabarró 3, Màximo 4, Ndiaye 16, 
Serra 8 Tarrida 20 -cinc inicial- Leon 
15, Benito 14, Marcè 3, Mangues 9, 
Figueres 13
JÚNIOR FEMENÍ A  
CB IGUALADA A 56 – BASQUET 
LLOR 45
G. (10), C Serra (13), C. Martínez(4), 
J. Lamolla (lesionada), J. Codina(-), 
M. Masegosa (6), M. Calleja (-), 
C.Mas(3), L. Rius (-), M. Ribera (20)
JÚNIOR MASCULÍ B 
CEB PALLEJA A  49   - TOYOTA 
NAYMOTOR CB IGUALADA B 47
Mangues (4), Vidal (2), Susanna (8), 
Ll. Fullana (2), Soler (2), Figueres (9), 
Ortinez (4), Martí (2), R. Fullana (14), 
Elvira, Bru (1)
JÚNIOR FEMENÍ B   
CB PRAT AIGÜES DEL PRAT 66 – 
TALLERES GASETI CBI B 40
M.Aldoma (14), C. Puig (2), 
B.Colell(4), E.Roda (2), C.Sole 
(6), J.Ramia (-), N.Domenech (-), 
M.Fernandez (4), M.Fernandez (8)
CADET MASCULÍ A
JOVENTUT BADALONA 74 - FER-
RETERIA JORBA SOLA CBI A 42
G.Pont 9, J.Elvira 3, M.Puig 10, 
S.Farrés 2, G.Jorba 6, A.Carpi 6, 
R.Ribera 4, E.Bru, F.Romero 2.
CADET FEMENÍ BLAU  
TRIAS SHOP CB IGUALADA BLAU 
70 - CB SAMÀ 56
Roselló (14), Solé (2), Pedregosa (6), 
Aldomà (12), Roda (11), Mar Fernán-
dez (2), Òdena (6), Gràcia ( 6) i Maria 
Fernández (11).
CADET MASCULÍ B  
C.B.NAVÀS 45 - FERRETERIA JOR-
BA SOLA CB IGUALADA B 54
Miret (4), Bern (5), Sanromà (5), 
Adam (7), Martínez (6), Merino (17), 
Díez (2), Sánchez (0), Qiu (5), Muñoz 
(1).
CADET FEMENÍ GROC   
GARATGE MONTSERRAT CBI 
GROC 44 - CB CASTELLET 62
Laia Ferrer (4), Clara Tomàs, Laia 
Figueras (10), Mar Rodríguez (2), 
Maria Gassó (2), Núria Barral, Mar-
ta Sàbat (9), Paula Marsal (5), Marta 
Ambròs (4), Anna Tarrida (4) i Maria 
Maestre (4).

CADET MASCULÍ C   
CB MARTORELL- SOLVIN BLAU 72 
- AKORD’S CB IGUALADA C 45
Ll. Claramunt (3), P. Lumbreras (-), 
P. Castelltort (3), D. Cobos (3), M. 
Rosell (-), Q. Rosich (-), O. Delgado 
(2), G. Pallarès (2), F. Romero (7), J. 
Torrens (13), M. Couso (14)
INFANTIL MASCULÍ  A  
BÀSQUET SAMÀ VILANOVA IMA 
77 - MC DONALD’S CB IGUALADA 
A 60
Salvador Torrallardona, Oriol Llopart, 
David Aguirre, Gerard Soteras, Toni 
Lamolla, Marc Sánchez, Neil Riba, 
Arnau Latorre, Alex Matencio i Ge-
rard Morera.
INFANTIL FEMENÍ BLAU 
READY CB IGUALADA BLAU  80 – 
CB ESPARREGUERA   38
Maria López, Marita Flores, Berta 
Morros, Carla Garrido, Laia Puiggròs, 
Carla Casellas (baixa), Anna Fernán-
dez, Paula Elvira, Ivette Juárez, Anna 
Bachs i Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B 
CB MARTORELL SOLVIN IM 81 – 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 50
INFANTIL FEMENÍ GROC 
BASQUET BASE MOLINS 45 – 
ANOIA MOTOR SEAT CBI GROC 29
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
CB ABRERA 63 - TAXI 2.0 CB IGUA-
LADA 48
B. Aguilar, P. Vazquez, J. Segura, E. 
Tomas, J. Moreno, J. Quintana, H. 
Jörgens, M. Criado, I. Raurich, B. 
Soteras.
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
AE MINGUELLA A-CITROEN BDN 
86 - PODOLOGIA A. BALSELLS CBI 
57
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia 
Palmés, Carlota Claramunt, Júlia Bi-
osca, Jana Fuertes, Aina Yáñez, Cla-
ra Carner, Júlia Tort i Carlota Colell.
MINI MASCULÍ A    
CB LA GARRIGA 51 - VITALDENT 
CB IGUALADA A 64
 Martí Nadal, Arnau Miret, Oriol More-
ra, Oriol Carrera, Joan Albareda, Pol 
Verges, Miquel Romero, Isidre En-
rich, Martí Jansà i Xavi Perez-Vico.
MINI FEMENÍ BLAU                 
VITALDENT CB IGUALADA BLAU 
49 - FEMENI SANT ADRIÀ B 58
Ainoa Farrè, Maria Enrich, Carlota 
Castelltort, Júlia Fontanellas, Abril 
Samaniego, Laura Seguès. Pia Ca-
samitjana, Paula Guasch, Laia Mas i 
Júlia Casellas.
MINI MASCULÍ B   
CB BERGA 63 - VITALDENT CB 
IGUALADA B 41
Pere Miquel Marba, Daniel Jimenez, 
Sebastià Castelltort, Gil Bachs,Jorge 
Fuentes, Arnau Brunet, Adrià Peña, 
Arnau Baltà, Oriol Viladrich, Eugèni 
Soler, Martí Arcarons I Carles Tort.
PRE-MINI MASCULÍ 
CB SANT ANDREU 22 – ANOIA MO-
TOR HYUNDAI CB IGUALADA 72
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel Sa-
lat, Marc Pérez, Gerard Salat, Marc 
Moron, Joan Comas, Lluc Sala, Àlex 
Riera, Biel Salat i Nil Santaeulària
PRE-MINI FEMENÍ BLAU  
MC DONALDS CB IGUALADA 26 - 
BARÇA CBS A 60
Sira Díaz-Guerra, Arlet Cots, Pilar 
Pintó, Alba Ribalta, Judit Mas, Carla 
Solà, Blanca Altés, Martina Forner, 
Ona Torras, Dafne Vallcarcel i Elsa 
Homs.

Avui, eleccions a la presidència del CBI
Avui divendres 28 de març, 
tindran lloc les eleccions a la 
Presidència del Club Bàsquet 
Igualada. Les votacions es fa-
ran a Sala annexa a la Sala 
d’Actes de Les Comes, oberta 
a partir de les 19h i fins a les 
21h.
Les paperetes es recolliran en 
la mateixa Sala, abans de rea-

litzar el vot i acreditar-se amb 
el DNI.
Després de les votacions i el 
posterior recompte, a la Sala 
d’Actes de Les Comes es re-
alitzarà la proclamació dels re-
sultats. 
Aspiren a la presidència Roger 
Casellas i Joan Diaz-Guerra.
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La Torre de Claramunt va acollir la 
Copa Catalana de gimnàstica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat diumenge es va cele-
bra la 2a. fase Copa Catalana 
nivell IV, al pavelló de Can Vin-
çó a la Torre de Claramunt. 
La Unión Deportiva San Roque 
va presentar a Marta Villar a la 
categoria Junior i amb aparell 
pilota, va aconseguir la meda-
lla d’or de la categoria. Passant 
a la final que es farà el 17 de 
maig. 
El CE Montbui i va presentar 
a sis gimnastes. A categoria 
Senior Marta Cristobal amb 
aparell Cercol, que va fer un 
exercici molt maco. A catego-
ria Junior a Nerea Marin que 
va ballar amb pilota. A infantil, 
Nadine García, Marta Cana-
les i Mireia Jiménez amb apa-
rell corda. I a Aleví, Nerea Cid 
amb pilota que va fer un exer-
cici preciós i va quedar en 9a. 
posició, en el seu primer any a 
Copa Catalana. Totes les gim-
nastes van fer un millor exerci-
ci que la 1a. fase.
També el cap de setmana 
passat es va celebrar  la 1a. 
Fase dels jocs escolars de 
Gimnàstica Ritmica individual 
i Conjunts. El CE Montbui va 
participar amb les següents 
gimnastes. A Prebenjamí A, 
Eider Zamora va obtenir la 5a. 
millor nota. En Benjamí B, Ne-
rea San Juan va pujar al 3r es-
graó del podi, Mariona Robert 
va quedar empatada en la 5a. 
posició. En Benjamí A, Queralt 
Mateu va quedar en 2a. posi-

L’Igualada Vòlei Club 
surt del pou

ció del podi empatada i Júlia 
Enrich va obtenir la 3a. millor 
nota. En categoria Aleví B, Ari-
adna Torres va aconseguir una 
immillorable 1a. posició i Pau-
la Galàn va pujar al 3r esgraó 
del podi. Nuria Rojas va obte-
nir una 4a. posició. En Infantil 
A, Anna Ballet amb maces, 
també va obtenir empat amb 
la segona posició. En junior, 
Ana Perez, amb aparell cinta, 
va quedar 10a. classificada. 
En conjunts: Prebenjamí mi-

CE Montbui.

nis, format per Ayla Jaén, Na-
talia Poch, Eira Caballé, Irene 
Elvira, Isona Font van quedar 
Campiones. El Prebenjamí 
A, format per: Maria Roman, 
Irene Vallés, Zoe Galan, Zaira 
Martínez, Marina Reche i Na-
iara Moreno també van pujar al 
2n esgraó del podi.
Aquesta setmana a Sant Feliu 
de Llobregat es farà la 2a. fase 
del nivell VI. Carlota Miramunt i 
Berta Pons defensaran al San 
Roque en Infantil amb maces. 

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

Després de moltes jornades en 
posició de descens, l’Igualada 
torna a situar-se en la zona de 
salvació de Primera Catalana. 
El sènior masculí va guanyar 
dissabte el CV Joves Caldes 
al Gimnàs de les Comes per 3 
sets a 0. Amb aquesta victòria, 
i gràcies a la derrota del CV 
Andorra a la pista del FC Bar-
celona B, l’equip es situa un 
punt per sobre del descens a 
Segona Catalana quan només 
falten tres jornades per acabar 
la temporada.
L’Igualada va començar el par-
tit amb la màxima concentra-
ció, sabent que a partir d’ara 
cada enfrontament és com una 
final si vol conservar la catego-
ria. El primer set va ser de do-
mini aclaparador per part local. 
La intensitat de l’equip es va 
notar tan a nivell ofensiu com 
defensiu: salvant punts gai-
rebé impossibles, amb bones 
decisions al moment d’escollir 
els atacs i incommensurable 
rematant i blocant a la xarxa.
En el segon parcial, els de 
Caldes de Malavella van aug-
mentar el ritme i van comandar 
el marcador durant un tram 
important del set. Tot i això, 
quan s’arribava a la part deci-
siva, els igualadins van prémer 
l’accelerador i van demostrar la 
seva superioritat. Al tercer set 
va tornar el domini de l’Iguala-
da, que va tancar el partit per 
la via ràpida. L’equip disputarà 
dissabte el seu partit correspo-
nent a la 24a jornada contra el 
CV Salou.
El sènior femení, per la seva 
banda, segueix amb la mala 
sort als ‘tie-break’ i va perdre 
contra el CV Monjos B per 2 a 
3. Aquesta jornada es va tan-
car la primera volta de la fase 
inicial d’ascens a Segona Ca-
talana. L’equip segueix man-
tenint intactes les seves aspi-
racions, ja que es troba a tan 
sols dos punts de l’última plaça 
classificatòria per la següent 
fase.

Va ser un partit molt disputat 
i les igualadines van mostrar 
un gran rendiment dins la pis-
ta. Les visitants van situar-se 
per sobre al marcador general 
després de guanyar un primer 
set que es va decantar per la 
mínima. El segon i tercer par-
cials van ser de domini local i 
l’Igualada es va imposar per 
un doble 25-19. L’equip de 
Santa Margarida i els Monjos, 
però, va realitzar un gran quart 
set que va fer que el partit es 
decidís en el parcial definitiu. 
Després de molta lluita i entre-
ga, el ‘tie-break’ final va caure 
del bàndol visitant per 12-15. 
El sènior femení disputarà el 
primer partit de la segona volta 
dissabte a les 17h al Gimnàs 
de Les Comes contra el líder 
imbatut, el CV Sant Cugat.
El filial masculí va perdre con-
tra el CV Barberà B per 1 set a 
3. Tots dos equips es van en-
frontar al Pavelló Municipal de 
Vinçó, a la Torre de Claramunt, 
per problemes de disponibilitat 
de pista al Poliesportiu de Les 
Comes. L’equip va mostrar un 
bon nivell i petits detalls van 
privar-lo de disputar la victòria.
El primer set va començar amb 
l’Igualada al capdavant. Els lo-
cals van dominar el marcador 
una bona estona, fins que al-
guns errors arbitrals i la des-
concentració posterior dels ju-
gadors van entregar el parcial 
a l’equip vallesà. El segon set 
va tornar a ser de domini igua-
ladí. Aquesta vegada no hi va 
haver factors externs que influ-
ïssin en el resultat i els locals 
van poder empatar el partit.
El tercer parcial va començar 
amb una mala ratxa del sènior 
B. L’equip va ser capaç d’anar 
reduint la distància al marca-
dor, però no va ser a temps 
de disputar el set. El quart i 
últim set va tenir un desenvo-
lupament semblant. Tot i que el 
resultat final va ser ajustat, un 
mal inici va condemnar l’Igua-
lada a no poder disputar-lo.

El grup de Running de Cal Font va ser 
present a la Marató de Barcelona
ATLETISME / REDACCIÓ

Una vegada més el grup de 
running de Cal Font ha esta 
present a la Marató de Barce-
lona celebrada el passat diu-
menge dia 16 de març. Un total 
de nou atletes, després d’una 
llarga preparació, han partici-
pat amb èxit el recorregut de la 
exigent prova barcelonina dels 
42 km 195m.
Un diumenge molt calorós va 
acompanyar la celebració de la 
prova en la que més de quin-
ze mil persones han pres part 
enguany, omplint els carrers 
de Barcelona de corredors i 
d’un nombrosíssim públic que 
ha animat els participants all 
llarg de tot el recorregut. El bon 
temps que va acompanyar el 
dia va propiciar una gran as-
sistència de públic i un gran 
ambient festiu al llarg de tota 
la cursa, malgrat aquest bon 
temps va fer molt agradable la 
jornada el sobtat increment de 
les temperatures d’aquell cap 
de setmana va dificultar molt 

als corredors el recorregut su-
perant en alguns moments fins 
hi tot els 25 graus de tempera-
tura.
Pel que fa a la participació dels 
corredors de Cal Font, Joan 
Domènech, Blai Paco, David 
López, Jordi Riba, Elisabet 
Seuba, Alex Shipp, Jordi Tore-
lló, Salvador Vives i l’entrena-
dor i ànima del grup Isidre Tort, 
han participat a la prova amb 
èxit, assolint l’objectiu d’aquest 
grup de corredors populars en 

el que prima per damunt de la 
persecució de grans marques 
personals una filosofia no tant 
competitiva sinó que posa 
l’èmfasi en els valors d’equip, 
malgrat tractar-se d’un esport 
individual. Per aquest motiu 
des de Cal Font es vol destacar 
el fet que un nombre tant im-
portant de corredors d’aquest 
gimnàs hagin participat en la 
Marató una de les proves més 
exigents del calendari.
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Marc Sánchez i Santi Ramos.

Eva Ribalta i Miquel Comella, campions de Catalunya veterans

Marc Sánchez i Santi Ramos, medalles 
als campionats d’Espanya júnior
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Petro-
miralles Marc Sànchez, es va 
proclamar brillantment el pas-
sat cap de setmana sotscam-
pió d’Espanya Junior en salt 
d’alçada, en els campionats 
que es van dur a terme a la 
ciutat basca de Sant Sebastià, 
amb la participació dels atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1995 i 1996. A més, 
Santi Ramos va ser 3r. i me-
dalla de bronze en l’Heptatló, 
amb 5.006 punts.
Hi van participar quatre atletes 
del CAI Petromiralles, assolint 
1 medalla d’Argent, 1 de Bron-
ze, i 2 llocs de finalista en les 
proves respectives, situant-se 
el CAI en 11a. posició per pun-
tuacions dels seus atletes, en-
tre 88 clubs participants.
Van sobresortir les grans actu-
acions de Marc Sànchez, sots-
campió estatal en el salt d’al-
çada, amb un millor intent de 
2,07 m., mateix registre que el 
guanyador, i de Santi Ramos, 
3r. i Bronze en l’Heptatló amb 
5.006 punts, amb els següents 

Mal partit de l’Handbol IGD a la 
pista del St. Quirze C (31-28)

parcials en les 7 proves de la 
combinada: 60 m.ll.: 7”26 (792 
p.) - salt llargada: 6,62 m. (725 
p.) - llanç. pes: 12,33 m. (626 
p.) - salt alçada: 1,89 m. (705 
p.) - 60 m.tanques: 8”27 (915 
p.) -salt de perxa: 3,80 m. (562 
p.) i 1.000 m.llisos:  2’58”28 
(681p.), i assolint marques per-
sonals en els 60 m.ll.., 60 m.t., 
la perxa i la puntuació global. 
Cal ressaltar també la gran ac-
tuació de Jordi Yoshinori Mat-
suoka en les tres proves en 
què va prendre part: era 4t. en 

el salt de llargada, amb un mi-
llor intent de 6,89 m., 7è. a la 
final dels 60 m. tanques, amb 
8”36, i  10.e. en el salt d’alça-
da, amb 1,94 m. Anteriorment, 
era 2n. en la 2a. semifinal dels 
60 m. tanques, amb 8”37 i 3r. 
amb marca personal de 8”33 
en la sèrie corresponent.
Rafael Hompanera era 8è. 
en la 1a. semifinal dels 1.500 
m.llisos, amb un registre de  
4’10”06, que no li donava l’ac-
cés a la final.   

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Eva Ribalta i 
Miquel Comella, van assolir el 
passat dissabte 22 de març a 
Mataró, les medalles d’Or i els 
Campionats de Catalunya en 
Veterans W-35-39 i M-45-49, 
respectivament, en les proves 
dels Campionats de Catalunya 

dels 10.000 m.ll.
Eva Ribalta assolia la 1a. posi-
ció - Or - en categoria W-35-39 
a. en els 10.000 m. llisos, amb 
un bon registre de 38’57”27, 
entrant a més 1a. Veterana de 
totes les categories, i 3a. gene-
ral en la prova absoluta feme-
nina, darrere de la Sènior Ce-

rasela Pasa (Lleida) 1a. amb 
35’33”92, i era 2a. la Promesa 
Carla Moreno (Laietania) amb 
38’43”86. Miquel Comella es 
va proclamar Campió de Ca-
talunya - Or - en 10.000 m.ll. 
en M-45-49 a., amb 34’32”03. 
Bernat Planas era 7è. en M-40-
44 a., amb 35’11”02.

HANDBOL / TON CASELLAS

L’Igualada necessitava diu-
menge davant el St. Quirze C 
els punts si volia seguir en la 
part mitja-alta de la classifica-
ció per tal d’escalar posicions i 
empaitar els dos equips que té 
per sobre amb l’objectiu de dis-
putar les fases d’ascens amb 
un rival teòricament més feble. 
Per tant eren dos punts fàcils 
que l’Igualada havia d’aprofitar.
Hi va haver la baixa d’última 
hora de l’entrenador per malal-
tia. Els visitants van començar 
amb un ritme força alt i atacant 
amb contundència i sense por, 
començant les jugades sem-
pre des del centre i finalitzant-
les per la zona dels extrems. 
L’Igualada com és habitual ofe-
ria una dèbil defensa, per sort, 
el marcador anava igualat ja 
que en atac les coses sortien 
bé concentrant – com sempre 
– els atacs pel centre. Vora el 
minut 15 hi va haver una baixa-
da de concentració en l’equip 
visitant, això permetia als lo-
cals agafar un petit marge de 3 
gols, gràcies sobretot a les atu-
rades del seu porter. Aquesta 
diferència es va mantenir fins 
al final de la primera part, i el 
marcador reflectia un 15 a 12.
La segona part va començar 
pitjor del que s’havia jugat al 
final de la primera. Al cap de 5 
minuts d’estar el camp, els de 
Sant Quirze ja havien ampliat 
l’avantatge fins als 7 gols. Do-
minaven totalment el partit, en 
totes les facetes; corrien més, 
estaven més concentrats i ju-

Activitat dels equips base de l’Handbol Igualada
HANDBOL / REDACCIÓ

Trobada de Minihandbol 
a Granollers
El diumenge 23 de març l’equip 
VIU L’HANDBOL Club d’Hand-
bol Igualada va participar en la 
XII Trobada de minihandbol or-
ganitzada pel Club BM. Grano-
llers al pavelló olímpic d’aques-
ta ciutat.
Els més petits i petites del Club 
es van enfrontar en un dispu-
tat triangular amb els equips 
del CH Cerdanyola i del BM. 
Granollers-Toni Garcia. 
Recordem que els entrena-
ments dels més menuts del 
club, pre-benjamins i benja-
mins, tant en masculí com en 
femení, es fan al Polivalent de 
les Comes tots els divendres 
de 17:30 a 18:45 de la tarda. Si 
vols venir a jugar handbol pots 
venir amb nosaltres.
Dirigits per Ana Vázquez i Da-
vid Díaz van jugar: Hugo Ca-
zorla, Mélat Olivé, Lucía Moral, 
Núria Checa, Judit Solanelles, 
Xavier Malpartida, Ot Aguilera, 
Llorenç Taixé i Núria Taixé. Col-

gaven amb cap. Els igualadins 
intentaven sortir del pou però 
quan hi havia la oportunitat tor-
naven a aparèixer les aturades 
del porter local – en estat de 
gràcia – i tirava pel terra l’es-
forç fet. La màxima diferència 
va arribar vora el minut 15, 
quan els visitants perdien per 
8 gols de diferència, va ser lla-
vors quan va arribar la reacció 
igualadina. Es va saber aturar 
els locals en defensa - més 
amb el cor que no pas amb el 
cap -, i en atac per fi semblava 
que els llançament entraven a 
la porteria local amb més fa-
cilitat. L’Igualada es va posar 
a tant sols 3 gols per sota, va 
ser llavors quan l’entrenador 
del Sant Quirze va demanar un 
temps mort. Després d’aquest 
els visitants van tornar a jugar 
com ho havien fet abans i van 
deixar impossible la victòria 
pels igualadins, que mantenien 
la diferència de 3-4 gols però el 
temps anava passant fins arri-
bar al final del partit. La reacció 
va arribar tard i no es va poder 
finalitzar amb èxit. Derrota in-
esperada que tornar a fer apa-
rèixer els dubtes que arrosse-
ga l’equip des de fa setmanes. 
Dirigits pel capità David Cubí, 
van jugar: Ton Casellas ( 14 a. 
), com a porter. Esteban Leza-
ma (2), Eduard Jounou, David 
Cubí (5), Sergi Garcia (7), Jor-
di Grado (3), José Luís Álvarez 
(3), Rubén Álvarez (3), Èric El-
vira (2) i Miquel Albareda (3).  
Col·labora: Gràfiques Cubí i 
Asfalt        

labora: Acadèmia Igualada.
CHI juvenil 33-H. Procer Cerda-
nyola A 21 
Dirigits per Pol Cantero han ju-
gat:  Jordi Vilarrubias (6), Raül 
Ubia (1), Dani Fons(5), Sergi 
Garcia(4), David Diaz(5), Cesc 
Carrer, Jordi Grado(9), Pere Sen-
dra(3), Alex Campos. Porters: 
Marc Tarrida, Carles Serra, Aleix 
Royo. Col·labora: Loteria Estació i 
Sendra&Enrich
H. St Quirze 23-CHI inf.m. 21
Van jugar  Max Segura, Dani Na-
varro, Iván Ruiz, Nil Subirana, José 
A. Herrería, Pep Bové,  Arnau Ca-
pitán, Pol Riba, Cesc Carles, Pol 
Calvet  i amb Martí Méndez i Joel 
Solanelles a la porteria. Entrena-
dor Roger Calçada. Col·labora: 

Soloraids i DC Dent
CH St Vicens Dels Horts  21 - CHI 
inf. femení  12
 Aida López, Alba Casé,  Amanda 
Sanjuan,  Ane Crespo,  Èlia Torre-
blanca,  Emma Jové,  Jana Elvira,  
Judit Robusté,  Júlia Subirana, 
Olga Núñez,  Laia Moyes  i a la 
porteria:  Txell Comellas. Entre-
nador: Joan Alcoberro. Col·labora: 
Rimon Glass
CHI cadet femení  30 - H. Ribes  
24
Dirigides per Joan Alcoberro van 
jugar: Irene Garrido (portera); Car-
la Bisbal;  Paula Domingo; Cristina 
Muñoz; Maria Mayol; Èlia Roca; 
Oriana Quintero; Marcel·la Esquer-
ra; Marta Hernández i Maria Bar-
rantes.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

JORDI PALET MERCADER
d’Igualada

www.caminsdevent.com

FELIC
ITATS!
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Forés-Usón i Llovera-Haro, segons 
i tercers al ral·li de Lorca
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La primera prova puntuable 
pel campionat estatal de raŀ-
lis de terra es va disputar pels 
voltants de la ciutat murciana 
de Lorca amb la participació 
de dos copilots de Moto Club 
Igualada, l’odenenc Àlex Haro 
copilotant a l’andorrà Albert 
Llovera amb Abarth Grande 
Punto S2000 i l’igualadí David 
Usón copilotant al pilot de Sa-
badell  Eduard Forès amb Mit-
subishi Lancer Evo X.
El raŀli va estar marcat per la 
gran quantitat de pols que 
amagaven les pistes murcia-
nes i que va perjudicar a més 
d’un equip sobretot en la part 
inicial de la prova en la qual 
l’aire brillava per la seva ab-
sència.
Tot i així els dos equips es-
mentats van aconseguir pujar 
al podi final del grup N. Forès-
Usón en el segon lloc i Llovera-
Haro en el tercer. 
Al finalitzar el raŀli, Llovera i 
Haro dien: “Creiem que Villa-
nueva el guanyador del grup 
N és inaccessible però la resta 
d’equips tenim opció de llui-
tar per la segona posició en 
cadascuna de les carreres. 

Armand Monleón guanya a 
l’Enduro de Salomó

Albert Llovera i Àlex Haro tercers del grup N al ral.li de Lorca.

Aquest any serà més important 
que mai, no cometre errades i 
estar a la zona alta de la clas-
sificació en totes les carreres”.
El guanyador absolut d’aquest 
raŀli de Lorca fou l’asturià José 
Antonio Suárez amb Mitsubis-
hi Lancer Evo X amb 1” segon 

d’avantatge sobre Xevi Pons 
també amb Mitsubishi Lancer 
Evo X després d’un polèmic 
cronometratge a l’últim tram de 
la jornada.
El proper raŀli puntuable es dis-
putarà a Coruña el 26 d’abril.

Excel·lent quart lloc de Miquel Prat i 
Dani Montaner al ral·li de la Terrissa
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb la base a la població gi-
ronina de Quart es va disputar 
el Raŀli de la Terrissa puntua-
ble per al campionat de Cata-
lunya de raŀlis de terra i en el 
que hi participaren de Moto 
Club Igualada, Miquel Prat co-
pilotat per Dani Montaner amb 
Citroën C2 Proto i el copilot 
igualadí Carles Planell del pi-
lot lleidatà Gerard Llordès amb 
Ford Focus 1.6.
Prat ja va participar amb 
aquest potent cotxe en el dar-
rer raŀli de la passada tempo-
rada, el de Tàrrega. Ara però el 
cotxe preparat per PCR Sport 
encara estava més potenciat, 
al voltant de 350 CV, i també 
amb el canvi millorat.
El raŀli constava de dos trams 
cronometrats que es repetien 
tres vegades cadascun d’ells. 
A la meitat del primer tram es 
trencà el palier dret del darrera 
i amb el que també va tenir que 
disputar al segon trams fins ar-
ribar a l’assistència que li van 
canviar el palier.
Finalment Prat i Montaner es 
van classificar en una molt 
bona quarta posició absoluta, 
i això comentava Prat: “Els 
trams eren molt tècnics, estrets 
i revirats. Al primer tram hem 

trencat el palier dret de darrera 
i amb aquestes condicions hem 
tingut que fer el segon trams 
fins arribat a l’assistència. En 
relació amb el raŀli que vaig fer 
a Tàrrega amb aquest cotxe he 
notat una millora en potència i 
caixa de canvis. Hem après 
molt aquest cotxe en aquest 
raŀli i segur que en el proper ja 
tindrem més ritme des de l’ini-
ci de la carrera. Estem molts 

agraïts amb tot l’equip de PCR 
Sport pel tracte rebut”.
Per la seva banda el pilot Ge-
rad Llordès que estrenava 
copilot amb l’igualadí Carles 
Planell van aconseguir una 
meritòria setena posició dins 
la competida segona edició de 
la Challenge Focuxtrem-. El 
guanyador absolut del raŀli fou 
Nani Roma copilotat per Pilar 
Barceló amb Mini.

Prat i Montaner s’estrenen amb un potent cotxe al campionat català. Foto: Jordi VIdal

MOTOR / REDACCIÓ

La primera cita del campionat 
de Catalunya d’enduro es va 
celebrar a Salomó, on degut 
a la dificultat de la cursa su-
mada a la manca de pluja va 
fer que la pols condicionés el 
ja exigent terreny pedregós de 
la zona, essent d’aquesta ma-
nera una cursa realment dura 
per als pilots que van patir de 
valent la duresa amb caigudes 
i avaries mecàniques.
La cursa la va guanyar Ivan 
Cervantes, seguit de Jaume 
Betriu i un sensacional 3r lloc 
del pilot del Moto Club Igua-
lada Armand Monleon que 
d’aquesta manera s’adjudicava 
la categoria E2, on també cal 
destacar la 5a posició de Jordi 
Balcells.

En Junior Trofeu brillant debut 
del jove Joel Vives a una ca-
tegoria superior, aconseguint 
una meritòria 8a posició.
Per el que fa a la resta de pi-
lots del club e integrants del 
team A.C.Baldrich-Motos Orpí 
hi hagué diferent sort per a tots 
ells, destacant la 4a posició de 
Ricard Martinez en la catego-
ría senior c2t, on en David Aba-
dal fent lluita del seu caràcter 
aconseguí acabar en 12 posi-
ció malgrat trencar la cadena 
dins d’una de les especials i 
aconseguint solucionar els pro-
blemes.
Mentrestant, l’Eduard Vendrell, 
en Pere Albet i en Carlos Ferre 
es veient obligats a abandonar 
per diferents avaries mecàni-
ques.

Cervantes i Monleon, a la sortida.

Jordi Sala va participar 
al motocròs d’As Neves
MOTOR / REDACCIÓ

Recentment es disputava a la 
localitat d’As Neves (Ponteve-
dra) la segona prova puntua-
ble pel Campionat d’Espanya 
de Motocròs de les categories 
de SUB-18 i MX125. Una jor-
nada que començava al mig-
dia amb entrenaments lliures i 
cronometrats i les mànigues de 
cursa es disputen al llarg de la 
tarda amb molta afluència de 
públic.
Jordi Sala el pilot odenenc del 
Moto Club Igualada es despla-
çava fins a terres gallegues  
amb moltes ganes, però la sort 
no va estar de part seva A la 
tanda d’entrenaments en Jordi 
no aconseguia una bona po-
sició per la graella de sortida, 
el tretzè lloc. Una molt bona 
sortida a la primera màniga  fa 
que pugui estar entre els cinc 
primers pilots de la categoria, 
lluitant fins al final sense cap 
contratemps creuà la bandera 
de quadres en la 8ª posició,  
pasant  directament a la mà-
niga superfinal, una màniga 
formada per 40 pilots, on hi 
participen els 20 primers pilots 
de SUB-18 i  de MX125. En 
aquesta màniga en Jordi no 

va tenir la sort que esperava, a 
poques voltes del final es veu 
involucrat en una caiguda, de-
gut a la qual, els controls del 
circuit li van impedir tornar a 
reprendre la cursa fins pràcti-
cament acabada la màniga, fet 
que va perdre moltes posici-
ons, obtenint a la final una 14ª 
posició.
La propera cursa del Campi-
onat d’Espanya es disputa a 
Calatayud els propers dies 29 
i 30 de Març
Agrair la col·laboració al Moto 
Club Igualada, Castrol, Mar-
simoto, l’Ajuntament d’Odena 
, Esquaix Igualada, Félez Cs 
Suministres, Tuga Active Wear 
i Joralfran.
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La Clara Navarro, tallant un atac rival.

Excel·lent jornada 
del VdC Bàsquet Endavant

FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

Si la setmana passada l’Igua-
lada visitava un dels candidats 
a l’ascens, l’Estartit, aquesta 
setmana rebia l’altre, l’Europa.
El partit va començar amb una 
hora i mitja de retard perquè 
els àrbitres no es van presen-
tar i es va haver de buscar una 
tripleta suplent a corre-cuita.
Finalment a les 6 de la tarda 
començava el partit amb un 
Igualada seriós, jugant bé, 
controlant el partit i creant força 
ocasions. L’Europa per la seva 
banda, jugava bé, com sem-
pre, amb toc i trenant jugades, 
però no creava massa perill a 
les locals.
En una jugada col·lectiva, 
l’Igualada es va avançar al 
marcador al minut 12 de la 
primera part amb un gol de la 
Judit que va donar a l’Igualada 
un avantatge amb el que es va 
arribar al descans.
A la represa, l’Europa va sortir 
a totes i l’Igualada es va anar 
tancant a la seva àrea. Així va 

Partit de tràmit de l’Igualada 
femení davant l’Europa (1-3)

ser com va veure que les gra-
cienques empataven el partit al 
minut 10 i s’avançaven de pe-
nal al 17. Amb el marcador en 
contra, les de casa van lluitar 
però sense arribar amb perill a 
la porteria rival i ja en el darrer 
minut, van encaixar un tercer 
gol que feia el resultat excessiu 
pel que s’havia vist al camp.
CFI: Noelia García (portera), 
Sara Bergadà, Janet Mendoza 
(Anna Tardà 52’), Carla Na-
varro, Ariadna Rius (Stefany 
Ferrer 46’) (defensa), Araceli 
Barroso, Jèssica Pablos, Mí-
riam Solies (centre del camp), 
Mariona Marsal, Judit Pablos, 
Marina Salanova (davanteres). 
Entrenadors Santi Ramos i 
Paco Pablos.
Gols: 1-0 (Judit, 18’); 1-1 (San-
go, 58’); 1-2 (Marina, 70’); 1-3 
(Clara, 89’).
Diumenge que ve l’expedició 
igualadina es desplaça a Hu-
esca en un partit on es podria 
certificar la permanència a falta 
de 4 jornades.

BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip cadet 
masculí, amb victòria fora de 
casa davant el Pedagoium Cos 
per 17-18. Molt Bon partit dels 
nois, lluitat des de el primer a 
l’ultim minut i on les defenses 
es van imposar als atacs. El 
marcador va estar molt igualat 
durant tot el partit i un gran final 
amb un parcial de 0-6 en els ul-
tims cinc minuts va acabar de-
cidint el match.
Parcials 8-5, 3-2, 1-5, 5-6
Van jugar Raul de la Torre, Ser-
gi Gálvez (3), Pavel Iulian (3), 
Juan Antonio Ramírez, Javier 
Sánchez (3), Leo Rodríguez 
(1), Aleix García (8). Entrena-
dor Albert Moreno.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el Himesa Sallent per 
44-68.  Bon partit a pesar de 
la derrota (un dels millors de 
la temporada) i on es va notar 
l’absència de molts jugadors 
locals. Al final del tercer quart 
el resultat afavoria al conjunt 
visitant 34-46 però el cansan-
ci va acabar afectant als juga-
dor vilanovins que durant tres 

Imatge del partit del Sots25 masculí davant el Sallent.

quarts van estar completament 
a dins el partit. 
Parcials 12-17, 10,12, 12-17, 
10-22.
Van jugar Fernando Leno (11),  
Oscar Borrega (7), Héctor Cas-
tillo (2), Adrià Lloret (12), Stalin 
Rodríguez (3) i Albert Vilalta 
(9). Entrenador Pep Ferrer
L’equip femení va obtenir una 
important victoria sobre un dels 
millors equips de la categoría, 
C.B. Pallejà per 56 a 52. Des-
prés d’un començament de 
partit fulgurant amb un parcial 
de 15 a 4, el Pallejà va girar el 
marcador amb tres triples con-
secutius en el segon quart i va 
arribar al descans guanyant 

per 30 a 27. Però el Vilanova 
va saber collar en defensa i va 
acabar el tercer quart quatre 
punts per sobre (45-41). Un 
ultim quart amb un joc dur per 
tots dos equips va acabar deci-
dint-se gràcies a l’encert en els 
tirs lliures per part de les juga-
dores vilanovines.
Parcials: 17-11, 10-19, 18-11 i 
11-11. Van jugar Carme Vidal 
(5), Clàudia Oller (12), Cèlia 
Conill (8), Alexandra Vives, Su-
sanna Sánchez,  Montse Ber-
tran (3), Alba Bautista (9), Ber-
ta Solà,  Anna Solà (11),  Itzel 
Lorente (4) i Mireia Hinojal (4)
Entrenador Sergi Alamillo.

El FS Òdena cau a casa amb 
la Torre de Claramunt (2-3)
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Derrota dolorosa de l’equip sè-
nior del CFS Òdena davant el 
també equip anoienc U.D. La 
Torre per 2 a 3 en un partit que 
va estar molt emocionant fins 
als minuts finals on es va deci-
dir el resultat final.
La primera part va acabar amb 
1-0 amb un gol de falta direc-
ta de Jordi B. i amb compta-
des ocasions errades pels dos 
equips. La segona part va ser 
molt més entretinguda. Els lo-
cals van desaprofitar moltes 
ocasions per sentenciar el par-
tit i l’equip visitant va donar-li la 
volta al marcador fins a ficar l’1 
a 2. Els minuts finals van ser 
els que van acabar de decidir el 
partit, l’equip d’Òdena va sortir 
a jugar de 5 per buscar girar el 
marcador i al minut 50, Michael 
fent de porter-jugador i jugant 
la pilota des de la seva porte-
ria, va marcar-se una jugada 
de crack i tot sol va fer l’empat 
a 2. La Torre va treure de mig 
camp i l’Òdena va recuperar 
la pilota molt ràpidament, pro-
vocant fins i tot una falta que 
va deixar als visitants amb un 
home menys, per doble amo-
nestació. I quan semblava que 
ho tenien tot de cara per poder 
emportar-se el partit, i amb el 
partit ja acabat de temps, La 
Torre agafa un rebuig i marca 
a porteria buida el 2 a 3 final, 

sent aquesta l’última jugada 
del partit.
Per part del CFS Òdena van 
jugar: Pau, Jaume, Michael(1), 
Carles P., Javi, Paco, Jordi 
B.(1), Albert, Carles F., Cristi-
an, David V.
El pròxim partit serà demà dis-
sabte a les 18.00h de la tarda, 
a la pista del Puig-reig F.S., 
segon classificat de la tercera 
divisió catalana de futbol sala.
Pel que fa a l’equip juvenil, vic-
tòria per 4 a 3 a casa davant el 
Bar Mi Casa on l’equip es va 
retrobar per fi amb la victòria 
després d’un empat i 2 derro-
tes (una a la Lliga i una a la 
Copa).
Els odenencs es van avançar 
al minut 1 però al minut els de 
Sant Vicenç van aconseguir 
empatar. Després d’una bona 
jugada i d’una bona paret en-
tre 2 jugadors del conjunt ode-
nenc, els locals es van posar 
per davant en el marcador per 

2n cop però abans del descans 
els visitante van tornar aconse-
guir empatar posant el 2-2 amb 
el qual se’n va anar el partit al 
descans.
A la represa, els odenencs 
es van tornar a avançar en el 
marcador per 3r cop en el partit 
però a falta de 4 minuts pel fi-
nal, el conjunt visitant va acon-
seguir tornar a empatar en una 
jugada d’estratègia al llença-
ment d’una falta. Però només 
un minut més tard, i d’estra-
tègia també però en aquest 
cas en un servei de banda, el 
conjunt odenenc es va tornar a 
avançar i va establir el 4-3 de-
finitiu al marcador donant una 
victòria molt important pel CFS 
Òdena.
El pròxim partit serà demà dis-
sabte a les 11:45h al Pavelló 
del Pujolet contra el Manresa B 
en partit de lliga del Grup 2 de 
la Tercera Divisió Catalana de 
futbol sala. 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.
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dissabte 29 de març de  2014 a les 18:30h
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Alta participació del CAI 
al duatló de la Garrotxa

PÀDEL / REDACCIÓ

Intensíssima jornada de pàdel 
dels diferents equips Suabru 
amb les noies de protagonistes 
guanyant els seus dos com-
promisos i els nois caient en 
les 3 categories.
El primer equip masculí va 
plantar cara a l’Slam de Co-
llbató però finalment a l’igual 
que va passar amb el CNI, un 
tie-break va ser decisiu.
Mito Campins/Marc Corcelles 
no va tenir problemes per des-
fer-se de Ander Mendiguren/
Alejandro Tedeschi per 6-4, 
6-1. Però Isidre Marimon/Ber-
nat Solé van ensopegar caient 
amb Ricardo Palumbo/Fran-
cesc Font en un disputat 6-4, 
4-6, 2-6. En el decisiu i per se-
gon cop aquest any, la parella 
Carlos Jiménez/Josep Llorach 
van arribar al tercer amb un tie-
break caient davant Christian 
Daroca/J.L. Pérez per 4-6, 6-2, 
6-7.
El segon equip que també juga 
a 1a categoria tampoc va tenir 
el dia i va caure tot i plantar 
cara a Manresa davant el Te-
nis. Pere Farré/Roger Rosich 
van forçar el tercer set caient 
per 4-6, 6-3, 4-6. Lluis Fernàn-
dez/Pepe Ferrer van caure per 
2-6, 3-6 i finament Àngel Solé/
Pep Basols també van forçar 
un tercer set caient per 4-6, 
6-3, 0-6.
L’equip C que juga la lliga del 
Baix Llobregat van patir una 
derrota per 3-0 amb el Tennis 
Andrés Gimeno de Castellde-
fels. Marc Bausili/Santi Òdena 

Els equips femenins 
de pàdel de l’Esquaix IGD, 
millor que els masculins

van obrir foc caient 2-6, 0-6 da-
vant Jaume Masclans/Alberto 
Calvo. Xavi Teixidor/Abdelah 
Zaim tampoc van poder sumar 
caient per 3-6, 4-6 amb Fran-
cisco Bernal/Ernest Escobar 
i finalment, el debutant David 
Muset fent parella amb Marc 
Rabell van caure 2-6, 0-6 amb 
Ricardo Serrano/Joaquim Li-
zarte.
Per altra banda, les noies Sub-
aru van tenir una jornada rodo-
na guanyant els seus dos com-
promisos davant el Tot Pàdel 
B de Manresa i el Accura C de 
Gavà. En el partit contra les del 
Bages, Mireia Homs/Gemma 
Martínez van donar el primer 
punt igualadí guanyant Iolanda 
Gómez/Eva Carrera per 6-3, 
6-2. Francina Olaria/Khauo-
la Arab van continuar la ratxa 
guanyant 6-0, 6-1 a Marta Ar-
medans/Anna Piña i finalment 
Carlota Llorach/Carla Gassó 
van sumar el tercer gràcies a 
la seva victòria davant Noemí 
Delgado/Rut Vila per 6-1, 6-3.
En la lliga del Baix Llobregat, 
també victòria anoienca per 
1-2.
Anna Claramunt/Georgina 
Carrer van anotar el primer 
punt guanyant Esther Fer-
nàndez/Rosa Ramon per 6-2, 
6-1. Encarna Delgado/Cristina 
Pons van cedir el seu partit ca-
ient per un doble 6-2 amb Mer-
cè Ricart/Mª Jose Gómez, però 
finalment Lis Miró/Khaola Arab 
van donar el punt de la victòria 
guanyant 6-0, 6-3 a Fanny Rei-
nado/Eli Duran. 

Nil Munné cau a semifinals de 
l’Open DIR de 3a categoria
ESQUAIX / REDACCIÓ

L’igualadí Nil Munné va arribar 
a la penúltima ronda del Open 
DIR Campus de 3a categoria, 
puntuable per ràquing de la fe-
deració catalana d’esquaix.
Després de superar la 1a ron-
da davant Josep Manzano del 
SAF UAB de Bellaterra, tam-
bé va passar la segona ronda 
guanyant Jesús Castan del 
DIR Campus. A quarts és va 
desfer de Xavi Blanco del DIR 

Campus i finalment va caure a 
semis davant Abel Lamas, un 
jugador d’una llarga experièn-
cia esquaixística e les esque-
nes.

DUATLÓ / REDACCIÓ

Diumenge 23 es va celebrar 
el XIX duatló de la Garrotxa - 
Castellfollit de la roca, prova 
puntuable per al circuit cata-
là de duatló de carretera. La 
prova, amb molt bona organit-
zació va reunir 323 duatletes 
que van prendre la sortida per 
recórrer les distancies de 5 km 
córrer + 20 km ciclisme + 2,5 
km córrer. El tram de ciclisme, 
amb un circuit molt bonic i alho-
ra força exigent, va marcar les 
principals diferencies entre els 
participants.  Els guanyadors 
absoluts de la prova van ser el 
Genis Grau del club triatló Cas-
tellfollit i Sonia Julia el CERRR 
en categoria femenina.
Per part del CAI triatló Petromi-
ralles, nombrosa representa-
ció i molt bons resultats de tot 
l’equip:
Pos. 34 Daniel Segura
Pos. 40 Josep Martinez
Pos. 75 Marc Moreno
Pos 77 Marc Codina

Pos 110 Jose Rios
Pos 177 Aida Solà (Pos. gene-
ral femenina 18)
Pos 184 Toni Salanova
Pos 204 Neus Lladó (Pos. ge-
neral femenina 28)

Pos 221 Susanna Llopart (Pos. 
general femenina 33)
Pos 244 Lidia Borràs (Pos. ge-
neral femenina 41)
Pos 236 Vicente Pastor (debut)
Pos 244 Sergi Trujillo (debut)

Golejada amistosa de l’AV Igualada de 
futbol veterà davant el Ribes (5-0)
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Aprofitant la jornada de des-
cans del campionat es disputà 
aquest encontre que fou molt 
disputat, sobre tot al primer 
temps. Al quart d’hora, Ureña 
s’internà per l’extrem i com ell 
ho sap fer, centrà al segon pal, 
on Antonio Alvarez que exercí 
de capità, efectuà un magnífic 
remat de cap, inaturable (1-0). 
Els visitants respongueren en 
diversos tacs que foren anul-
lats pels defensors blaus. Els 
locals per mediació dels seus 
mitjos i davanters, també bus-
caren el gol, però el marcador 
no es mogué.
El segon temps fou totalment 
dels de Les Comes. Els de Ri-
bes cediren un córner que fou 
posat en joc per X. Cantarell, 
rematà de cap el central Pa-
dró i Robert sota pals, també 
de cap, marcà (2-0). Anotem 
una bona jugada de Planell 
que cedí sobre X. Cantarell 
i aquest, hàbilment, habilità 
sobre Robert que de xut ras 
anotà el seu ‘doblet’ particular 
(3-0). El quart fou cuinat per 
X. Cantarell que amb tècnica 
s’escapolí del seu marcador 
i en arribar a la línia de fons 
efectuà una centrada mortal 
que rematà, sota pals, molt 
oportú, Planell (4-0). Arribà el 
cinquè en una bona passada 
de Planell sobre Pau Ricart 
que en un esplèndid canvi de 
ritme i salvant la sortida del 

meta, golejà de xut ras (5-0).
Ramon Paradell feu jugà: Tort, 
Roger, Padró, M. Cantarell, 
Calsina, Corbella, Ureña, Alva-
rez, Canals, Rai (que retornà 
després d’una lesió), Planell, 
Robert, Ricart, X. Cantarell i 

Biscarri. Properament ja s’in-
corporarà, un cop recuperat, 
el porter Jordi Domènech. Ens 
n’alegrem.
El proper partit serà al camp 
d’El Prat de Llobregat. Sortida 
a les 14h. 
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TEATRE / LA VEU

Conèixer la història d’una ex-
clusió, d’un home que viu re-
menant contenidors al marge 
de la societat i busca deses-
peradament que algú l’escolti. 
Una nit es troba un grup d’es-
pectadors perduts i els intenta 
retenir amb paraules, expli-
cant-los la seva història. Ho 
aconsegueix.
La nit just abans dels bos-
cos és una experiència tea-
tral gens convencional que 
podrem veure aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Auro-
ra. Experiència en majúscules 
perquè l’obra no es viurà dalt 
dels escenaris, com és habitu-
al: la posada en escena és au-
tèntica, vivencial i molt diferent 
a la que estem acostumats. I 
amb això l’actor Óscar Muñoz 
es posa en la pell d’un perso-
natge lluitador, agitador però 
també empàtic i tendre, que 
tracta el públic com a com-
pany i s’hi adreça mirant-lo als 

ulls. Un personatge que fas-
cina i transporta en un viatge 
per l’amor, la mort, el sexe i la 
lluita contra el poder.
“Si ens escoltéssim més se-
gur que el món aniria millor, 
les coses canviarien. Tinc un 
somni, què tots els pobres del 

món, els desgraciats com jo 
que vivim entre les escombra-
ries però també la resta que 
sou desgraciats (encara que 
no ho reconegueu), ens unim. 
Els fills de puta de dalt ens 
han fet acabar així, per culpa 
d’ells nosaltres som on som. 

Per què no fem res?” crida el 
protagonista als espectadors.
La nit just abans dels boscos 
és una història de soledat, 
d’exclusió i de recerca deses-
perada d’amor, un relat d’una 
in crescendo espiral d’emoci-
ons. Una de les representa-
cions teatrals més revelado-
res de l’any segons la crítica 
amb la magistral interpretació 
de Muñoz. “És una obra molt 
humana, i amb la posada en 
escena els espectadors flipen! 
Però ho troben diferent, molt 
poètic” assegura l’actor, que 
ha rebut els elogis de la crítica 
especialitzada.
La nit just abans dels boscos 
és d’aquell teatre que remou 
les entranyes i les conscièn-
cies de qui s’hi submergeix. 
L’Óscar Muñoz provarà de to-
car l’ànima del públic i acon-
seguirà seduir-lo. L’obra de 
Bernard-Marie Koltès, quaran-
ta anys després d’escriure’s, 
és de rabiosa actualitat, potser 
perquè parlar de l’ésser humà 

CIRC / LA VEU

El grup La Xarxa d’Igualada 
acaba la temporada d’hivern i 
primavera amb un espectacle 
circense i ens convida a as-
saborir un bon ‘caldo’ de circ 
en família cuinat per a tots els 
nens i nenes amb paciència i 
molt d’amor pel col·lectiu La-
Crica. L’espectacle A caldo es 
podrà veure al Teatre Munici-
pal l’Ateneu el proper diumen-
ge dia 30 de març, a ¼ d’1 del 
migdia. Les entrades són a 5 
€ i a 4 € per als socis de Xar-
xa. La venda d’entrades és al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí, 
el dissabte de 7 a 8 del vespre 
i el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de l’especta-
cle. A finals d’abril la ciutat re-
brà la Mostra d’Igualada- XXV 
Fira de teatre infantil i juvenil 
de Catalunya que comptarà, 
com cada any, amb els volun-
taris de La Xarxa.

La companyia LaCrica
Aquest col·lectiu neix a Man-
resa a finals del 2009, fruit de 

la il·lusió d’un grup de profes-
sionals del circ de la Catalu-
nya Central. Junts creen l’Aula 
de Circ de Manresa, on impar-
teixen classes de circ per a to-
tes les edats (des dels 3 anys 
i fins a adults). Durant aquest 
curs són més de 140 alumnes 
que practiquen diverses tècni-
ques de circ.  
Paral·lelament han creat di-
verses produccions, entre 
elles Penjats de la Paraula, 
un espectacle de poesia i circ, 
i A Caldo!, espectacle de circ 
familiar multidisciplinar que 
arriba a Igualada amb moltes 
sorpreses. Tots els artistes de 
la cia. LaCRICA són membres 
de diverses companyies de 
circ: Moicirc, Albert Vinyes, 
Cia. Capicua i Circ Pistolet.
Han col·laborat diverses ve-
gades en expedicions i gales 
benèfiques organitzades per 
Pallassos sense Fronteres, vi-
atjant arreu del món per repar-
tir somriures i millorar la situ-
ació emocional de la infància 
que pateix conflictes bèl·lics o 

catàstrofes naturals.

L’espectacle A Caldo
La família Pagès, gent de circ 
des de fa generacions, avui té 
funció. La situació és caòtica 
moments abans de comen-
çar, perquè no és un dia com 
els altres, és un dia especial. 
Avui arriba el cosí de França 
que fa molt temps que no els 
visita. A més, ha de fer el nú-
mero estel·lar. Entra el públic i 
aquí cadascú va a la seva. En 
Françoise que no arriba, mare 
meva quin desastre! Com el 
bon caldo, el circ necessita 
molts ingredients per elaborar 
un bon espectacle.
Us convidem a assaborir un 
bon caldo de circ en família. 
No faltarà de res: Molts quilo-
grams de força, bones dosis 
d’habilitat, cullerades de co-
micitat ben equilibrades i uns 
pessics de risc. Cuinat per a 
vosaltres amb paciència i molt 
d’amor. Que vagi de gust!!

“A caldo”, circ amb LaCrica per acabar la temporada de 
la Xarxa a Igualada

“La nit just abans dels boscos”, una experiència única 
que toca l’ànima al Teatre de l’Aurora

mai passa de moda o potser 
perquè, com assegura la crí-
tica Aída Pallarés a la web 
de crítica teatral Recomana.
cat, “l’Óscar Muñoz broda el 
personatge, l’humanitza, ens 
l’apropa i fins i tot ens sedu-
eix. I davant d’això l’únic que 
podem dir és gràcies”.
Funcions Les representacions 
de La nit just abans dels bos-
cos es faran el divendres 28 
i el dissabte 29 a les 22h i el 
diumenge 30 de març a les 19 
h. L’espectacle es presentarà 
en diversos espais del teatre. 
No apte per a persones de 
mobilitat reduïda. Les entra-
des (15€ i 12€ amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Un gran èxit de la temporada a Barcelona • Una obra amb una magnífica interpretació i una sorprenent posada en 
escena
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POESIA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i la Biblioteca Central, 
conjuntament amb el Pla de 
Millora del Barri de Sant Agus-
tí, van organitzar la passada 
setmana diferents activitats 
culturals, dins del programa 
3L Llengua, Literatura, Lectu-
ra per a commemorar el 21 de 
Març, Dia Mundial de la Poe-
sia. El cap de setmana, doncs, 
el Teatre Municipal l’Ateneu va 
rebre Emma Vilarasau i Xavi-
er Bosch amb Els meus poe-
tes, un recital al voltant d’au-
tors com Vinyoli, Martí i Pol i 
Margarit. A més, durant tota 
la setmana i dins la iniciativa 
Racons de Poesia, es van 
poder llegir llibres poètics als 
diferents equipaments muni-
cipals i també, coincidint amb 
l’Any Vinyoli, la figura d’aquest 
poeta va estar present en di-
ferents iniciatives al mercat 
municipal de La Masuca i als 
restaurants de la ciutat.
La Biblioteca Central d’Igua-
lada, de la seva banda, es va 
omplir per celebrar la jornada, 
el mateix divendres dia 21, 
amb un recital col·lectiu en 
què van participar una tren-
tena de persones de totes les 
edats. La vetllada va comen-
çar amb la presentació del po-
emari Ciutat, de Jordi Cerve-
ra, obra guanyadora del premi 
Ciutat d’Igualada de Poesia 
Joan Llacuna 2013. La pre-
sentació va anar a càrrec del 

poeta igualadí Ernest Farrés, 
que va dialogar amb l’autor. El 
tinent d’alcalde de Promoció 
Cultural, Josep Miserachs, va 
encetar el recital llegint el po-
ema La font de la carota, de 
Jaume Boloix i Canela. Des-
prés van anar pujant a l’esce-
nari tots els participants, entre 
els quals hi havia diversos 
poetes igualadins com Marc 
Freixas, David Soler-Ortinez i 
Lleonard del Río. També s’hi 
van sumar alumnes dels cur-
sos de català del Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
(CNL) a Igualada, que van lle-
gir en àrab, francès, alemany i 

Igualada es va omplir d’iniciatives literàries 
per a commemorar el Dia Mundial de la Poesia

wòlof el poema oficial del Dia 
Mundial de la Poesia, Tan sols 
la paraula nua, de Montser-
rat Abelló. Hi van participar, 
a més, una desena d’infants i 
joves, entre els quals hi havia 
alumnes de l’escola Gabriel 
Castellà.
Coincidint amb la celebració, 
la Biblioteca va muntar una 
parada amb llibres, audiolli-
bres i CDs de poesia adreçats 
a petits i grans. Tots aquests 
documents es troben disponi-
bles per al préstec a la Biblio-
teca i suposen una bona ma-
nera d’endinsar-se en aquest 
gènere literari.

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 29 de març 
se celebrarà a laBastida del 
Rec la festa 20 anys de Sub-
terrani, aniversari especial 
que aquest programa radiofò-
nic, actualment a Ràdio Igua-
lada, vol celebrar amb tothom 
que ho vulgui. Per això, la gent 
del Subterrani proposen una 
nit de música en directe amb 
KIEV CUANDO NIEVA, trio 
aragonès que vindran a Igua-
lada a presentar el seu últim 
disc, De tarima. 
KIEV CUANDO NIEVA no es 
prodiguen gaire pels escena-
ris i aquesta serà una bona 
ocasió. El de laBastida serà 
el segon dels tres concerts 
que faran a Catalunya. El dia 
abans de la festa del Sub-
terrani, els podreu veure a la 
Jazz Cava de Vic. I a l’endemà 
d’Igualada tocaran a l’Heliogà-
bal de Barcelona.
Tres ocasions perfectes per 
poder escoltar en directe el 
pop inusual de KIEV CUAN-

DO NIEVA, melodies que no 
ho semblen però que se’t po-
sen dins sense remei.
No us els perdeu. El concert 
començarà a les 23:30h i des-
prés la festa s’allargarà amb 
la gent del Subterrani, que 
punxaran música que al llarg 
d’aquests 20 anys ha sonat al 
programa. 3€ us valdrà l’en-
trada.
A més, en l’espai de laBas-

tida on se celebrarà la fes-
ta, podreu veure els cartells 
commemoratius que diferents 
artistes amics del programa 
han fet per a l’ocasió; amb la 
possibilitat, a més, d’adquirir-
los si voleu. Entre ells, també 
podreu veure-hi el cartell que 
hem escollit com a imatge de 
l’esdeveniment, que ha creat 
l’artista igualadí Ramon En-
rich.

Festa “20 anys de Subterrani” a la Bastida Concert i tres dies de teatre al 
Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

El proper dijous dia 3 el bar 
musical Hot Blues acollirà un 
nou concert que anirà a càrrec 
de A Contra Blues. el concert 
serà a 2/4 d’11 de la nit i tindrà 
un preu de 3 euros.
A Contra Blues és una banda 
consolidada en el panorama 
del blues nacional amb més 
d’un lustre d’activitat i dos tre-
balls discogràfics editats.
En el seu repertori convi-
uen tradició i heterodòxia, 
barrejant de manera natural 
en interpretar amb frescor i 
maduresa tant clàssics com 
composicions pròpies. Fruit 
d’aquestes qualitats, les se-
ves interpretacions combinen 
indistintament espontaneïtat i 
arranjaments elaborats.
Els seus enèrgics shows, de 
fins a 180 minuts, són una ex-
periència plena de força, soli-
desa i empatia.
A Contra Blues viu per i per 

Que el cicle de concerts que 
Joventuts Musicals d’Iguala-
da coorganitza amb el Teatre 
de l’Aurora aposti per joves 
professionals igualadins és 
una notícia que sempre és 
benvinguda. Aquest cop, el 
tenor igualadí Joan Eudald 
Castelltort, acompanyat de 
forma solvent per Ariadna 
Cabiró (clavicèmbal) i Dimitri 
Kindynis (violoncel) va fer un 
concert en el que també col-
laboraren dos músics igua-
ladins més: Nuska Corrià 
(flauta de bec) i Daniel Vilar-
rúbias (violí barroc). Junta-
ment amb el tenor, aquests 
formen part d’una excel·lent 
generació de músics iguala-
dins que s’estan obrint pas 
o ja s’han consolidat dintre 
els circuits professionals del 
nostre país.
El prestigiós crític musical 
nord-americà Alex Ross va 
dir “M’acosto a la música no 
com un àmbit autosuficient, 
sinó com una forma de co-
nèixer el món”; atenent-nos 
a les seves paraules, el tenor 
igualadí va oferir un viatge 
per l’Europa dels segles XVI, 
XVII i XVIII. Per al Segle d’Or 
espanyol en el que va desta-
car la utilització del registre 
de llaüt del clavicèmbal per 
apropar-nos més al so origi-

JORDI MARCÉ

Un viatge vocal des 
d’Igualada fins a l’Europa del 
Renaixement i el Barroc

nal de l’època. La Itàlia del 
Barroc, totalment fragmenta-
da en petits estats, va reivin-
dicar la seva identitat cultural 
inventant-se l’òpera i el baix 
continu. Els intèrprets van 
plasmar-ho amb l’aparició 
a l’escenari del fins llavors 
absent cel·lista francès per 
interpretar amb un so especi-
alment bonic el baix continu 
a tot el repertori barroc que 
seguia. El viatge va continuar 
per l’Alemanya del declivi de 
l’Imperi Romano-Germànic 
de la mà del mestre de Leip-
zig J.S. Bach i la de G.P. Te-
lemann, i per l’Anglaterra de 
les dues revolucions del s. 
XVII amb àries d’òperes de 
H. Purcell i una ària final de 
G.F. Haendel en la qual Joan 
Eudald Castelltort va fer gala 
de la seva tècnica més virtu-
osa.
La diversificació i curosa se-
lecció de repertori profà i una 
excel·lent explicació a càr-
rec del propi intèrpret, inte-
grada de forma molt natural 
dins el marc del concert, va 
servir perquè els assistents 
poguessin fer un viatge (ini-
ciàtic per alguns) tant per la 
música com per la ideologia 
i el context de la societat civil 
d’aquella època.

al directe, aconseguint en les 
seves actuacions un feedback 
natural amb l’audiència i mo-
ments de clímax , tant en les 
dinàmiques més altes com 
en els passatges més íntims . 
Una proposta que a ningú dei-
xa indiferent.
Al llarg de la seva trajectòria 
A Contra Blues ha compartit 
escenari entre d’altres amb: 
Archie Lee Hooker, Carl Wyatt, 
Joan Pau Cumellas, Jordi 
Bonell, Julio Lobos, Nathan 
Williams & The Zydeco Cha - 
Chas, Víctor Puertas etc.
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HISTÒRIA / LA VEU

Els actes de commemoració 
del Tricentenari del 1714 a 
Igualada continuen el proper 
dimarts, 1 d’abril, amb la pro-
jecció del documental Hola, 
Europa! de M. Dolors Geno-
vès. L’acte tindrà lloc a les 18h 
a la Biblioteca Central i l’entra-
da serà gratuïta.
Trenta-una persones reflexio-
nen sobre el dret a l’autode-
terminació i la situació política 
que es viu avui a Catalunya, la 
més transcendental de la seva 
història moderna. Hola, Euro-
pa! és un viatge que transcor-
re pels paisatges, les ciutats i 
les idees. L’audiovisual, conti-
nuació d’Adéu, Espanya?, fa 
un recorregut per tot el territori 
de Catalunya, de nord a sud i 
visita les glaçades aigües de 
l’estany de Sant Maurici i la 
Ratera, els paisatges fets de 
vent, aigua i roca del cap de 
Creus o els meandres verds i 
rogencs de l’Ebre. De la natu-
ra passa al paisatge treballat 
de les quatre capitals catala-
nes: Girona, Barcelona, Lleida 
i Tarragona. I quinze persones 
anònimes, quinze retrats, són 

la representació dels ciuta-
dans de Catalunya. El do-
cumental indaga i reflexiona 
sobre les raons d’aquells que 
defensen que el país pugui es-
collir el seu futur, i aborda els 
arguments i les dificultats que 
el procés haurà de superar.
A Hola, Europa! són entre-
vistats Antoni Castells, Jordi 
Gutiérrez, Carles Sumarroca, 
Montserrat Guibernau, Carles 
Boix, Carles Vilarrubí, Joa-
quim Gay de Montellà, Lluís 
Juste de Nin, Antoni Serra 
Ramoneda, Leonor Blanco 
Voltes, Joan Pedrerol, Marcel 
Coderch, Eduard Vallory, Fer-
ran Requejo, Salvador Garcia-

Dimarts vinent, projecció de “Hola, Europa!” 
dins dels actes del Tricentenari de 1714

Ruiz, Raül Romeva, Salvador 
Sedó, Ferran Sáez Mateu, 
Josep Ramoneda, Miquel de 
Palol, Lluís Cabrera, Salvador 
Giner; Ramon Folch, Carles 
Viver Pi-Sunyer, Isabel-Hele-
na Martí, Julio Añoveros Trias 
de Bes, Heribert Padrol Mun-
té, Marta Espasa, Jordi Galí, 
Modest Guinjoan i Xavier Cu-
adras.
Els actes del Tricentenari a la 
capital de l’Anoia estan orga-
nitzats per l’Ajuntament de la 
ciutat i l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i s’emmarquen 
en el conjunt d’activitats orga-
nitzades arreu de Catalunya.

HISTÒRIA / LA VEU

L’igualadí Anton M. Vilarrúbies 
Codina va explicar dilluns pas-
sat la història d’Armènia, en 
una sessió de l’AUGA que va 
tornar a omplir el Teatre Mu-
nicipal de l’Ateneu. Llicenciat 
en Història de l’Art i en Estudis 
Bíblics, Vilarrúbies coneix a 
fons els genocidis que ha pa-
tit el poble d’Armènia, la petita 
república del Caucas, a con-
seqüència del seu entorn ge-
ogràfic, polític i, sobretot, per 
ubicar-se en una zona fronte-
rera entre el món cristià copte 
i l’islàmic.
Anton M. Vilarrúbies va divul-
gar les atrocitats del geno-
cidi que va patir Armènia fa 
gairebé 100 anys per part de 
l’imperi Otomà i va acompa-
nyar la ponència amb imatges 
contundents, amb la voluntat 
de fer justícia a un poble fidel 
i valent, que enamora tothom 

qui ara el visita.
L’historiador igualadí va com-
partir amb els alumnes de 
l’AGUA un repàs fotogràfic 
sobre l’Armènia actual, un pe-
tit país encarat a un progrés 
sostingut, amb un paisatge 
esplèndid i amb uns habitants 
amable i acollidors.

L’arqueoantropologia de 
prop
El proper dilluns 31 de març, 
l’arqueoantropòloga Tona 
Majó oferirà una conferència 
sobre aquesta tècnica, que vol 
contribuir a una millor com-
prensió de les societats que 
ens han precedit. L’arqueoan-
tropologia es basa en l’estudi 
de les restes esquelètiques i 
de les pràctiques funeràries 
-el món dels morts- amb la 
qual arribem a comprendre les 
relacions humanes, socials i 
de producció de les comuni-
tats -el món dels vius-.

Un viatge a la història 
mil·lenària d’Armènia a l’AUGA

MUSEUS / LA VEU

Sota la denominació RAILHO-
ME BCN, l’igualadí Antoni Ra-
bell, coŀleccionista i modelista 
ferroviari de tota la vida, es 
disposa a obrir al públic el pro-
per 6 de juny, una instal·lació 
singular destinada a l’exhibi-
ció de trens a escala en una 
enorme maqueta H0 a l’estil 
de les grans maquetes centre-
europees, alhora que mostra-
rà al visitant l’extenssíssima 
col.leció privada tant de trens 
miniatura com d’objectes rela-
cionats amb el món del ferro-
carril real.

La fira Expotren de Lleida ha 
estat el marc escollit per donar 
el tret de sortida al que serà 
aquest nou equipament cul-
tural per a la ciutat, fruit cent 
per cent de la iniciativa priva-
da, però que compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada i més concretament del 
Institut Municipal de Cultura.
En definitiva, un lloc de culte 
tant per als aficionats al món 
del tren com per al públic en 
general, on es busca combi-
nar oci i cultura ferroviària en 
un mateix espai.

Es presenta al saló Expotren de 
Lleida el que serà el futur Museu 
del Tren Miniatura d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

El proper dijous dia 3 d’abril, 
a la sala de socis de l’Ateneu 
a 2/4 de 8 del vespre, tindrà 
lloc la presentació del llibre de 
Patricia Gabancho, Les dones 
del 1714, un llibre que ofereix 
una visió diferent del cicle del 
1714, posant més atenció en 
la diplomàcia i la política que 
no pas en la guerra. I treient 
de l’oblit les protagonistes do-
nes d’aquella aposta històrica 
dels catalans per un model 
propi de desenvolupament, 
una aposta que van perdre, 
però no van oblidar. El primer 
catalanisme recull aquella vo-
luntat de progrés, de democrà-
cia, d’Europa, de modernitat i 
de justícia social.  En aquest 
llibre hi podem descubrir un 
1714 diferent amb les prota-
gonistes que havien quedat en 
l’oblit, les dones.
L’acte, que comptarà amb la 
presència de l’autora, és orga-
nitzat per Llegim...? Llibreria.

Presentació del llibre 
“Les dones del 1714” 
de Patricia Gabancho
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El passat diumenge 23 de 
març se celebrà a la Basílica 
de Santa Maria el quart con-
cert del XXI Festival Internaci-
onal d’Orgue d’Igualada. Anà 
a càrrec de la soprano Ulrike 
Haller, qui ha actuat com a 
solista amb el Wiener Kam-
merchor i l’Arnold Schoen-
berg Chor en gires sota la ba-
tuta de Nikolaus Harnoncourt, 
Fabio Luisi, o Sir Simon Ratt-
le, per citar solament alguns 
dels grans directors orques-
trals, i de l’organista Michel 
König, professor a l’Escola 
Superior de Pedagogia del Ti-
rol i a l’Institut de Música Sa-
cra de la Diòcesi d’Innsbruck.
En el concert s’alternaren 
obres per a orgue sol i per 
a soprano amb acompanya-
ment d’orgue. Per a orgue 
sol Michel König tocà Pièce 
héroïque de C. Franck (1822-
1890), el Preludi i Fuga en do 
menor (BWV 549) i la Fuga 
en sol menor (BWV 578) de 
J. S. Bach (1685-1750), Pri-
ère à Notre-Dame i Toccata 
(de la Suite gothique op. 25)
de L. Boëllmann (1862-1897). 
Ulrike Haller amb acompa-
nyament d’orgue cantà Spe-
rent in te de J. G. Rheinber-
ger (1839-1901), Ich sehe 
dich in tausend Bildern (Can-
çó espiritual op. 105 núm. 1) 
de M. Reger (1873-1916), 
Aus Liebe will mein Heiland 
sterben (de la Passió segons 
St.Mateu)  (BWV 244) de J. S. 
Bach, Nun beut die Flur das 
frische Grün (de l’oratori La 
Creació) de J. Haydn (1732-
1809), Jerusalem (de l’oratori 
Paulus) de F. Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847), The 
Lord’s Prayer d’A. Hay Malot-
te (1895-1964) i acabà amb 
The Holy City de S. Adams 
(1841-1913).

JAUME PLANAS

Un concert per recordar

Michel König, una jove prome-
sa organística, mostrà molta 
tècnica en les obres d’alta qua-
litat que interpretà evidenciant 
el seu virtuosisme tant en els 
teclats manuals com en el pe-
daler. Excel·lí en l’acompanya-
ment de les obres que cantà la 
soprano Ulrike Haller.
Per la seva part Ulrike Haller, 
que ja hem tingut la sort d’es-
coltar-la el passat mes de ge-
ner en un concert en aquesta 
mateixa basílica, es mostrà 
molt segura durant tot el con-
cert. Amb una potent veu i molt 
ben timbrada va saber modular 
a la perfecció les obres que va 
interpretar. Va aconseguir do-
nar a cada intervenció el ritme i 
l’entonació més adients i mera-
vellà el públic amb la gama de 
matisos i l’envejable afinació 
en les seves interpretacions. 
Ben segur que serà un concert 
que, els que vàrem tenir la sort 
de poder-hi assistir recorda-
rem amb goig durant molt de 
temps.
El públic, que omplia comple-
tament la basílica de Santa 
Maria, premià amb llargs i sin-
cers aplaudiments cada una 
de les obres que varen inter-
pretar els artistes convidats. 
Ells, en agraïment, oferiren dos 
bisos: el Pie Jesu, del Réqui-
em de G. Fauré (1845-1924) i 
el Sonet dedicat al Sant Crist 

d’Igualada de Mn. Jacint Ver-
daguer (1845-1902) musicat 
per l’igualadí Daniel Mestre 
(1973).  
Com en cada concert Antoni 
Miranda en feu la presentació, 
Gina Miranda feu de registrant 
i Jordi Balsells i Josep Aguile-
ra tingueren cura de la visua-
lització a través de la pantalla 
instal·lada al presbiteri.

Diumenge, darrer concert
I aquest diumenge tindrà lloc 
el darrer dels concerts progra-
mats per l’edició d’enguany 
del festival d’Orgue. anirà a 
càrrec de Saky Aoky, a l’or-
gue i Erwan Le Padro, també 
a l’orgue que interpretaran 
obres conjuntament i per se-
parat. el programa que es po-
drà escoltar serà:
- Fantasia i Fuga en fa menor 
de W.A Mozart.
- Fantasia en do menor (BWV 
562) de J. S. Bach.
- Preludi i Fuga en sol menor 
de J. Brahms.
- Adagio de G.A. Merkel
- Litanies de J. Alain.
- Saga núm, 6 de J. Guillou
- Zapateado (per a quatre 
peus) de L. Cyrille.

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE D’IGUALADA

DISSENY / LA VEU

El passat divendres, 21 de 
març, el saló de sessions de 
l’Ajuntament d’Igualada va 
acollir el lliurament de premis 
del 7è concurs Joves x la Cre-
ativitat, organitzat per l’equi-
pament juvenil La Kaserna i 
el departament municipal de 
Joventut.
A aquesta convocatòria s’hi 
van presentar un total de cin-
quanta-nou treballs, vint-i-vuit 
en la categoria Estiuet 2014 i 
trenta-un en la categoria Estiu 
Jove 2014. El jurat del concurs 
va decidir atorgar els primers 
premis a Albert Soler i Apari-
si i a Sarah Molano Piñero, 
respectivament. En la prime-
ra categoria, dotada amb 800 
euros, s’ha valorat l’originalitat 
del tractament de l’ús del llen-
guatge i el seu alt nivell tècnic 
i creatiu. Pel que fa a la gua-
nyadora de l’Estiuet, que ha 
rebut 300 euros en material 

esportiu i didàctic, s’ha reco-
negut la frescor de tècnica i 
de concepte, l’atractiu punt de 
vista compositiu i la simpatia 
general del treball. Els dos 
cartells seran la imatge de les 
properes edicions de l’Estiuet i 
l’Estiu Jove.
A més, vista la qualitat dels 
cartells presentats, el jurat ha 
decidit atorgar un accèssit, 
dotat en 100 euros en material 
esportiu i didàctic, a Marcos 
Orgay Granado per la catego-
ria Estiuet 2014 i un altre per 
la mateixa quantitat a Elisabet 
Serra i Vendrell, per la catego-
ria Estiu Jove 2014.
El regidor de Joventut i Co-
operació de l’Ajuntament, el 
republicà Joan Requesens,ha 
destacat l’alta i creixent parti-
cipació any rere any en aquest 
concurs, així com la qualitat 
de les obres, que anticipen un 
futur prometedor per als joves 
creadors d’Igualada.

Albert Soler i Sarah Molano 
guanyen el setè concurs Joves 
x la Creativitat 2014

DISSENY / LA VEU

La dissenyadora de moda Bi-
bian Blue, creadora de sofisti-
cades peces de roba interior i 
cotilleria, serà present a l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada el proper 
dimarts dia 1 d’abril. Partici-
parà en la inauguració d’una 
exposició amb una selecció 
dels seus darrers treballs 
que destaquen tots ells per la 
seva originalitat i espectacu-
laritat.
En concret s’exposaran pe-
ces de la seva última col-
lecció BOREALIS, en la qual 
han participat alumnes del 
cicle formatiu d’art i disseny 
d’Artesania en cuir de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps. Els alumnes han 
treballat en l’elaboració dels 
complements fets en pell 
d’Igualada sobre la base de 

les propostes originals de la 
dissenyadora, propostes que 
van desfilar amb gran èxit a la 
darrera edició de la València 
Fashion Week, del passat 8 
de març.
La marca Bibian Blue es 
va crear l’any 2000 i des 
d’aleshores ha presentat els 
seus dissenys en importants 
passarel·les nacionals i inter-
nacionals i ha vestit celebri-
tats de la música i del cinema 
d’arreu del món. Bibian Blue 
és una marca que aposta 
por reintroduir la cotilla en 
la moda actual, interpretant-
la de forma molt elaborada i 
creativa a partir d’estètiques 
ben diverses i de tècniques 
i materials alternatius. La in-
auguració de la mostra tindrà 
lloc dimarts dia 1 d’abril a les 
12.00 del migdia i restarà 
oberta fins al dia 30 d’abril.

La prestigiosa dissenyadora 
Bibian Blue a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

EXPOSICIONS / LA VEU

El proper diumenge 30 de 
març, es clausura l’exposició 
de Toni Guix, fins aquest dia 
encara es poden visitar les 
pintures a l’oli, que l’Igualadí 
té a la Sala d’Exposicions de 
la Tossa de Montbui.
El recorregut ens porta per 
paisatges variats de l’Anoia.
Toni Guix exposa sovint a la 
nostra ciutat, alternant expo-
sicions en altres indrets. Tan-
mateix cada diumenge final de 
mes podem trobar les seves 
plomes i obra gràfica a la Fira 
d’Art i Artesania d’Igualada.

Recordem l’horari per veure 
l’exposició, que fins ara ha si-

Diumenge es clausura l’exposició de Toni Guix 
a la Tossa

gut un notable èxit de visitants, 
és: diumenges de 11 a 2h.
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Helen Levitt va néixer, el 31 agost de 1913, a Broo-
klyn, Nova York. De l’entorn humà i social del Brooklyn 
de la seva infantesa, aviat va manifestar una fascina-
ció especial per les diferents seqüències visuals que 
n’obtenia del món de les cançons populars, els balls 
típics, i les primeres sessions de cinema. De passada, 
havent descobert una incontestable passió envers la 
imatge fotogràfica, tan bon punt com va acabar els 
estudis secundaris, va entrar a treballar com a aju-
dant d’un fotògraf i retratista comercial en un estudi 
del Bronx. Allà, va formar-se de manera autodidacta 
en el funcionament de la càmera de fotografiar, alho-
ra que descobria l’univers del fotògraf francès Henri 
Cartier-Bresson, de qui en va aprendre a diferenciar 
la fotografia dels fets ordinaris de la vida diària, del 
component poètic que podia contenir cada una de 
les imatges. Així, ben aviat va apostar per donar l’es-
quena a una imposada escala de valors de la imatge, 
lluny de qualsevol cànon de bellesa, en vies de per-
seguir un nou concepte de la imatge molt més lliure i 
espontània. 
Al cap d’un temps, cap al 1937, gràcies al modest 
sou de fer classes d’art a un grupet de nens, va poder 
comprar-se una càmera Leica de 35 mm. Eren dies 
en què la crisi econòmica social esdevinguda de la 
Depressió del 29 havia de ser la font d’inspiració per 
als fotògrafs, en el sentit de participar-los d’un projecte 
de treball destinat a fer propaganda pedagògica i mo-
ral per a la correcció dels diferents problemes socials. 
En aquest sentit, d’acord amb els seus interessos, a 
propòsit d’aquella iniciativa governativa, va començar 

CARMEL·LA PLANELL

Helen Levitt, o la poesia fotogràfica dels carrers de Nova York
a recórrer els barris pobres de la seva ciutat natal, tot 
interessant-se per l’univers dels nens del carrer, i en 
especial pels efectes del dèficit cultural sobre els barris 
baixos. Amb la seva Leica va començar a fotografiar 
les distintes il.lustracions que dibuixaven alguns dels 
nens del carrer i, tot seguit, va animar-se a fotografiar-
los a ells mateixos. El resultat havia de ser una assor-
tida col.lecció de dibuixos i retrats, realitzats entre els 
anys 1938 i 1948:  un document que no veuria la seva 
publicació fins a l’any 1987, amb el nom de “In the stre-
et of New York”. 
En aquella època va assolir una notable talla professi-
onal, també, gràcies al fotògraf Walker Evans, i a la co-
neixença del novel.lista i crític de cinema, James Agee. 
De l’amistat amb els dos homes, en va obtenir un esti-
mable acompanyament de les seves sessions de fotos 
per tota la ciutat; i cap al 1960, dues subvencions de 
la Fundació Guggenheim li van permetre de completar 
aquell ambiciós treball de fotografies en color, de quasi 
tot Nova York. Tot seguit, mentre es decantava per a re-
tornar a la fotografia fixa, a l’any 1965, va fer pública la 
seva manera personal de veure la ciutat i la seva gent.
L’equip fotogràfic que portava era cabdal per a conque-
rir una notable perícia en l’acte de dirigir la càmera, tot 
movent-se pels carrers, i apropiar-se de manera total-
ment espontània, però discreta, de totes les situacions 
escèniques possibles  -de quan els nens jugaven amb 
plena llibertat pel barri, o els adults hi feien vida- sen-
se que ningú s’adonés que els perseguís una càmera. 
Aquest mètode discret de fotografia social va contribuir 
a definir-la com a una fotògrafa summament respec-

tuosa amb la privacitat 
dels personatges captu-
rats amb la seva mirada 
subjectiva; i de retruc la 
desmarcava d’aquella 
fotografia tan acadèmica 
en què l’obsessió del fo-
tògraf per un tema espe-
cífic, restava autenticitat i 
naturalitat en l’obra. 
Les següents realitzaci-
ons fotogràfiques de tombants dels 60 i dels 70 van 
apropar-la al redescobriment feminista, en la recerca 
dels valors creatius de les dones, a més d’una inte-
ressantíssima i exitosa incursió com a documentalista 
en el setè art. Això i tot, a pesar que una bona part 
del seu treball en color li va ser robat, la resta de les 
fotos dels anys setanta van ser recollides molt més 
tard, a l’any 2005, en el volum de diapositives, anome-
nat “Les fotografies en color d’Helen Levitt”. A principis 
del 2000, amb uns quants premis a la mà, després de 
veure exposada la seva obra a les més prestigioses 
sales de Nova York, ella es mantenia molt al marge 
de les diferents crítiques i opinions sobre la seva obra; 
desvinculant-se de qualsevol intrusisme periodístic o 
publicitari. I, a l’any 2009, ja era una dona d’edat, amb 
una acostumada salut estable i un esperit incansable, 
a qui li va sobrevenir la mort el dia 29 de març, al seu 
apartament del carrer 13, de  Manhattan. 

Entre nosaltres

TEATRE / CRISTINA ROMA

La Thaïs Rubio és una igua-
ladina enamorada del teatre, 
sobretot del teatre musical 
que el proper 24 de maig es-
trena la seva primera obra 
Vols que t’ajudi? al Teatre de 
l’Aurora i per a la qual s’han 
esgotat totes les entrades, 
només amb el boca-orella, 
sense fer cap promoció. “El 
Teatre ens ha facilitat el dia 1 
de juny per fer una altra fun-
ció per donar cabuda a tota la 
gent que ens vol venir a veure 
i que s’ha quedat sense en-
trada”, explica, satisfeta, la 
Thaïs.
La Thaïs porta nou anys fent 
teatre i ha participat en di-
verses obres, la darrera de 
les quals va ser un musical, 
Telefills, a Sitges, en aques-
ta ocasió com a actriu. Però 
ara a Igualada, presentarà 
una obra pròpia, dirigida per 
ella i interpretada per actors 
amateurs seleccionats entre 
els molts que es van presen-
tar al càsting que es va dur a 
terme a la nostra ciutat ara 
fa un temps. “Les persones 
que es van presentar no ne-
cessàriament havien estudiat 
teatre sinó que tenen granes 

de fer-ne”, explica la Thaïs, “i 
malgrat que el teatre musical 
és un gènere prou difícil, ens 
en sortim amb moltes ganes”.
Vols que t’ajudi? està escrita 
per ella mateixa, i les can-
çons seran musicades per 
persones també d’aquí a la 
comarca. L’obra està com-
posta d’una sèrie d’escenes 
paraŀleles, típiques del dia 
a dia, que s’entrecreuen en-
tre sí i que tenen un element 
comú que sortirà al final.
L’obra es finança amb la ven-
da de les entrades i compta 
amb l’ajuda desinteressada i 
les coŀlaboracions de diver-
ses persones. La Thaïs està 
especialment satisfeta dels 
resultats que està donant 
aquest primer pas en la direc-
ció. “La gent que hi surt saben 
que és el meu primer projecte 
i s’hi estan abocant molt per-
què surti bé, la dinàmica de 
grup és molt bona. També és 
molt d’agrair l’ajuda que ens 
estan donant des del Teatre 
de l’Aurora que quan els vaig 
presentar el projecte no em 
van posar cap pega”.

Altres projectes
En acabar aquesta obra de 

teatre la Thaïs Rubio ja té al 
cap un nou projecte per tirar 
endavant. Es tracta d’un nou 
musical, que aquesta vegada 
té previst estrenar-lo directa-
ment a Barcelona i del qual 
està començant a treballar en 
el guió. Té previst estrenar-lo 
a finals de l’any que ve. “Es 
tracta d’un projecte important 
que comporta una sèrie de 
dificultats a l’hora de fer-lo i 
que s’ha de treballar molt se-
riosament. Abans de portar-
los a Barcelona m’agradaria 
presentar-lo aquí, a la meva 

ciutat”.
Un altre dels múltiples pro-
jectes que té la Thaïs és 
una webserie que pretén fer 
aquest estiu. “Sempre m’ha 
agradat molt el teatre però 
volia provar què es treballar  
davant i darrere de les cà-
meres”, explica la Thaïs. El 
projecte abraçarà tot l’estiu i 
anirà sobre el dia a dia d’un 
grup de joves que per una raó 
o altra decideixen marxar de 
casa i que d’una manera o al-
tra es van trobant i creen una 
convivència. “El que pretenc 

transmetre és que un grup 
de joves durant un estiu són 
capaços de madurar i decidir 
què volen fer de la seva vida”. 
Per aquesta webserie la Tha-
ïs té previst fer un altre càs-
ting per a gent de la comarca 
durant el mes de juny a més 
de treballar amb alguns dels 
actors que ja estan fent el 
musical i que també es volen 
apuntar a aquest nou projec-
te. D’aquí a pocs dies es farà 
una xerrada per als pares 
dels actors i dels futurs actors 
que es vulguin presentar al 
càsting -molts d’ells són me-
nors d’edat- en què se’ls ex-
plicarà aquesta nou projecte, 
de què va, com es finançarà i 
altres punts d’interès sobre el 
projecte.
El cap de la Thaïs no para mai 
i les idees van sorgint. Una 
nova proposta que li agrada-
ria tirar endavant és una nit 
d’espectacles medievals a la 
ciutat. Aquesta idea l’ha anat 
a proposar al departament de 
Cultura de l’Ajuntament.
“M’agrada molt que la gent 
que vaig coneixent en aquest 
camí del teatre m’aporti idees 
i projectes. És una manera de 
crear sinergies i compartir co-
neixements.”

Thaïs Rubio, una enamorada del teatre, presentarà a Igualada 
la seva primera obra, “Vols que t’ajudi?”
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MÚSICA / LA VEU

Avui divendres tindrà lloc al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
una classe de Lindy Hop ober-
ta a tothom que vulgui iniciar-
se en aquesta modalitat de 
ball. De les 20h a les 21h hi 
haurà la classe amb la profes-
sora Mónica Puertas de l’Es-
tudi de dansa Dell’Arte. Segui-
dament, de les 21h a les 22h 
hi haurà l’actuació de la Big 
Band de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada dirigida per 
Guim Garcia per seguir gau-
dint i ballant swing.
L’entrada és lliure. Ho orga-
nitza l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada i Estudi de 
dansa Dell’Arte amb la coŀla-
boració de l’Ateneu Igualadí.

Classe oberta de 
swing amb la Big 
Band de l’Escola 
Municipal de Música 
d’Igualada

Concert de jazz a 
la sala capelladina 
Paper de Música

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la 
tarda, la sala paper de Música 
acollirà un concert de jazz a 
càrrec de Lasco-Romaní Jazz 
Duo, format per Oriol Roma-
ní al clarinet i Elena Lasco al 
piano, que oferiran obres de 
Louis Armstrong, Jelly Roll 
Morton, Fats Waller, George 
Gershwin, entre d’altres.
Oriol Romaní és un destacat 
clarinetista de l’escena jazzís-
tica actual que ha unit el seu 
talent amb la pianista Elena 
Lasco, reconeguda pel seu 
swing festiu i arrossegador i la 
seva creativitat. El duo ofereix 
un repertori que inclou temes 
d’estil New Orleans i de l’èpo-
ca del swing, balades, stan-
dards, blues, esprituals i algun 
tema de collita pròpia del seu 
nou disc Just Jazzin.

LLIBRES / LA VEU

Cada dia visiten la Biblioteca 
Central d’Igualada més de 695 
persones que s’enduen en 
préstec uns 365 documents. 
Així ho constaten els resultats 
del 2013, unes xifres que re-
flecteixen també l’augment de 
serveis vinculats a les noves 
tecnologies, com el wifi i la Bi-
blioteca virtual.
El servei de préstec, un dels 
més destacats que s’hi ofe-
reix, permet emportar-se cap 
a casa llibres, revistes, pel-
lícules i música de forma gra-
tuïta d’entre més de 130.000 
documents disponibles, i te-
nir-los durant un mes. L’any 
passat els usuaris de préstec 
van ser 33.772 i es van endur 
111.000 documents. S’obser-
va que els adults d’entre 40 i 
64 anys són els que utilitzen 
més aquest servei. Per fer-ne 
ús només cal tenir el carnet de 
la Biblioteca: és gratuït, es fa 
al moment (no cal fotografia) 
i es pot utilitzar durant tota la 
vida a totes les biblioteques 
públiques de Catalunya. Ac-
tualment, 23.000 persones 
d’Igualada ja tenen aquest 

carnet.
El servei que ha crescut més 
és l’ús de noves tecnologies 
que ofereix la Biblioteca de 
forma gratuïta a tots els ciu-
tadans amb carnet d’usuari. 
Els usuaris del wi-fi guanyen 
terreny i, aquest any passat 
han estat 15.441, un 11% més 
que el 2012. També creixen el 
nombre de visites al web de 
la Biblioteca (www.bibliotecai-
gualada.cat), que el 2012 han 
arribat a les 195.000. Aquest 
web ha esdevingut la porta 
d’accés a tots els serveis virtu-

als de la Biblioteca. Des d’aquí 
es pot consultar el catàleg, fer 
gestions en línia, mirar l’agen-
da d’activitats, conèixer les 
novetats de totes les seccions 
(novel·les, música i cinema) i 
accedir a bases de dades i al-
tres recursos informatius. 
La Biblioteca compta amb un 
fons documental de 132.000 
documents, dels quals desta-
quen els 6.500 que conformen 
la Col·lecció Local. En aquest 
espai s’hi troben tots els llibres 
escrits per autors de la comar-
ca i tots aquells documents 

La Biblioteca rep una mitjana de gairebé 700 
usuaris al dia

que fan referència a Igualada i 
l’Anoia. Aquests són molt útils 
tant per als estudiants que han 
de fer treballs de recerca com 
per als aficionats a la història 
local, que tenen al seu abast 
des de llibres d’història local a 
reculls de fotografies antigues.
La formació d’usuaris, comen-
çant pels més menuts amb les 
visites escolars, és un altre 
dels puntals de la Biblioteca. 
L’any passat es van fer 129 vi-
sites escolars, tant d’alumnes 
d’infantil i primària com d’es-
tudiants de diversos instituts 
de la comarca. En aquestes 
visites els infants i joves apre-
nen a fer servir la Biblioteca i 
coneixen a fons tot el que hi 
poden trobar: des de contes 
per fer volar la imaginació als 
llibres per fer els seus treballs, 
a més d’un munt d’activitats 
per passar una bona estona. 
Les activitats que organitza la 
Biblioteca, que l’any passat 
van ser 466, així com els ser-
veis que ofereix s’emmarquen 
en el programa 3L per fomen-
tar la llengua i literatures cata-
lanes de l’Institut Municipal de 
Cultura.

MÚSICA / LA VEU

Després d’un any d’activitat 
i amb el grup ben consolidat, 
els igualadins Sílvia Farrés, 
Carles Pauné, Bernat Canals, 
Víctor Miguel i Joan Vidal in-
tegrants del grup JoKB han 
enregistrat una maqueta que 
serà presentada el proper di-
vendres dia 28 de març a l’es-
pai gastronòmic i cultural So-
miatruites del Rec, Igualada a 
dos quarts d’11 de la nit.
JoKB va ser format l’any 
2008 per tres amics de sisè 

de primària amb la finalitat 
de compartir música i tocar 
temes propis. Més endavant, 
el grup va anar guanyant com-
ponents. Arribant així al 2013 
on el grup es va consolidar 
per complet. A partir d’aquell 
moment les ganes de tocar, 
compondre i voler ensenyar a 
l’altra gent el que feien els va 
impulsar a fer una petita gira 
per diferents locals d’igualada, 
festes majors de pobles i con-
cursos musicals.
Més endavant i amb l’excusa 

d’haver de fer un “Treball de 
Recerca” impulsat per l’Ins-
titut, un dels components va 
proposar d’enfocar-lo al grup i 
així va néixer la idea de gravar 
una maqueta.
La maqueta inclou quatre te-
mes propis. Els tres primers: 
“Esperant que surti el sol”, 
“Sincerament” i “Quan tu em 
mires” van ser gravats en un 
estudi de Barcelona durant 
el mes de Juny del 2013. Pel 
que fa l’última cançó de la ma-
queta anomenada “Sus” rep 

homenatge a una persona. 
Va ser gravada durant aquest 
hivern, en un estudi casolà i 
compta amb la col·laboració 
d’Àlex Almirall al Saxo.
A la presentació, part de la ma-
queta també es podrà veure 
per primer cop el videoclip de 
la cançó “Esperant que surti el 
sol” dirigit per Robin Jiménez. 
Aquest va ser gravat durant el 
Setembre de l’any passat. A 
part també es vendran samar-
retes del Grup. 

JoKB, grup de música igualadí, presenta maqueta avui divendres
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Si bé Suïssa és capaç d’evocar-te una pila de segells iden-
titaris com: una superior xocolata, un gustosíssim format-
ge, uns rellotges d’alta precisió, els cants tirolesos, unes 
finances sistemàtiques o un perfil humà molt escrupolós, 
entre d’altres; aquest país et convida també a descobrir 
un paisatge d’una incontestable bellesa, dibuixat a par-
tir d’un magnífic espectacle de salts d’aigua, imponents 
glacials, misterioses grutes, romàntiques valls i llacs en-
cisadors. Un cúmul d’atractius que et transporten per un 
univers de llegenda a partir d’un fantàstic recorregut a 
través d’un dels seus esplèndids i insuperables camins 
de ferro.
Així, amb els Alps suïssos com a mosaic, des Llac Leman 
fins a Lucerna, la ruta que segueix la pintoresca línia fèrria 
del Golden Pass -un tren turístic de grans vidrieres- entre 
i Zuric, et regala en un trajecte d’uns dos-cents quilòme-
tres una extraordinària varietat de paisatges, de ciutats 
i de pobles, des de les generoses terres cultivades i pra-
deries dels voltants del Leman fins a gairebé tocar les ci-
meres alpines. En aquest sentit, si es té en compte d’una 
banda quina ha de ser la més oportuna època de l’any a 
l’hora d’internar-te a través d’aquests paratges, una de 
les millors alternatives -més que als mesos de ple hivern, 
més adients per als esports d’hivern- és en dies de prima-
vera, en un temps en què encara resplendeixen totes les 
lluïssors del temps de neu i les panoràmiques esdevenen 
espectacularment nítides. De l’altra, l’opció del trajecte 
a seguir, et proposa una completíssima descoberta amb 
el recorregut que comença des de Montreux, tot resse-
guint les carenes alpines d’Interlaken i enfilant-se per la 
bellíssima ziga-zaga de viles i paisatges que dibuixen el 
mapa del centre de Suïssa, entre els límits cantonals de 
Lucerna i Zuric, ben al nord.
Aquesta proposta de viatge per l’essència suïssa, que 
travessa els Alps i els cantons de Valais, Berna, Vaud, Lu-
cerna i Zuric, és una meravellosa excursió que t’endinsa 
per l’excepcional paisatge de vinyes enfilades per les te-
rrasses que embolcallen el llac: una demarcació   decla-
rada Patrimoni de la Humanitat, que pots recórrer més 
assossegadament amb l’anomenat Tren de les Vinyes, un 

captivador viatge des de Vevey fins a Puidoux-Chexbres. La 
ruta del Golden Pass, que no té perdició, va deixant enre-
re el popular llac per a passar-te d’una personalitat típica-
ment mediterrània a una de genuïnament alpina. Aquesta 

sacsejada, en definitiva, s’evidencia a l’arribada a la localitat 
de Gstaad, una estació hivernal amb un gran prestigi in-
ternacional perquè és la parada favorita de rics i famosos. 
Més endavant, una sèrie ben dotada de trens de muntanya 
distribueixen als amants de l’esquí per les pistes i glaceres 
del voltant, mentre els artesans segueixen tallant la fusta a 
la vora del foc per les cases del carrer principal del poble. 

I, més enllà, la localitat d’Interlaken es troba sobre una 
estreta llengua de terra entre els llacs Thun i Brienz i és 
la porta d’entrada a la regió alpina de la Jungfrau. Aquí, 
tres altíssimes cimeres marquen el cor d’aquesta serrala-
da: l’Eiger, el Mönch i la Jungfrau, el més alt. A l’entorn 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Un passeig inexcusable amb l’espectacular Golden PassArquitectures i veïnatges

LLIBRES / LA VEU

Aquest cap de setmana tindran 
lloc les presentacions de dues 
antologies narratives que inclo-
uen dos contes de l’escriptor 
capelladí. D’una banda el llibre 
titulat Tot és possible, que aple-
ga 43 narradors de la Catalunya 
Central, entre els quals els ano-
iencs Josep Maria Solà, Pep 
Elias, Teresa Roig, Maria Enrich 
i el mateix Pinyol, que hi publica 
la narració Cadenes dels uns, 
reixes dels altres. Aquest llibre, 
publicat per Edicions de l’Albí, 
serà presentat a la sala d’actes 
del Centre Cultural del Casino 
de Manresa divendres 28 a les 
vuit del vespre. I d’altra banda 
diumenge dia 30 a les dotze del 
migdia es presentarà a l’Ajun-
tament de Tremp el llibre Ma-
granes i altres narracions, que 
ha publicat Pagès Editors i que 
recull el conte guanyador i els fi-
nalistes de la vintena edició del 
Premi Vent de Port 2013, entre 
els quals la narració Llibertat, 
Igualtat, Fraternitat que el de 
Capellades ha situat a Perpi-
nyà.

Dos contes nous de Joan 
Pinyol en dues antologies

Presentació a Igualada del llibre “Mi viaje 
al norte” de Lancy Dodem
LLIBRES / LA VEU

Avui divendres a la Bilioteca 
Central d’Igualada tindrà lloc al 
presentació del llibre Mi viaje al 
Norte, de Lancy Dodem, por-
taveu de la Fundación Vicente 
Ferrer. L’acte començarà a les 
7 de la tarda.
A través del relat animat del 
seu llibre Mi viaje al Norte  en 
Lancy ens explica els diferents  
programes de desenvolupa-
ment  de la Fundación Vicente 
Ferrer, així com  els trets més 
característics de la cultura ín-
dia.
A Mi viaje al Norte, Lancy 
Dodem narra les anècdotes 
i vicissituds del seu apassio-
nant viatge: des del districte 
d’Anantapur, on va néixer i van 
transcórrer els primers anys de 
la seva vida amb l’acompanya-
ment de la Fundación Vicente 
Ferrer, fins a la cosmopolita i 
acollidora ciutat de Barcelona, 
on actualment treballa i on ha 
creat la seva nova llar.
Al seu relat es posa de mani-
fest el contrast entre dues rea-

litats, Orient i Occident, i l’abis-
me que  les  separa. També, 
els anys que en Lancy Dodem 
va compartir amb Vicente Fer-
rer,  per qui sent una profunda 
admiració i un immens agra-
ïment, perquè li va ensenyar 
tot allò que no es pot ense-
nyar: “ell sempre va viure hu-
milment, perdonant de tot cor, 
oferint una segona oportunitat, 

treballant incansablement per 
fer realitat el seu somni d’era-
dicar la fam, el sofriment i la 
desigualtat.”   
A través de la seva narració, 
l’autor ens anima a prendre les  
regnes de les nostres vides 
amb valentia, comprenent el 
poder de la acció i, igual com 
l’aigua, aprenent a fluir amb la 
vida.

d’aquestes crestes, una altra línia fèrria s’obre pas a un 
espectacular traçat de tren que puja fins al Jungfraujoch 
o Cim d’Europa, on hi ha l’estació de ferrocarril més alta 
d’Europa, totalment encaixada al voltant de les glaceres 
eternes. Per últim, el camí cap a Lucerna et suggereix un 
altre apassionant capítol de contemplació paisatgística, 
tot resseguint el llac dels Quatre Cantons. 
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CLASSE OBERTA DE SWING
- Igualada 
Classe oberta de swing amb la 
Big Band de l’Escola Municipal 
de Música.
Divendres a les 8 del vespre al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

TEATRE. “LA NIT JUST ABANS 
DELS BOSCOS”
- Igualada 
La companyia Arsènic Creació 
i TNT-CAET presenten aquesta 
colpidora història sobre la sole-
dat, la marginació i al recerca 
de l’amor.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre de Lancy 
Dodem, el primer nen que va 
ser apadrinat per Vicenç i Anna 
Ferrer: “Mi viaje al Norte”.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de presentació de la 
primera maqueta del nou grup 
musical igualadí JoKB.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit 
a l’espai gastronòmic i cultural 
Somiatruites.

CLUB DE LECTURA
- Vilanova del Camí 
Sessió de club de lectura amb 
comentaris sobre el llibre “Su-
eño profundo” de Banana Yos-
himoto.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda 
i a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca.

DISSABTE 29

TEATRE. “LA NIT JUST ABANS 
DELS BOSCOS”
- Igualada 
La companyia Arsènic Creació 
i TNT-CAET presenten aquesta 
colpidora història sobre la sole-
dat, la marginació i al recerca 
de l’amor.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

150 ANIVERSARI DE L’ATE-
NEU IGUALADÍ
- Igualada 
Acte institucional de celebració 
dels 150 anys del naixement de 
l’Ateneu Igualadí
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

FIRAFOC
- Igualada 
Fira del foc i la pòlvora a Ca-
talunya. Punt de trobada entre 
fabricants, programadors i usu-
aris.
Dissabte de les 10 del matí 
a les 8 del vespre a diversos 
punts de la ciutat.

JAZZ CLÀSSIC
- Capellades 
Concert de jazz clàssic a càr-
rec d’Oriol Romaní al clarinet i 
Elena Lasco al piano.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

CINECLUB ADULTS
- Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula “El ori-
gen del planeta de los simios”.
Dissabte a les 10 del vespre al 
centre polivalent de Can paps-
seit.

DIUMENGE 30

TEATRE. “LA NIT JUST ABANS 
DELS BOSCOS”
- Igualada 
La companyia Arsènic Creació 

i TNT-CAET presenten aquesta 
colpidora història sobre la sole-
dat, la marginació i al recerca 
de l’amor.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CIRC. “CIRC A CALDO”
- Igualada 
Xarxa Igualada programa 
aquesta sessió de circ per a 
sala teatral.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

XXI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- Igualada 
Nova sessió del festival, en 
aquesta ocasió a càrrec de 
Saky Aoky i Erwan Le Prado.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

TEATRE. “ELS TRES ÓSSOS”
- Capellades 
La Xarxa Capellades proposa 
aquesta sessió de teatre fami-
liar.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

FESTA DE LA FORJA
- Piera 
Amb la forja com a eix central, 
la Festa de la Forja ofereix ta-
llers gratuïts per aprendre l’art 
de la forja.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí a la plaça del Sant Crist.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula per a 
tots els públics “Gru 2”.
Diumenge a les 12 del migdia al 
centre polivalent de Can paps-
seit.

DILLUNS 31

CONFERÈNCIA

- Igualada 
“L’arqueoantropologia: aplica-
ció de tècniques forenses a la 
història i prehistòria” a càrrec  
de Tona Majó. Conferència or-
ganitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 1

ESPAI DE TERTÚLIA
- Igualada 
DdD Dimarts de Diàlegs, espai 
de tertúlia, debat i reflexió so-
bre un tema escollit.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

JAM SESSION
- Igualada 
Autèntica jam session oberta a 
tots els músics de jazz que hi 
vulguin participar.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

COMMEMORACIÓ TRICENTE-
NARI 1714-2014
- Igualada 
Cicle de cinema. projecció del 
documental “Hola, Europa!” de 
M. Dolors Genovès.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

FEM MÚSICA JUNTS
- Piera 
La música permet estimular i 
contribuir al desenvolupament 
i la creativitat de petits i grans.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DIMECRES 2

CINEMA DOCUMENTAL
- Igualada 
“Petita història de l’enquader-
nació”, recorregut per la histò-
ria. A càrrec de maria Reque-

sens.
Dimecres a 2/4 de 8 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

DIJOUS 3

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Com es cuina una novel.la his-
tòrica”, conferència a càrrec de 
Màrius Mollà, escriptor sota el 
nom d’Andrés Vidal.
Dijous a 1/4 de 8 del vespre  a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

PARLEM I FEM
- Igualada 
“El cos parla, l’escoltem?”, xer-
rada a càrrec d’Imma Vila, tera-
peuta i mestra de reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre  a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Les 
dones 1714” de Patricia Ga-
bancho. Es comptarà amb al 
presència de l’autora.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre  
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb el grup A Contra 
Blues.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

HORA DEL CONTE
- Montbui 
“L’ovelleta que va venir a so-
par”. Contes a càrrec de Sara 
Fuente.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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.

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.

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’Exposicions.

CIRC
Màrius Gómez
Exposició de fotografies sobre 
el circ. 12 imatges realitzades 
durant el Festival Internacional 
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 mú-
sics en els directes programats 
en l’últim any i mig al mateix 
Hot Blues. 
Durant tot el març al bar musi-
cal Hot Blues d’Igualada.

PECES DE MODA
Bibian Blue
Mostra de peces original de la 
prestigiosa dissenyadora de 
moda alternativa. 
Del 24 de març al 30 d’abril a 

l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps.

SEGUINT LES PETJA-
DES DELS ROMANS. ELS 
CAMINS DE L’AIGUA
Fotografies de Carles Olivella 
i Viguer sobre les construc-
cions romanes per a l’ús de 
l’aigua. 
Del 26 de març al 15 d’abril al 
vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral.

JOVES X LA CREATIVI-
TAT
Recull de treballs gràfics rea-
litzats per joves igualadins or-
ganitzat per la Kaserna. 
De l’1 d’abril al 31 de maig a 
La Kaserna.
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El racó del Cineclub •  Vivir es fácil con los ojos cerrados

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, i 
també diumenge a les 6 de 
la tarda, el Cine-club projecta 
(en 35 mm.) la pel·lícula tri-
omfadora dels darrers premis 
Goya, Vivir es fácil con los 
ojos cerrados, producció es-
panyola de 2013 dirigida per 
David Trueba.
El film parteix d’uns fets i d’un 
personatge real, i no ens re-
ferim a John Lennon sinó a 
Antonio: professor d’anglès 
en una escola d’Albacete i fan 
incondicional dels Beatles, fa 
servir les lletres de les seves 
cançons per il·lustrar les clas-
ses (el títol de la pel·lícula està 
tret de la lletra de Strawberry 
Fields Forever). Som a l’any 
1966 i el mític beatle participa 
com a actor a Cómo gané la 
guerra, pel·lícula que Richard 
Lester roda a Almería. Antonio 
decideix  traslladar-s’hi per co-
nèixer-lo; pel camí, troba Be-
lén i Juanjo, dos adolescents 
rebels. Tots ells protagonitzen 
un viatge singular a la recer-

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

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

Cristóbal Olmo (Capellades) Judit Sole (Igualada)
Glòria Serra (Jorba) Maria Àngels Just Valles (Igualada)

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes març són:

ca d’uns somnis i una llibertat 
que el règim franquista s’en-
testava a negar.
Vivir es fácil con los ojos cer-
rados és un retrat fidel d’una 
època potser superada i una 
tendra road-movie iniciàtica. 
El germà petit dels Trueba 
demostra novament la seva 
solvència i sensibilitat, aju-
dat per les interpretacions del 
sempre eficaç Javier Cámara 
i dels joves Francesc Colomer 
(Pa negre) i Natalia de Moli-
na. En el repartiment, trobem 
també Jorge Sanz, qui havia 
treballat amb el director en la 
curiosa i metalingüística sèrie 
de televisió ¿Qué fue de Jorge 
Sanz?, i els protagonistes del 
seu gran èxit Soldados de Sa-
lamina, Ariadna Gil i Ramón 
Fontseré.
Amb aquest títol, guanyador 
dels Goya, i després de La 
plaga (premis Gaudí), La gran 
belleza (Oscar a la millor pel-
lícula de parla no anglesa), 
La vida de Adèle (Palma d’Or 
a Cannes) i amb la previsible 
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Guanyadora de 6 premis Goya

propera estrena de 12 anys 
d’esclavitud, guanyadora dels 
Oscar, podrem dir que a Igua-
lada es veu menys cinema 

després del tancament del 
Kursal però no pas que ens 
estiguem perdent els millors 
títols de la temporada, tot grà-

cies al Cineclub. Continuar per 
aquest camí ja només depèn 
dels espectadors, és a dir de 
vosaltres. 

RICARD FUSTÉ.-

S’estrena a Tous Una vida 
sencilla ( Tao jie) una emotiva 
i molt humana peŀlícula rea-
litzada a Hong Kong per una 
de les més notables realitza-
dores xineses actuals, Ann 
Lui. Basant-se en fets reals, 
la peŀlícula relata la dramàtica 
historia de Chun Tao Chung. 
Aquesta ha treballat com a 
serventa per a la família Le-
ung durant seixanta anys. 
Ara té cura de Roger, l’únic 
membre de la família Leung 
que encara viu a Hong Kong. 
Un dia, en tornar de la feina, 
Roger descobreix que Tao ha 
patit un vessament cerebral i 
la porta a l’hospital. Quan ella 
li diu que vol deixar la seva fei-
na i marxar a una residència, 
ell li troba una habitació en un 
centre dirigit per un vell amic. 

La vida de Chun Tao
Estrena a Tous •  Una vida sencilla

A força de dedicar temps i 
atenció a les necessitats i de-
sitjos de Tao, Roger desco-
breix quant significa per a ell 
la vella criada.
Guanyadora de la Copa Volpi 
a la millor actriu en el Festival 
de Venècia, Deannie Yip fa 
una formidable interpretació 
de la vella serventa. Ella és 
l’anima i la llum d’aquesta no-
table peŀlícula. Reproduïm  les 
paraules que va escriure so-
bre ella Jordi Costa, a les pà-
gines del diari El País:  “Un no 
pot sinó sorprendre’s davant 
el tacte, la precisió, l’elegància 
i el palpable i legítim humanis-
me de la mirada d’Anne Hui 
a l’hora d’abordar un tema i 
unes relacions que, sens dub-
te, haguessin estat material 
abrasiu en mans d’un director 
occidental”. 



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS
Espanya. Comèdia dramàtica. De David Trueba. Amb Javier Cámara, 
Natalia de Molina i Francesc Colomer. Antonio és un professor que utilitza 
les cançons de The Beatles per ensenyar anglès a l´Espanya de 1966. Quan 
s´assabenta que el seu ídol John Lennon està a Almeria rodant una pel.
lícula, decideix viatjar fins allà per conèixer-lo. En la seva ruta recull a 
Juanjo, un noi de 16 anys que s´ha fugat de casa, hi també a Belén, una 
jove de 21 que aparenta estar també fugint d´alguna cosa.

UNA VIDA SENCILLA
Hong Kong. Drama. D´Ann Lui. Amb Deannie Yip, Andy Lau, Wang Fuli 
i Qin Hailu. Chun Tao ha treballat com a serventa per a la família Leung 
durant seixanta anys. Ara té cura de Roger, l´únic membre de la família 
Leung que encara viu a Hong Kong. Un dia, però, ella pateix un vessament 
cerebral. A força de dedicar temps i atenció a les necessitats i desitjos de 
Tao , Roger Leung descobreix quant significa per a ell la vella criada. 

CAPITAN AMERICA
Estats Units. Aventures fantàstiques. D´Anthony Russo i Joe Russo.  Amb 
Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson i Robert Redford. 
Després dels devastadors esdeveniments viscuts a Nova York amb Els 
Venjadors, Steve Rogers, àlies el Capità Amèrica, viu tranquil  a Washington 
DC, intentant adaptar-se al món modern. Però quan ataquen a un 
amic, Steve es veu embolicat en una trama d´intrigues que representa 
una amenaça per al món . S´unirà llavors a la Vídua Negra i al Falcó per 
desemmascarar als conspiradors.

NON STOP
Estats Units. Intriga i acció. De Jaume Collet –Serra. Amb Liam Neeson, 
Julianne Moore i Lupita Nyong’o. Bill Marks, un veterà agent del servei 
aeri dels Marshalls, se sent força cremat tant amb el món com amb la seva 
rutinària professió. No obstant això, un dia, en un viatge transatlàntic de 
Nova York a Londres rep una sèrie de misteriosos missatges. Li diuen que 
si el seu govern no paga 150 milions de dòlars a un compte secret, un 
passatger moriria cada 20 minuts. 

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. 

KAMIKAZE
Espanya. Comèdia dramàtica. D’Alex Pina. Amb  Álex García, Verónica 
Echegui, Carmen Machi. Slastan, un home de Karadjistan, està disposat a 
immolar a bord de l’avió de Moscou amb destinació a Madrid, però el seu 
pla es complica quan, a causa d’una tempesta de neu, el viatge es retarda. 
Allotjats en un hotel, el terrorista haurà de conviure amb les 332 persones 
a qui matarà. Slastan coneix, parla i es relaciona amb les seves futures 
víctimes i començarà a plantejar-se si suïcidar-se i acabar amb la vida de 
tota aquesta gent innocent és realment el correcte.

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

GRAN HOTEL BUDAPEST
Alemannya/Estats Units. Drama. De Wes Anderson. Amb Ralph Fiennes, 
F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody. El Sr Gustave H., un 
llegendari conserge d’un famós hotel europeu d’entreguerres, entaula 
amistat amb Zero Moustafa, un jove empleat a qui converteix en el seu 
protegit. La història tracta sobre el robatori i la recuperació d’una pintura 
renaixentista de valor incalculable i sobre la batalla que enfronta els 
membres d’una família per una immensa fortuna. 

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres 22:30
Diumenge 18:00
VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 10 SETMANES TANCAT

1/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv. Dll a Dc: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.:12:00/15:50/18:10/20:30/22:50
Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/PEABODY Y SHERMAN (apta) 
Dv.: 17:40
Ds. i Dg: 15:30/17:40/19:45
Dg.: 11:50/16:30/19:00/22:00
Dll a Dj.: 17:40
2/300 ORIGEN IMPERIO (16 anys) 
Dv. Dll.a Dc: 19:45/22:00
Ds. i Dg: 22:00
Dj: 21:50
2/PEABODY Y SHERMAN 3D 
(apta) 
Dg.: 11:40
2/PHILOMENA (apta) 
Dj.: 19:45

3/ NON STOP (12 anys) 
Dv. a Dc: 17:50/20:00/22:10
Dj.: 17:30/19:40/21:50
3/ LEGO (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 12:00/15:30

4/CAPITAN AMERICA 3D (12 anys)  
Dv. Dll a Dc.: 18:30/21:15
Ds.: 15:45/18:30/21:15
Dg.: 12:00/15:45/18:30/21:15
Dj.: 17:50/20:30

5/CAPITAN AMERICA (12 anys)
Dv. Dll a Dc.: 19:15/22:00
Ds. : 16.30/19:15/22:00
Dg.: 12:00/16.30/19:15/22:00
Dj.: 18:40/21:20

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EN SOLITARIO  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
UNA VIDA SENCILLA (7 anys) 
(Millor actriu Deanie Ip a la 
Mostra de Venezia)
Diumenge: 19:45

6/KAMIKAZE (7 anys)
Dv. Dll a Dc: 18:40/20:45/22:50
Ds.: 16:35/18:40/20:45/22:50
Dg.: 11:40/16:35/18:40/20:45/22:50
Dj.: 17:40/19:40/21:40

7/LA BELLA Y LA BESTIA (7 anys)
Dv. a Dj: 18:00
Ds: 15:40/18:00
Dg: 11:30/15:40/18:00
7/MONUMENTS MEN (7 anys)  
Dv a Dj.: 20:20
7/PHILOMENA (apta)
Dv. a Dc.: 22:40

8/ GRAN HOTEL BUDAPEST
Dv. Dll a Dc: 18:30/20:35/22:40
Ds.: 16:20/18:30/20:35/22:40
Dg.:11:50/16:20/18:30/20:35/22:40
Dj.: 17:40/19:45/21:45

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54
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Defuncions
MAGDA BOIRA FONTANET 
Edat : 95 anys

ANTONIA RAVELL PANNOU 
Edat : 89 anys

SANTIAGO REDONDO GARCIA 
Edat : 88 anys

ALBERT MIRANDA PÉREZ 
Edat : 61 anys

JUANA CRUZ ORTIZ Edat : 
64 anys

MIQUEL CUADRAT DOLCET 
Edat : 89 anys

SISCU ABRIL PÉREZ 
Edat : 60 anys

ANTONIA COROMINAS SERRA 
Edat : 95 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Francesc Abril Perez

Els teus amics del Club de Tir Igualada 
no t’oblidarem.

Igualada, març de 2014

Miguel Borràs Pons
Ha mort a l'edat de 75 anys, 
el dia 19 de març de 2014

Igualada, març de 2014

Esposa i família volen agrair les mostres de 
condol rebudes en l’acte de comiat que tingué 
lloc el passat divendres dia 21 de març a 
l’església de Vallbona d’Anoia.

No tinc respostes al per què 
d’aquest desafortunat i ràpid 
desenllaç. Quina traïció la 
vida! Acabaves d’estrenar els 
seixanta!
De fa uns dies, encara puc es-
coltar les teves paraules ple-
nes de dubtes i temors... I, jo, 
només vaig saber encoratjar-
te a ser valenta; una valentia 
que no he pogut ni fer-me prò-
pia per a enfrontar-me al teu 
aclaparador final. 
No puc canviar els dies d’un 
passat: els imperatius de la 
meva maternitat o les priori-
tats de les teves relacions que 
van contribuir a distanciar-
nos. Aquella proximitat d’ha-
ver viscut a la mateixa escala 
va s’esvair-se com la boira; 

però, aviat vaig endevinar que 
en el teu món no hi deixava 
de lluir el sol... i si em neces-
sitaves, jo no estava pas tan 
lluny. Em complaïa de veure la 
brillantor dels teus ulls blaus, 
el teu somriure espontani i la 
cara de felicitat de viure en 
parella, amb el Toni... Se’t veia 

En el traspàs de la Joana Castellà i Jaume: 
una bellíssima persona, i una de les meves 
amistats més precioses 

tan feliç!
Avui sóc incapaç d’evitar que 
una gran pena em parteixi el 
cor. Demà, i sempre, estaràs 
present en la meva vida a tra-
vés de tants records de les 
estimables estones que hem 
passat juntes. Mai no deixa-
rà d’acompanyar-me aquella 
alenada de pau i serenitat que 
deixaves anar amb les teves 
sàvies paraules... i aquell or-
gull tan discret de ser la néta 
del Gabriel Castellà i la nebo-
da d’una afectuosa i reeixida 
poetessa, la Teresa Castellà. 
La teva heretat està plena 
d’amor i generositat; contrària-
ment la meva gratitud és poca.  

Carmel.la Planell i Lluís

La Joana Castellà se’n ha 
anat amb la mateixa discre-
ció que va viure. Nascuda al 
si d’una família que tenia en 
la cultura -igualadina i catala-
na- el seu àmbit vital, el seu 
caràcter discret la va portar a 
tenir cura del llegat dels Cas-
tellà, sense posar-se mai al 
davant de res i sense negar-
se mai a compartir la memò-
ria dels seus familiars ja de-
sapareguts.  
La Joana tenia sempre un 
somriure a la cara, les mans 

esteses per ajudar i una con-
versa per a mantenir. Sempre 
educadament -en això em re-
cordava a la seva mare- i sen-
se perdre mai la paciència.
Mai havia presumit que un 
dels coŀlegis d’Igualada por-
ta el nom del seu avi patern 
-Gabriel Castellà- però en va 
conservar tant com va po-
der, els llibres i els records. 
Segurament que en alguns 
moments de la seva vida, a la 
Joana Castellà, la ciutat no va 
saber estar a l’alçada de tot el 

que es mereixia. Una caracte-
rística negativa que Igualada 
tot sovint demostra, però que 
en aquest cas trobo especial-
ment dolorós. La vida és ple-
na d’injustícies. 
La malaltia s’ha endut a la 
Joana, just quan era més fe-
liç. I amb ella n’ha marxat un 
trosset de la felicitat de tots 
els que em tingut l’alegria de 
conèixer-la.  

Jaume Singla

Ens ha deixat la Joana Castellà

El passat dilluns dia 24 al matí, 
al abasílica de Santa maria va 
tenir lloc el comiat de la Joa-
na amb moltes persones que 
van poder ser presents. Va ser 
molt emotiu, tant per la me-
ravella dels cants i la música 
que es va sentir com per totes 
les coses que a la Joana se li 

van dir.
Nosaltres, des d’aquí, volem 
fer el nostre petit homenatge a 
la Joana, una gran amiga molt 
estimada per tots.

Julio, Isa i tots els amics de 
la Frater

En record de la Joana Castellà

No tinc paraules per expres-
sar els meus sentiments. Et 
recordo en aquella habitació 
de l’hospital on la flama de la 
teva vida s’anava apagant a 
poc a poc. Tu no et donaves 
per vençuda. Jo, amb impo-
tència, pensava que era injust 
i el meu cor es feia un tip de 

plorar. Eres massa jove, Joa-
na.
Estaràs a la memòria i al cor 
de molts igualadins i igualadi-
nes.
T’estimo

Marcel.la Prat

Tot recordant la Joana Castellà

JOSEP SUCARRATS PUYALTÓ 
Edat : 75 anys

JUANA CARO DÍAZ 
Edat : 86 anys

FEDERICO GÓMEZ GONZÁLEZ 
Edat : 83 anys
 



   

              

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

Guia de la salut 61
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 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

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

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

- 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 

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les 

marques
-Personal titulat

· 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... 



CARÈNCIES NUTRICI-
ONALS DE LES DIE-
TES VEGETARIANES

Cada vegada són més les 
persones que recorren a die-
tes vegetarianes, una forma 
alternativa d’alimentació que 
condueix a una reducció o 
exclusió d’aliments d’origen 
animal. Uns corrents que van 
aparèixer a occident a finals 
del S.XIX i un estil de vida 
compartit per Gandhi, Steve 
Jobs... Aquestes dietes po-
den resultar aptes per tots 
els cicles de la vida. No obs-
tant, si no són supervisades, 
poden causar problemes de 
salut. És freqüent que les 
persones que segueixen di-
etes ovolactovegetarianes, 
lactovegetarianes i veganes 
presentin carències energè-
tiques, proteiques, d’àcids 
grassos omega 3, de mine-
rals (iode, zenc, ferro, cal-
ci) i vitamines (D, B12, B6). 
Aspecte pel qual serà clau 
potenciar aliments com el 
germen de blat, llavors de 
lli, algues, begudes vegetals 
enriquides amb calci i re-
córrer a  la suplementació a 
través d’omega 3 procedent 
d’algues, multivitamínics... 
Així com garantir la ingesta 
de proteïnes d’alt valor biolò-
gic a través de soja o mitjan-
çant la correcta combinació 
d’aliments d’origen vegetal. 
Els llegums i els fruits secs 
són deficitaris en metionina i, 
els cereals ho són en lisina. 
Però, combinant llegums o 
fruits secs amb cereals, ga-
rantirem l’aport de tots els 
aminoàcids essencials.

POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com



  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

62
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de març de 2014

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



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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de 
Ingredients per 4 persones: 
-500g de maduixes madures
-100g de farina de rebosteria
-3 ous
-100ml de llet sencera
40g de sucre
-oli de gira-sol per fregir
-sucre per arrebossar

Maduixes �egides
Preparació:
Començarem separant dos dels tres ous en clara i rovell . Reservant cadascuna per 
separat . En un bol tirem la farina tamisada , hi afegim dos rovells i un ou sencer i el 
pessic de sal . Afegim la llet a temperatura ambient i batem amb la batedora �ns que 
no vegem grumolls de farina i es formi una pasta llisa .
En un altre bol , batem les clares a punt de neu amb el sucre i les afegim suaument 
remenant amb una espàtula de silicona a la massa anterior .
Posem una paella fonda al foc i li afegim abundant oli de gira-sol , l'escalfem i anem 
banyant les maduixes , a les que li haurem punxat una broqueta llarga , en la massa 
. Fregint en l'oli calent foc mitjà �ns que estiguin daurades . Les deixem escórrer en 
un plat amb paper de cuina i les arrebossem encara calentes en sucre .

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

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

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

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

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
David Balcells Badia, nascut 
a Sant Martí de Tous el 1978, 
és químic i té un currículum 
que m’impressiona. Ha treba-
llat com a docent i investigador 
en diverses universitats: UAB 
(Barcelona), UofC (Canadà), 
KU (Japó), UM2 (França) i UiO 
(Noruega). La seva recerca en 
el camp de la catàlisi i les noves 
fonts d’energia s’ha publicat 
en diverses revistes especi-
alitzades i es pot consultar al 
web www.davidbalcellsrese-
arch.info. Actualment treballa a 
la Universitat d’Oslo (Noruega) 
-on resideix- desenvolupant un 
projecte finançat  pel programa 
europeu Marie Curie. Inverteix 
el temps de lleure fent fotogra-
fia de natura i escalada, amb 
especial atenció a l’univers 
montserratí. Durant dos anys 
consecutius, 2010 i 2011, ha 
guanyat el primer i el segon 
premis del concurs de fotogra-
fia del Patronat de la Munta-
nya de Montserrat. Acaba de 
publicar el llibre Montserrat. 50 
indrets amb encant de l’editorial 
Cossetània.
Què explica en el llibre?
Com arribar als 50 indrets més 
bonics i carismàtics de la mun-
tanya de Montserrat. Cada 
indret va acompanyat d’un iti-
nerari que permet arribar-hi, 

amb un descripció  que inclou 
informació, anècdotes històri-
ques i dues fotografies artísti-
ques.
Quant li ha costat realitzar el 
llibre?
És el fruit de 5 anys de treball. A 
més de recórrer i descriure els 
itineraris, vaig crear un arxiu 
de més de 1.500 fotografies 
que cobreixen amb detall les 6 
regions de Montserrat. El llibre 
conté una selecció acurada de 
100 fotografies.
Som conscients de la impor-
tància del Parc Natural de 
Montserrat?
No gaire. La majoria de la gent 
reconeix la dimensió cultural i 
religiosa de la muntanya. En 
canvi, encara som minoria els 
que apreciem l’extraordinari 
valor natural del Parc. 
Els ajuntaments vinculats al 
Parc, han senyalitzat bé els 
camins?
No conec suficientment el tre-
ball realitzat per ajuntaments 
i consells comarcals com per 
poder  valorar-lo. Sí puc dir 
que  durant els 5 anys que he 
treballat en el llibre he vist una 
millora sensible en la senya-
lització dels camins que du a 
terme el Patronat de la Munta-
nya de Montserrat.
Quin grau de dificultat tenen 
les rutes proposades?

La majoria de rutes no presenta 
cap dificultat tècnica remarca-
ble. Són rutes senzilles i ben 
senyalitzades que es poden fer 
a peu. Moltes es poden fer amb 
família, incloent nens i gent 
gran.
D’altres són més exigents i 
requereixen una bona forma 
física per a superar forts des-
nivells en distàncies curtes. La 
dificultat de les rutes, així com 
la distància i el desnivell, estan 
especificats per cadascun dels 
50 indrets.
Què l’ha motivat a fer aquest 
llibre de rutes?
Poder combinar tres grans pas-
sions personals: Montserrat, la 
fotografia i els llibres.
Dels 50 indrets que propo-
ses, quin seria el seu prefe-
rit?

Aquesta secció és una de les 
més populars de La Veu, però 
no hi ha setmana que no es 
rebi alguna queixa pel que s’hi 
publica. Els que ho fan, voldrien 
que es parlés només dels altres. 
I es callés el que s’apropa a la 
‘seva intimitat’. I esgrimeixen les 
seves ‘raons morals’ i defensen el 
seus interessos. No es queixen, 
perquè no poden, de l’ètica i cura 
amb la que es tracten les infor-
macions. Voldrien que es parlés 
d’aquell món idealitzat que ells 
tenen al cap. I a vegades es diuen 
ofesos i amenacen amb represà-
lies. Però fer-los cas comportaria 
que només s’expliquessin fets 
insubstancials d’una societat 
amorfa i sense personalitat. La 
nostra responsabilitat social és 
informar. No crear o deformar la 
realitat. I intentem ser un reflex 
de l’esdevenir social. Hi ha dies 
que es publiquen coses millors 
i pitjors. Perquè la vida és això. 
Èxits i fracassos. Alegries i penes. 
Naixements i morts. Victòries i 
desfetes. Opinions compartides 
i enfrontaments. Ens sap greu 
no poder satisfer a tothom. Però 
el periòdic parla de tot el que 
passa. I si cal, també de les ame-
naces i retrets que rebem per fer 
la nostra feina, que continuarem 
fent mentre la societat vulgui 
aquest servei.

En tinc molts! Fent un esforç: 
La Roca Foradada.
Quin no ens hauríem de 
perdre?
Sant Jeroni és un clàssic 
de l’excursionisme català 
gairebé obligatori.  Entre 
els més recòndits i remots, 
el Montgròs és un paratge 
excepcional que satisfarà als 
excursionistes més exigents.
Són rutes esportives, de 
natura, religioses....?
Al llibre n’hi ha de tot tipus 
(i també de combinades): 
Esportives (el Pas del Prín-
cep des del Bruc), de Natura 
(el Pas de l’Esfinx, on proba-
blement veurem cabres de 
muntanya) i Religioses (el 
Monestir i vàries Ermites de 
la part alta de Montserrat).
És un llibre d’encàrrec?
La idea original de fer un llibre 
de Montserrat amb una forta 
component visual va ser 
meva. Cossetània, va res-
pondre positivament i me l’en-
carregà en format diferent. És 
el d’una guia visual que uneix 
la força de la fotografia amb 
la utilitat dels itineraris que 
et permeten arribar a tots els 
indrets que s’aprecien en les 
imatges. He d’agrair a l’edi-
torial que hagi tirat endavant 
aquest llibre amb els seus 
propis mitjans econòmics.

4 paraules amb... David Balcells


