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Igualada i Martorell, en 
una mateixa comarca?

El president del Consell Comarcal proposa unir l’Anoia amb el Baix Llobregat Nord

Joan Vich, dimecres al migdia, en el moment de fer pública la seva renúncia a l’alcaldia, en un solitari Saló de Plens. Foto: Jordi Puiggròs.
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L'IHC 
disputa 
la final 
four de 
la CERS

L'associació 
Dispiera 
celebra el desè 
aniversari
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Plega l’alcalde més veterà
Joan Vich diu adéu a 35 anys d’alcaldia a Vilanova del Camí

El Monbus IHC s’ha conjurat 
davant el seu principal repte des 
de l’època daurada en la que 
guanyava tot el que se li posava 
per davant. Aquest cap de set-
mana juga a Itàlia fase final de 
la Copa CERS. L’IHC torna a jugar-se un gran títol a Europa. Foto: Joan Guasch.P35

Diumenge, 
torna "la Gran 
Follada" a 
Igualada P12

La zona blava 
d'Igualada es 
podrà pagar des 
del mòbil P14

Emporta’t 2 ulleres de sol de marca

i només en pagues unes!

EN SOL
DE MARCA
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Gairebé nou anys després d’iniciar-se la 
campanya ciutadana Per Una Vegueria 
Pròpia a l’objecte d’evitar la separació, 
administrativament parlant, entre les co-
marques d’origen penedesenc i l’Anoia, la 
Generalitat ha creat l’Àmbit Penedès, però 
hores d’ara, encara no n’ha fet cap dele-
gació. Això fa que els plans territorials de 
l’Anoia es facin des de les Comarques Cen-
trals, els de l’Alt Penedès i Garraf des del 
Barcelonès i els del Baix Penedès des del 
Tarragonès. Una situació molt complicada.
Haver creat l’Àmbit Penedès però no dotar-
lo de la mínima infraestructura, mantenint 
les delegacions com fins ara a les quatre 
comarques, repartides per tres àmbits ter-
ritorials diferents, és un incompliment de la 
llei i un frau a la voluntat democràtica ex-
pressada pel territori.

L’Àmbit Penedès pateix un retard d’anys 
en l’elaboració dels seus plans territorials i 
al mateix temps, tot i existir legalment, les 
seves atribucions estan repartides en al-
tres àmbits que, difícilment poden planificar 
res, ja que saben que només representen a 
aquestes comarques de forma molt provisi-
onal. L’Anoia està patint, de forma injustifi-
cada, una situació d’indefensió en un mo-
ment, en què és imprescindible una bona 
planificació territorial.
La creació de l’Àmbit Territorial del Pene-
dès ha obert la porta a la modificació dels lí-
mits territorials de l’Anoia que, per un cantó 
cedeix al Bages els set municipis de l’Alta 
Anoia, però per l’altra pot incorporar l’àrea 
d’influència de Martorell i doblar el nombre 
d’habitants, tal i com proposa aquesta set-
mana el president del Consell Comarcal de 
l’Anoia.
Els quatre alcaldes que s’han reunit recent-
ment a Vilanova i la Geltrú, haurien de con-
vidar a participar de les reunions a l’alcalde 
de Martorell per tal d’anar posant fil a l’agu-
lla a la vertebració gradual d’un territori on 
conflueixen la indústria, els serveis, l’agri-
cultura i el turisme. Els més potents vectors 
econòmics de la Catalunya del segle XXI.
A manca d’un delegat territorial, la capaci-
tat de tirar endavant aquest ambiciós pla, 
correspon a tots els alcaldes implicats. La 
Generalitat pot -i ha- d’impulsar aquesta in-
tegració que sense incrementar la despesa 
publica, pot donar excel·lents resultats al 
territori.
Ara toca als alcaldes, presidents dels con-
sells comarcals i als diputats, acabar la fei-
na iniciada per la plataforma “Per una Ve-
gueria Pròpia”.

Una proposta 
interessant

Joan Vich
Després de 35 anys en el càrrec, tants com té la recuperació 
de la democràcia en els nostres ajuntaments, Joan Vich i Adzet 
ha anunciat aquesta setmana que deixa l’alcaldia de Vilanova 
del Camí. Més enllà dels problemes interns de caire polític que 
sacsegen el PSC a nivell nacional i local, aquest extrem no hauria 
d’emboirar l’enorme treball que Vich ha fet durant més de tres 
dècades pel seu municipi, per la comarca i pel país. 

Francisco Pérez de los Cobos, president del TC, ha 
aconseguit que el Tribunal Constitucional declarés 
per unanimitat nul·la i inconstitucional la declaració 
de sobirania aprovada pel Parlament en considerar 
que Catalunya no és “un subjecte polític i jurídic” per 
vulnerar els articles 1.2 i 2 de la Constitució, referits 
a la unitat d’Espanya, i els 1 i 2.4 de l’Estatut, que 
defineixen Catalunya com una comunitat autònoma.

Francisco Pérez de los Cobos, president, Adela 
Asúa, vicepresidenta i ponent de la resolució, Juan 
Antonio Xiol i Pedro González Trevijano, jutges 
del Tribunal Constitucional se’n van anar a la Repú-
blica Dominicana, amb l’excusa de la Conferència 
Iberoamericana de Justícia Constitucional, per pac-
tar la sentència entre palmeres i bevent rom i cacao. 
Internament en diuen ‘Pacto de Santo Domingo’ a 
l’acceptació del dret a decidir utilitzant l’àmbit cons-
titucional.

Anna Simó, vicepresidenta de la mesa i destacat 
membre d’ERC, ha declarat que el Parlament de Ca-
talunya manté la vigència de la declaració de sobira-
nia malgrat la sentència del Tribunal Constitucional. 
“Una voluntat política no es pot suspendre”.

Miquel Roca, advocat, pare de la Constitució i 
membre representatiu de la ‘societat civil’ ha dema-
nat diàleg polític entre España i Catalunya, perquè 
els problemes se resolen parlant i no fer-ho “és de 
burros”. Espera que “la intel·ligència pugui més que 
la visceralitat”.

Joan Herrera, líder de ICV,  considera que la sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre la declaració 
sobiranista “evidencia que es pot exercir el dret a de-
cidir” i ha avisat que “la tàctica d’esperar engrandeix 
el problema”.

Artur Mas, president de la Generalitat, considera 
que “aquest és, en general, un país de capelletes, i 
costa molt de construir corrents polítics que realment 
tinguin molta força per ells mateixos, que és el que 
li cal a Catalunya i sense molta força no hi ha dret a 
decidir ni sobirania”. 

Jordi Turull (Ciu), Marta Rovira (ERC) i Joan Her-
rera (ICV) en nom del Parlament de Catalunya, van 
al Congrés prioritzant l’oferta de pacte sobre la re-
ivindicació autodeterminista. Saben que perdran la 

votació, però volen guanyar la raó democràtica da-
vant Europa. 

Eduardo Montes, president d’UNESA, l‘Associació 
d’empreses elèctriques, no para de moure’s perquè 
les tarifes no paren de bellugar-se. Ara José Manuel 
Soria, Ministre d’Indústria, diu que hauran de tornar 
als consumidors 300 milions cobrats de més i ho 
hauran de fer abans de l’agost. 

Emilio Botin, President del Santander, diu que “la 
independència de Catalunya és impossible. No inte-
ressa ni als catalans ni als espanyols”. El que sembla 
evident és que no li interessa a ell.

Rafael Escudero un dels portaveus de la coordi-
nadora d’entitats que va organitzar les ‘Marxes de 
la Dignitat’ ha anunciat que demandarà els respon-
sables de l’Estat que van sembrar el caos en “una 
manifestació pacífica per amagar que hi havien par-
ticipat dos milions de persones” i ha atribuït els actes 
de violència, “a  un muntatge de les clavegueres de 
l’Estat per poder obrir els informatius de les 9 amb 
els incidents i no amb la manifestació”. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern, ha assegurat que el govern no es plante-
ja acotar les manifestacions perquè no circulin pel 
centre de les ciutats. Tanca així el ‘manifestòdrom’ 
que demanava Ana Botella, l’alcaldessa de Madrid. 

Artur Mas, president de la Generalitat i Pere Navar-
ro, primer secretari del PSC, han acordat rebaixar 
la taxa del joc del 55% al 10%, per afavorir el llan-
çament de Barna World de Vilaseca-Salou, que ha 
de donar feina a 17.000 persones. Diuen que tindran 
prioritat les persones que estan a l’atur a la zona. 
També s’ha acordat la via per desenvolupar el pla 
urbanístic.

Shakira, coneguda cantant s’ha decidit a cantar en 
català “Boig per tu”. Els que la coneixen diuen que 
ho va fer pensant en la seva parella, Gerard Piqué, 
futbolista del Barça. Però això li ha provocat una 
allau d’insults al Twitter. Li han dit traïdora, estúpida, 
fastigosa i un munt de coses més, perquè si canta 
en català això vol dir que és independentista. Quan 
cantava Waka, Waka aquests que ara l’insulten no 
els importava que cantés en suajili sinó el ‘suport a 
la roja’.

La creació de l’Àmbit Territorial del 
Penedès ha obert la porta 
a la modificació dels límits 

territorials de l’Anoia
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Sóc del tipus de persones a les quals ens cos-
ta de pair el canvi d’horari a què som sotmesos 
dues vegades cada any. Ni us explico com m’al-
tera el primer dia -sempre és diumenge- en què 
o és una hora abans o és una hora després, del 
que venia sent normal. Cada canvi d’hora passo 
deu dies amb la percepció del cos alterada. I tot 
plegat ho trobo una alteració biorítmica completa-
ment inútil. Dilluns passat, sense anar més lluny, 
amb el canvi d’hora em vaig confondre a l’hora de 
retirar el cotxe de la zona blava i ja m’havia caigut 
una multa.
Si la mesura es fa per obtenir un estalvi energè-
tic, és una inutilitat total. Si realment volen fer un 
estalvi energètic, el que cal és racionalitzar els 
horaris. No cal començar les pel·lícules de la te-
levisió a dos quarts d’onze de la nit, perquè entre 
la durada del film i els talls publicitaris, en el millor 
dels casos acabarà la projecció passades les 12 
de la nit. Tampoc és de rebut que els programes 
d’entreteniment s’allarguin tant com s’allarguen.
Per no parlar dels partits de futbol que comencen 
a les 10 de la nit. Si els socis del club en qüestió 
opten per assistir personalment a l’encontre, en 
cap cas es posaran al llit abans de la 1 de la ma-
tinada. En quines condicions aniran a treballar? 
Les competicions europees, comencen a tres 
quarts de nou del vespre. Si el veus per televisió 
a tres quarts d’onze de la nit pots optar per anar 
a dormir gaudint de la victòria o lamentant-te de 
la derrota. Encara que això, de fet, no depèn pas 
del caprici de l’hora com del caprici de la pilota, 
que decideix entrar o no entrar en la porteria rival.
D’altra banda, i desmentint la “propaganda ofici-
al”, no ho fan per estalviar-nos diners en la factu-
ra de la llum. Està demostrat que com menys llum 
consumim, més cara la paguem. El consum és 
l’element menys important de la factura. Pesen 
molt més la potència contractada i els impostos 
i peatges, que el mateix consum. Per cert que a 
Espanya patim les tarifes més altes d’Europa. 
Hi ha un moviment a tot l’Estat, iniciat per un 
català, Ignasi Buqueras, que reclama l’adopció 
d’horaris europeus com a forma d’optimitzar el 
temps, estalviar energia i donar valor al temps 
de treball. Es tracta que els ciutadans estiguem 
en millors condicions laborals, rendim més, es-
tiguem menys estona a la feina i disposem de 
més temps lliure per a altres activitats de lleure 
i/o cultura. No cal que us digui que, tot i les rei-
terades compareixences davant Las Cortes i els 
ministeris, a l’Ignasi Buqueras no li han fet ni gota 
de cas. 
Considero que això del doble canvi horari cada 
any, és únicament una operació estètica que l’ad-
ministració fa d’esma -es fa cada any i no cal pen-
sar-hi- sense que li importi un rave si té o no té 
efectes pràctics. A alguns ens altera molt.

Moure el temps

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La comtessa de Molins i el ge-
gant de Ventalló. A finals del segle 
XVIII, Sant Pere Pescador era un poble murallat 
envoltat d’aiguamolls i d’un gran estany. Els seus 
habitants buscaven la manera de fer marxar l’ai-
gua i guanyar uns terrenys per a l’agricultura i la 
ramaderia. Allà hi vivia el matrimoni Molins, que ja 
eren grans quan la muller va quedar embarassa-
da. I van anar a veure a la Carmeta Pelletaire, mig 
metgessa i mig bruixa, que els va dir “Tindreu una 
filla amb tan gran destí, que molts reis la voldrien”  
I la nena es va dir Teresa de Molins i Bach. I en 
créixer es va fer una noia formosa que ajudava en 
tot i pertot i era admirada i apreciada per tothom. I 
al morir sa mare, tothom la va anomenar la Com-
tessa de Molins.  
   Un dia les tropes de Napoleó van posar setge 
a Sant Pere. Una volta esberlades les muralles, 
mentre els soldats francesos entraven cremant-
ho i destruint-ho tot, els homes es van escapar i 
només quedaren les dones i els nens. La Teresa 
es va quedar sola i desvalguda. Va perdre tot el 
que tenia. I va decidir venjar-se d’aquell món que 
tant mal li havia fet. Va convertir-se en bandolera 
i la seva colla va terroritzar tot l‘Empordà. Es va 
fer famosa per la seva astúcia i per la seva mal-
dat. Fins que un dia va conèixer un home a qui 
li deien el Gegant. Era molt bona persona i molt 
corpulent. La comtessa de Molins el va voler de 
parella en aquella dansa que només podia ballar 
el rei, aquell a qui li deien en Ferran setè. Tothom 
s’escandalitzà, perquè tothom li tenia por i per a 
ella no hi havia aturador: I esperà veure la reacció 
d’aquell home valent. 
   Ell s’hi va negar, malgrat s’havia enamorat 
d’aquella noia. Però no volia compartir la classe 
de vida que portava. I li va demanar que ho deixés 
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i que se n’anés amb ell per portar una vida nor-
mal. A ella li va semblar impossible a causa dels 
estralls que havia comès. I embogida per la seva 
dissort va fer explotar el seu castell, on hi havia 
tots els seus tresors. I allà va morir amb tota la 
seva colla. En saber-ho el Gegant de Ventalló va 
anar a cercar el seu cos per enterrar-lo a l’esglé-
sia de Sant Pere. I diu que va trobar unes perles 
que havien estat les darreres llàgrimes de dolor 
d’aquella dona que no havia plorat mai.
   Potser si Napoleó no hagués atacat Sant Pere, 
el poble no hauria estat destruït. La gent no hau-
ria fugit i la Comtessa, com la resta de vilatans 
haurien viscut feliços i anònims. D’aquells que no 
fan res perquè se’n parli, ni falta que els fa. Però 
la Comtessa i el Gegant, van escriure una història 
d’amor i de maldats que podria haver estat ben 
diferent. Una història frustrada per circumstànci-
es de la vida. És difícil destriar la llegenda de la 
realitat. 
   És quasi impossible avaluar les raons que mo-
uen les persones i solem quedar-nos en allò que 
veiem. Tothom s’equivoca alguna vegada. No hi 
ha ningú que sempre faci les coses bé. Per això 
cal la generositat del perdó. La grandesa d’enten-
dre que el mal i el bé són les dues cares de la 
mateixa moneda. Que les misèries i grandeses 
es barregen sovint per donar la dimensió huma-
na. La Teresa podia haver estat una reina. I ho va 
ser pels homes de la seva banda. La seva audà-
cia, el seu valor, la seva equitat en el repartiment 
del botí la feien una persona justa malgrat el mal 
que infligien als ciutadans d’aquell Empordà de fa 
dos segles. Però vivia presonera de l’amargor del 
ressentiment que va convertir en llegenda, quan 
aquell gegant no es va deixar seduir pel mal, sinó 
per l’amor. 

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

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 29/03/2014

7-17-34-35-36-45
Complementari: 42
Reintegrament: 8

· Dimecres 2/04/2014
27-28-29-34-38-45
Complementari: 8
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 27                  269  
· Divendres 28          613
· Dissabte 29     788
· Diumenge 30          686
· Dilluns 31               585
· Dimarts 1       171
· Dimecres 2      864

ONCE
· Dijous 27              65925
· Divendres 28       52224
· Dissabte 29    64343
· Diumenge 30       47146
· Dilluns 31             82370
· Dimarts 1    93244
· Dimecres 2    55649

· Dijous 27   5-11-22-29-32-37   C: 8  R: 4
· Dissabte 29   6-14-30-41-43-49  C: 36   R: 6

· Diumenge 30   11-15-18-23-40  Núm. clau: 3 

· Dimarts 1   16-18-26-38-44  Estrellas: 8/10

ABRIL
4: Plató; Benet de Palerm. 
5: Vicenç; Emília.
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.
7: Joan Bta. de La Sall; Epifani; Germà.  
8: Joan d’Organyà; Macària.
9: Maria de Cleofàs; Marcel. 
10: Ezequiel; Dimes; Terenci.

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.

Agraïment
•• FAMÍLIA MIRANDA AGUILERA

Moltes gràcies a tot el personal sani-
tari de l’Hospital d’Igualada que ha fet 
possible que l’Albert Miranda Pérez 
passés els seus darrers anys de vida 
amb la qualitat que tota persona ma-
lalta mereix. 
El meu pare va tenir la sort de néixer 
en el sí d’una família molt nombrosa i 
ben avinguda. Els seus germans i ger-
manes han estat sempre una pinya. 
Però a la família de l’Albert es van afe-
gir uns éssers vestits de blanc. A tots 
ells els hi volem agrair profundament 
l’atenció, l’afecte i l’entrega que hi han 
anat depositant. No només podem dir 
que les nostres infermeres, infermers, 
metgesses i metges, són d’una qualitat 
excepcional en el domini de les seves 
tasques, especialitats i coordinació, 
sinó que també ens han demostrat al 
llarg de tots aquests anys la seva qua-
litat humana. Tanta tendresa com us 
la podem tornar? Sabem del cert que 
amb aquesta carta no n’hi ha prou. 
Tant d’amor va rebre l’Albert de vo-
saltres que només podia compor-
tar-se com ho va fer. De vosaltres va 
aprendre la dignitat necessària per a 
superar poc a poc les pors i les pre-
ocupacions pròpies de patir la seva 
malaltia. Així, sense deixar-se portar 
per l’egocentrisme i el victimisme que 
podíem esperar d’algú a qui li canvia la 
vida i ha de deixar de fer tantes coses, 
esport, viatges, viure.... per a passar a 
ser algú que no es troba bé.
Malgrat tota l’atenció que demanava 
estar al seu costat, la seva dona i les 
seves filles podem dir que l’Albert no 
ens ha ofegat. Ho diem molt orgullo-
ses d’ell. Hem patit al seu costat però 
no ens ha fet sentir malament per 
aquesta malaltia tan cruel. I sí que va 
ser difícil de pair el seu diagnòstic. Al 
començament li va canviar el caràcter 
i estava enfadat amb la vida, però no 
li retraurem ara això, no hagués estat 

humà d’una altra manera.
En la seva evolució anímica pensem 
que alguna cosa heu tingut a veure vo-
saltres, personal sanitari de l’Hospital 
d’Igualada, amb el fet de que l’Albert 
assumís la situació. Va aprendre a te-
nir molta paciència, quan tocava estar 
ingressat, quan tocava no moure’s del 
llit, quan tocava prendre’s un còctel de 
pastilles, proves, tacs, analítiques, etc. 
També va aprendre a escoltar atenta-
ment les vostres explicacions.
L’Albert va ser un bon pacient i es va 
fer estimar per tots vosaltres, de qui 
va rebre tanta atenció. Com amb els 
mestres i els alumnes, és inevitable 
que sorgeixin preferits perquè som hu-
mans, i jo sé que el meu pare va ser 
d’aquests pacients que es fan estimar, 
amb bon humor i súper agraït. 
De tots aquells que vàreu atendre l’Al-
bert a l’hospital volem anomenar-ne 
alguns per la seva professionalitat i 
dedicació absoluta. 
A les metgesses i metges Dra. Ramon, 
Dra. Cardona, Dr. Capdevila, Dra. 
Baca, Dr. Baguena, Dra. Otero, Dra. 
Cucurell. Dr. Xavier Miquel, Dr. Vives. 
A totes les infermeres i cel·ladors de la 
tercera planta de l’hospital que el va-
ren cuidar tan bé.
A totes les infermeres de l’hospital de 
dia, en especial a la Blanca, l’Esperan-
ça i la Ruth. També a la Casi, la Mont-
se i la Concepció.
A tots els que el vàreu atendre a la 
UCI.  
Als fisioterapeutes Saron i Jordi.
Als que el vàreu atendre recentment 
a casa, l’equip de PADES format per 
la Dra. Vidal i les infermeres Dolors, 
Mercè i Carme, la treballadora social 
Magda i la psicòloga Carme Expósito.
Al mossèn Bausili que l’ha visitat tan-
tes vegades, tant al hospital com a 
casa, posant el seu granet de sorra.
A la terapeuta Montserrat Collado.
I del poble també li volem donar les 
gràcies a la Dra. Carme Cases i a 

la infermera Rosa Cortés del C.A.P. 
d’Òdena. També a la farmàcia de la 
Llda. Teresa Navarro.
Moltes gràcies a tots.

Una errada
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

En l’article publicat el dia 28-03-2014 
titulat “TOT UN GOIG” i dedicat a l’or-
denació del Diaca Pere Pujol Pons  
vaig  indicar per error que l’ordenació 
s’havia fet el mes de maig en lloc del 
mes de març tal com així va ser, dis-
culpeu-me l’error comès i les possible 
molèsties ocasionades.

Agraïments a l’Asil del 
Sant Crist
•• FAMÍLIA PRAT BOIRA

La família Prat Boira vol agrair a les 
germanes, doctora, infermeres i cuida-
dores de l’Asil de Sant Crist d’Igualada 
per la seva entrega, tendresa i sensibi-
litat que ha rebut la nostra mare, Sra. 
Magdalena Boira i Fontanet en els 
seus últims anys de vida a casa seva.
El passat 26 de març la nostra mare va 
ser cridada per la casa del Pare Nostre 
i ens va deixar per anar a retrobar-se 
amb Ell. Després de passar tota una 
vida amb nosaltres, els últims tres anys 
de la seva vida va gaudir amb vostès 
de les atencions, afecte i caliu que li 
van saber donar amb tanta dedicació. 
Agrair especialment el seu costat i ajut 
per fer-li fàcil el començament del seu 
últim viatge.
Agrair també molt sincerament les 
mostres de condol rebudes que ens 
han acompanyat en aquests moments 
de dol.

Anem al cinema
•• HERMINI PLA

Després de la fi del Kursal no puc més 
que analitzar els motius de la tancada.

El cine, abans de la televisió va ser el 
gran esdeveniment del segle passat, 
ocupant un espai on els somnis es fe-
ien realitat. Anar al cine era quasi un 
ritual dins de la nova afició per poder 
gaudir amb les peŀlícules. Anar al cine 
era l’excusa social i familiar per poder 
reunir-se quotidianament en un lloc on 
podíem alliberar-nos de les nostres ca-
bòries.
Anar al cine, abans i després de les 
projeccions, sempre era motiu de con-
verses que ens omplien moltes hores 
buides.
Trobarem a faltar el cine, el de la gran 
pantalla. A les capitals, amb les promo-
cions a 3 euros, torna l’afluència a les 
sales de cinema.
Serà aquest el motiu de la seva extin-
ció, la part econòmica?. Si el temps ho 
confirma, una capital de comarca no 
es pot quedar sense cinema ja que és 
un fet molt enriquidor.

Dia 4: BAUSILI/ Born, 23
Dia 5: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 6: BAUSILI/PILAR/ Born, 23/Av. M. Muntaner, 26
Dia 7: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 8: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 9: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 10: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director

En l’edició de la setmana passada l’ar-
ticle de la pàgina 6 que portava per títol 
”El Penedès i la llei electoral catalana” 
havia d’anar signat per Fèlix Simon i 
no per Josep M. Palau, com errònia-
ment va sortir publicat.

FE D’ERRADES
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Quan Suárez Illana va anunciar que el seu pare, el 
que va ser el primer president després de la mort 
del sanguinari Franco, es moriria en vint-i-quatre 
hores, em vaig fregar els ulls i vaig intentar recu-
perar la notícia en un altre telediari; sí, ho havia 
sentit bé, tot i que em va semblar una mena de 
pornografia necrològico-propagandística. Podia 
haver dit que al seu pare l’acabaven d’ingressar 
a l’hospital i que estava molt greu, fins i tot que a 
la família els quedaven poques esperances, però 
aquesta mena d’indicació com avisant a “la gent 
important” que es fessin un lloc a l’agenda em va 
semblar horrorosa i de molt poca categoria. Pen-
so que el que en aquell moment era el candidat 
a mort, tot i carregar a l’esquena amb actuaci-
ons plenes de llums i ombres, en tenia més, de 
categoria, perquè el tractés així el propi fill. Més 
endavant, ara ja amb el difunt de cos present, 
Suárez Illana van encetar una disputa pel ducat 
de Suárez. Ara, el meu sentiment era directament 
de vergonya aliena.
   Mentrestant, la maquinària “estatal” es va po-
sar en marxa: capella ardent, uniformes de gala, 
corrua de persones que volien retre un últim ho-
menatge al polític... tot molt correcte i penso que 
honorable. La gent del carrer, allò que alguns ano-
menen el poble, en casos com aquest no acostu-
ma a fer bestieses; els que volen homenatjar el 

Suárez
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC

finat, aguanten estoicament les cues per mostrar-li 
respecte, i els que no continuen fent la seva vida. 
A partir d’aquí, funeral a la capital del regne, fune-
ral i enterrament “íntim” a Àvila, i com deia la meva 
àvia: un bon cel.
   Tot i així, el partit del govern central va decidir 
organitzar un funeral d’estat, cosa que no discutei-
xo, però la carrera de disbarats ha estat inimagina-
ble. Per començar, vull recordar que Espanya és 
un estat aconfessional i per tant no podia ni havia 
d’organitzar-ne un de catòlic (els catòlics ja els ha-
vien fet, ja que el mort sembla que era d’aquesta 
confessió), però a l’altiplà es van passar pel forro 
una cosa que diuen que cal respectar per damunt 
de tot: La Constitució. Art. 16.3 - Ninguna confe-
sión tendrá carácter estatal. Traspassada aques-
ta porta, la cerimònia la van muntar a la catedral 
símbol del nacional catolicisme La Almudena, i no 
discretament per dissimular que s’havien torejat la 
Constitució, no, sinó amb un munt de capellans i 
bisbes ornats amb porpres i amb una ostentació 
que si ho hagués vist el bisbe Casaldàliga segur 
que els hauria aconsellat anar a ajudar al barri del 
Pozo del Tío Raimundo en contes d’estar allà fent 
morir de vergonya els catòlics de veritat.
   En l’organització a nivell mundial, el ministre 
Margallo, aquest paladí de la marca España, va 
quedar ben retratat: va venir un sol cap d’estat de 

Tot i que pugui semblar irreverent, morbós i sor-
neguer, relato sense mala intenció i sí amb certa 
crítica a una societat on si un dia deixem de fitxar 
ningú ens trobarà a faltar. I hi ha successos que, 
com passa amb el suïcidi, pels mitjans de comu-
nicació queden en segon pla per allò de que, com 
que no ho sabem, no se’n parla, no passa. Fa un 
parell de setmanes vaig conèixer una noticia pro-
ducte del desert humà en que s’han convertit les 
grans urbs. Es va trobar el cos sense vida d’un so-
litari veí de l’Hospitalet de Llobregat. Es tractava 
d’en José Luis, un xicot a qui vaig conèixer quant 
jo era jove, i més de vista que no pas de tracte. De 
fet coincidir amb ell em provocava una mica d’ani-
madversió primer per la mala aparença, el posat 
i l’aspecte deixat i segon perquè arrossegava un 
currículum de persona socialment problemàtica.
El noi va desaparèixer de cop i volta de la vista 
dels veïns, de tothom, i ningú no n’havia sabut res 
més fins ara. Vuit anys en parador desconegut. Els 
seus pares que l’havien tingut ja de grans, eren 
morts i ell feia temps que vivia sol al seu pis, amb 
discapacitants problemes de salut. L’habitatge 
doncs suposadament va quedar buit, abandonat, 
i fins i tot no fa massa se n’havia tapiat la porta 
d’entrada per l’intent frustrat de ser ocupat per es-
tranys. Vuit anys han passat fins a la sorprenent 
irrupció policial, forense i tot l’estol d’emergència 
domiciliaria: un anònim va informar de l’existència 
allà d’un cadàver abandonat.   
El mort va ser trobat assegut a la tassa del vàter. 
Sí, sí, sec i esquelet. La porta del bany era tanca-
da i va caldre esbotzar-la per entrar-hi. Recordo 
bé com eren els pisos aquells, ja que en la meva 
altra vida, la de ciutat, faig fer-ne la reestructura-
ció total d’un d’ells. Al lavabo s’hi accedia passant 

Escolar-se per la tassa
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tot el món, un de sol i el món és gran! Teodoro Obi-
ang, el sanguinari dictador de Guinea Equatorial, 
per cert un “estadista” que va vetar Suárez, quan 
encara estava actiu, per intervenir en una negocia-
ció. La resta d’assistents internacionals: morralla, 
en el sentit de personatges de segona o quarta 
fila. Tan poc segurs estaven “de l’estadista” Obi-
ang, que les fotos saludant el Rei d’Espanya, han 
desaparegut, ningú del món no les ha vistes. Però 
aquest no ha estat l’únic disbarat.
   Qui es va escollir per oficiar aquest funeral que 
mai s’havia d’haver oficiat per anticonstitucional? 
Una persona de pau i concòrdia? Un capellà cari-
tatiu, bondadós, conciliador... Un home d’imatge 
tranquil·la, rostre afable, d’aquells que inspiren 
bondat? No. La imatge viva del franquisme més 
fosc, el cardenal Rouco Varela. Felicitats! I aquest 
insigne espanyol no va desaprofitar l’ocasió quan 
es va veure amb el micròfon a la mà; intentant elo-
giar el difunt, va dir allò de superar els fets i les 
actituds que van causar la Guerra Civil i que “la 
poden causar”, en present! No continuo perquè 
tots ho vam sentir. El que encara no hem sentit és 
cap veu de més enllà del Sènia queixant-se. 
   Conclusió, meva. És per tantes coses com 
aquestes que jo no em sento ni així d’espanyol, i a 
més de no sentir-m’hi voldria marxar-ne aviat, molt 
aviat i no sentir més vergonya ni fàstic.

MANEL RAMONEDA

per la cuina, és a dir la cambra del bany quedava 
ben bé interior, com si en fos el safareig. Realment 
eren caus minúsculs i gens ventilats. Cal imagi-
nar que l’home es va trobar malament i en anar 
a fer de cos quedaria ja clavat allà, sense poder 
demanar ajut o que ningú el sentís. Quan el ma-
laguanyat desapareix era hivern, i plovia, recorda 
algú, i sembla ser, doncs, que totes les finestres 
estarien ben tancades. Escolat pel forat, ni sucs 
ni males olors traspassarien les parets d’aque-
lla insòlita tomba. Sense parents ni amics el veí 
es va fer fonedís. Oblidat per tothom, pels qui li 
pagaven prestació social o pensió d’invalidessa, 
pels qui cobren impostos i pels qui no cobraven 
la quota de la comunitat. Les companyies de ser-
veis amb la fredor que les caracteritza, per impa-
gament acabarien tallant el servei i punt final a la 
relació comercial. Tal vegada en alguna agència 
bancària s’aplicaria en el compte corrent del difunt 
directament alguna ordre d’embarg: no cal ni per-
mís per executar-la. Possiblement les comissions 
de manteniment buidarien els recursos de qui en 
teoria algun ingrés hauria d’haver. El mateix retorn 
d’una pensió o no presentar fe de vida tampoc no 
va alertar als gestors de pagaments públics.         
El que ha despistat i sorprès més al veïnat ha es-
tat que la policia duies una foto del finat. Un retrat 
del mort assegut a la tassa! Algú els hi va fer arri-
bar la foto del cadàver, algú que potser va accedir 
a l’interior per una finestra, va remenar el pis de 
dalt a baix i en obrir la porta interior de la cuina es 
va trobar amb el regalet. Algú que va tenir la sang 
freda de fotografiar l’infeliç i va tornar a tancar la 
porta, i a segellar-la?. 
Sabem que a la finca en tot aquest temps hi ha 
hagut reparació de façanes, instal·lació exterior de 

gas natural i sempre un o altre industrial ha voltat 
l’estructura per manteniments. Un o altre va en-
trar-hi i davant la troballa va callar. I no crec que 
fos una mala persona, no dolent del tot, però sí do-
lentot que no va deixar perdre ocasió al saber-se-
les a soles amb l’amo sec, escolat i ben callat per 
amb impunitat regirar el pis a la recerca d’objectes 
de valor, diners o joies. Els matalassos de la casa 
van aparèixer tallats. Un sense estomac ni pietat 
que es va aprofitar de la situació del que estava de 
cos present. El remordiment o el no poder dormir 
pel que havia fet, robar un mort, l’hauria portat a 
donar avís d’allò que només ell sabia i coneixia. 
Segurament no es resoldrà el misteri ni sabrem 
qui va profanar el domicili-taüt. Violació dissolta i 
absolta si era només per entrar-hi a fer el curiós. 
Està clar, però, que a l’edifici del difunt de l’últim 
pis, s’han tret el mort de sobre.
He volgut fer un petit record a totes aquelles per-
sones que traspassen en solitud, a voltes tan de-
sapercebudament que fins que no s’escau el fet 
casual no els hi podem donar sepultura. No es-
taria malament que ens conscienciéssim que de 
la mateixa manera que hem d’alertar de fum, de 
sospitosos voltant o denunciar actes delictius o 
incívics, també excel·liríem de fer-ho per trobar a 
faltar un veí d’edat si tenim indicis d’una anomalia 
en les rutines i sorolls de l’inevitable veïnatge. Hi 
ha evidències administratives que clamen al cel 
però ens falta zel. Instint de primat assistit del cor-
responent protocol d’actuació i verificació de batec 
a qualsevol llar i que activés el mecanisme judicial 
per entrar en habitatges que queden muts de cop 
i on resideix gent gran i solitària pels quals ningú, 
ningú es preocupa mai per ells, ni el dia que es 
troben malament ni el dia que falten. A.c.s. 



Tot i que pugui semblar irreverent, morbós i sorne-
guer, relato sense mala intenció i sí amb certa críti-
ca a una societat on si un dia deixem de fitxar nin-
gú ens trobarà a faltar. I hi ha successos que, com 
passa amb el suïcidi, pels mitjans de comunicació 
queden en segon pla per allò de que, com que no 
ho sabem, no se’n parla, no passa. Fa un parell 
de setmanes vaig conèixer una notícia producte 
del desert humà en què s’han convertit les grans 
urbs. Es va trobar el cos sense vida d’un solitari veí 
de l’Hospitalet de Llobregat. Es tractava d’en José 
Luis, un xicot a qui vaig conèixer quan jo era jove, 
i més de vista que no pas de tracte. De fet, coinci-
dir amb ell em provocava una mica d’animadversió 
primer per la mala aparença, el posat i l’aspecte 
deixat i segon perquè arrossegava un currículum 
de persona socialment problemàtica.
   El noi va desaparèixer de cop i volta de la vis-
ta dels veïns, de tothom, i ningú no n’havia sabut 
res més fins ara. Vuit anys en parador desconegut. 
Els seus pares que l’havien tingut ja de grans, eren 
morts i ell feia temps que vivia sol al seu pis, amb 
discapacitants problemes de salut. L’habitatge, 
doncs, suposadament va quedar buit, abandonat, 
i fins i tot no fa massa se n’havia tapiat la porta 
d’entrada per l’intent frustrat de ser ocupat per es-
tranys. Vuit anys han passat fins a la sorprenent 
irrupció policial, forense i tot l’estol d’emergència 
domiciliària: un anònim va informar de l’existència 
allà d’un cadàver abandonat.   
El mort va ser trobat assegut a la tassa del vàter. Sí, 
sí, sec i esquelet. La porta del bany era tancada i 
va caldre esbotzar-la per entrar-hi. Recordo bé com 
eren els pisos aquells, ja que en la meva altra vida, 
la de ciutat, faig fer-ne la reestructuració total d’un 
d’ells. Al lavabo s’hi accedia passant per la cuina, 
és a dir la cambra del bany quedava ben bé interior, 
com si en fos el safareig. Realment eren caus mi-
núsculs i gens ventilats. Cal imaginar que l’home es 
va trobar malament i en anar a fer de cos quedaria 
ja clavat allà, sense poder demanar ajut o que nin-
gú el sentís. Quan el malaguanyat desapareix era 
hivern, i plovia, recorda algú, i sembla ser, doncs, 
que totes les finestres estarien ben tancades. Es-
colat pel forat, ni sucs ni males olors traspassarien 
les parets d’aquella insòlita tomba. Sense parents 
ni amics el veí es va fer fonedís. Oblidat per tot-
hom, pels qui li pagaven prestació social o pensió 
d’invalidessa, pels qui cobren impostos i pels qui no 
cobraven la quota de la comunitat. Les companyies 
de serveis, amb la fredor que les caracteritza, per 
impagament acabarien tallant el servei i punt final a 
la relació comercial. Tal vegada en alguna agència 
bancària s’aplicaria en el compte corrent del difunt 
directament alguna ordre d’embarg: no cal ni per-
mís per executar-la. Possiblement les comissions 
de manteniment buidarien els recursos de qui en 
teoria algun ingrés hauria d’haver. El mateix retorn 
d’una pensió o no presentar fe de vida tampoc no 
va alertar als gestors de pagaments públics.         
   El que ha despistat i sorprès més al veïnat ha 
estat que la policia duia una foto del finat. Un retrat 
del mort assegut a la tassa! Algú els va fer arribar 

la foto del cadàver, algú que potser va accedir a 
l’interior per una finestra, va remenar el pis de dalt a 
baix i en obrir la porta interior de la cuina es va tro-
bar amb el regalet. Algú que va tenir la sang freda 
de fotografiar l’infeliç i va tornar a tancar la porta, i 
a segellar-la?. 
Sabem que a la finca en tot aquest temps hi ha 
hagut reparació de façanes, instal·lació exterior de 
gas natural i sempre un o altre industrial ha voltat 
l’estructura per manteniments. Un o altre va entrar-
hi i davant la troballa va callar. I no crec que fos 
una mala persona, no dolent del tot, però sí dolen-
tot que no va deixar perdre ocasió al saber-se-les a 
soles amb l’amo sec, escolat i ben callat per, amb 
impunitat, regirar el pis a la recerca d’objectes de 
valor, diners o joies. Els matalassos de la casa van 
aparèixer tallats. Un, sense estómac ni pietat, que 
es va aprofitar de la situació del que estava de cos 
present. El remordiment o el no poder dormir pel 
que havia fet, robar un mort, l’hauria portat a donar 
avís d’allò que només ell sabia i coneixia. Segu-
rament no es resoldrà el misteri ni sabrem qui va 
profanar el domicili-taüt. Violació dissolta i absolta 
si era només per entrar-hi a fer el curiós. Està clar, 
però, que a l’edifici del difunt de l’últim pis, s’han 
tret el mort de sobre.
   He volgut fer un petit record a totes aquelles 
persones que traspassen en solitud, a voltes tan 
desapercebudament que fins que no s’escau el fet 
casual no els podem donar sepultura. No estaria 
malament que ens conscienciéssim que de la ma-
teixa manera que hem d’alertar de fum, de sospi-
tosos voltant o denunciar actes delictius o incívics, 
també excel·liríem de fer-ho per trobar a faltar un 
veí d’edat si tenim indicis d’una anomalia en les 
rutines i sorolls de l’inevitable veïnatge. Hi ha evi-
dències administratives que clamen al cel però ens 
falta zel. Instint de primat assistit del corresponent 
protocol d’actuació i verificació de batec a qual-
sevol llar i que activés el mecanisme judicial per 
entrar en habitatges que queden muts de cop i on 
resideix gent gran i solitària pels quals ningú, ningú 
es preocupa mai per ells, ni el dia que es troben 
malament ni el dia que falten. A.c.s. 

EDUARD CREUS • educrevi@telefonica.net
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Difícilment el PSC de Pere Navarro podia cau-
re més baix. Allò que va ser presentat com un 
model pioner d’unes primàries per a les eleccions 
europees ha acabat fent el ridícul més espantós. 
Es varen omplir la boca sobre la transparència 
d’unes eleccions directes i en canvi ha estat una 
mostra de fins on pot arribar un partit per aconse-
guir vots. Les cues de paquistanesos amb l’euro 
en una mà i una papereta a l’altra posa el PSC en 
una situació propera a les “democràcies” tercer-
mundistes.
Segons diuen males llengües, en vista de la pre-
visible poca participació de la militància, alguns 
varen decidir acudir als col·lectius d’immigrants 
del Barri vell de Barcelona donant-los l’euro i la 
papereta necessaris per a la votació. Però quan 
els mitjans de comunicació els preguntaven què 
anaven a votar, molts no ho sabien. Es tractava 
que sortís el candidat “oficial” (tot i no anomenar-
se aixi), fos com fos. I quan Jordi Martí, un dels 
candidats, va denunciar la irregularitat, la  res-
posta de la portaveu del partit no podia ser més 
patètica, presentant el fet com una mostra de la 
pluralitat del PSC (!). També va arremetre contra 
Jordi Martí dient que havia presentat la denúncia 
després de saber que no havia sortit elegit. Final-
ment, la comissió electoral va haver de reconèi-
xer que hi havia hagut irregularitats en algunes 
meses, però que això no feia variar el resultat 
final i per tant, no calia fer cap investigació. Una 
mostra exemplar de democràcia i transparència!
Catalunya necessita una esquerra, però creïble 
i fiable, sense bandades a una banda i altra se-
gons bufin els vents del PSOE. Necessitem una 
esquerra seriosa, centrada, amb sentit de país 
i un programa social per fer front als problemes 
que ens afecten. En canvi, la imatge que en re-
bem és tota una altra: el plantejament d’una uto-
pia federalista a llarg termini, una dependència 
total del PSOE (el PSC no deixa de ser el seu 
escolanet), un programa social  inexistent i un 
fraccionament de lluites internes que el porten di-
rectament al naufragi. L’actitud prepotent envers 
les veus discrepants i l’oposició a la consulta ha 
fet que centenars de militants abandonessin el 
partit. La visió actual del PSC és més de fidelitats  
personals que no pas d’una pluralitat on tothom 
pot sentir-se còmode encara que sigui des de la 
discrepància.  
Si Joan Reventós aixequés el cap! Si l’aixeques-
sin Oriol Martorell, Josep Pallach, Alfons Comín i 
tants d’altres, s’esgarrifarien del punt on s’ha ar-
ribat. Ells eren socialistes catalans, amb un pro-
jecte social i de país. Tan important era l’un com 
l’altre. En canvi, ara el PSC no és més que un 
apèndix del PSOE a Catalunya governat amb mà 
de ferro i supeditat a una voluntat centralista. 
Catalunya necessita un altre partit socialista, es 
digui com es digui. No importen tant les sigles 
com el programa. Compten els fets i no les pa-
raules.

De les paraules 
als fets

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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“Tenim una oportunitat històrica per encaixar 
el Baix Llobregat Nord amb l’Anoia”
JORDI PUIGGRÒS.-
El president del Consell Co-
marcal i alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete, respon 
en aquesta entrevista amb La 
Veu a diversos temes d’actu-
alitat respecte la situació eco-
nòmica de l’Anoia, i el seu en-
caix territorial.

Passen els anys, i l’Anoia 
continua essent aquell tros 
del mapa que ningú no sa-
bia encaixar enlloc...
És que l’Anoia s’ha de mirar 
amb tres realitats diferents. 
L’enfoc de la promoció eco-
nòmica, per exemple, és dife-
rent segons el territori del que 
parlem. Els plantejaments no 
poden ser els mateixos al sud, 
que al nord de la comarca. No-
saltres des del Consell Comar-
cal intentem fer de paraigües, 
entenent que la diversitat que 
tenim és positiva, i partint de 
la base que la zona més po-
blada no s’ha d’imposar sobre 
la resta.

I això passa?
Miri, la Conca d’Òdena és la 
part més poblada de l’Anoia, 
però pateix una taxa d’atur al-
tíssima, i té un problema clar 
d’inversions econòmiques. 
Al sud, en canvi, també hi 
ha atur, però hi ha hagut no-
ves implantacions. No és el 
mateix, per això li dic que cal 
donar solucions diferents a 
espais que són certament di-
ferents.

No li dóna la sensació que 
cadascú va una mica per 
lliure, en aquesta comarca? 
Hauríem de separar dues co-
ses, aquí, sobretot el tema de 
la planificació territorial. A mi 
m’han acusat de no defen-
sar la unitat, com si això fos 
la salvació d’algú. La meva 
obligació com a president del 
Consell és que, si hi ha un 
conflicte, s’ha de posar so-
bre la taula i parlar-ne. En el 

“Hi ha un desencaix 
que ha provocat 
l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, queda 
una zona aïllada, 
i nosaltres tenim 
una oportunitat per 
a encaixar-lo des 
d’una perspectiva de 
prestació de serveis”

El tema de la setmana
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Xavier Boquete, president del Consell Comarcal de l’Anoia i alcalde de Masquefa.

cas de l’Alta Anoia i la seva 
preferència per la Catalunya 
Central enlloc del nou Àmbit 
Penedès, el conflicte real ja 
ve de lluny. Aquesta part de 
l’Anoia s’ha hagut de moure 
per mostrar la seva singulari-
tat. El problema esdevé quan 
confonem aquesta planificació 
territorial amb la immediatesa 
i l’exigència. 

Què vol dir?
Miri, Masquefa, el meu muni-
cipi, sempre ha demanat no 
ser a l’Anoia. Sempre. Hi ha 
diversos acords de ple. Bé, 
administrativament som Ano-
ia... Però el que no podem fer 
és portar aquesta guerra terri-
torial a una guerra de serveis. 
No té cap sentit. Hem de se-
parar les coses... A l’Alta Ano-
ia s’han barrejat moltes coses. 
Tenen un Consorci de Promo-
ció Turística que és molt més 
que això, és el veritable pal de 
paller de la sensibilitat de per-
tinença a una zona. En això 
tenen tot el suport del Con-
sell, però altra cosa és que 
això s’utilitzi en contra, amb el 
pretext que no s’atén la seva 
singularitat. Ha ha unes regles 
del joc, i els 33 municipis de 
l’Anoia ens hem d’entendre, 
més enllà de les aspiracions 
legítimes de cadascú. Mentre 
no hi hagi canvis, ens hem de 
respectar. Això també passa-
ria si la capital, Igualada, aglu-
tinés a tots aquests municipis. 

Allò que sempre he dit, que 
Igualada fes de capital.

Això s’ha dit sempre...
Aquestes tibantors podrien 
estar més ben resoltes, si fes 
de debò de capital. En pres-
tació de serveis, per exem-
ple. Hi ha coses que li supo-
sarien poc, com per exemple 
que el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada prestés serveis en 
llocs dispersos de la comarca. 
Igualada no pot pensar úni-
cament en prestar serveis a 
la ciutat, sinó més enllà, per 
un simple equilibri territorial. I 
això no passa... En fi, hi ha un 
“poti poti” que fa que cada dia 
hi hagi posicions més radicals 
en diversos punts.

Creu que el nou Àmbit Pene-
dès pot ajudar a solucionar 
aquests problemes?
Miri, el Penedès històric ana-
va de l’Arc de Berà fins al Pont 
del Diable, i avui, la zona de 
Martorell i el seu entorn no hi 

és. Amb la creació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
ens trobem que el Baix Llobre-
gat ha quedat completament 
escapçat. Hi ha un territori que 
queda orfe, a cavall de de Bar-
celona i el Penedès. Una zona 
que és prestadora de serveis 
a municipis de l’Anoia, i que 
està articulada per un gran eix 

com és l’A-2. Crec que és un 
moment històric per a enten-
dre que hi ha un encaix possi-
ble d’aquest territori.

Està proposant que es po-
dria unir el Baix Llobregat 
Nord amb l’Anoia?
Sí, sí. Això és que propo-
so. Aquest moment no l’hem 
provocat nosaltres. Hi ha un 
desencaix que ha provocat 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, queda una zona aïllada, 
i nosaltres tenim una oportuni-
tat per a encaixar-lo des d’una 
perspectiva de prestació de 
serveis.
Ja abans que passés això a 
l’Àrea Metropolitana havia re-
flexionat sobre la possibilitat 
d’una cocapitalitat entre Igua-
lada i Martorell, com a dos pols 
prestadors de serveis en dos 
extrems del territori, i que po-
drien projectar aquest tarannà 
industrial cap a l’àrea de Bar-
celona de la qual pengem... La 
tradició industrial d’Igualada 
penja de Barcelona, no de la 
Catalunya Central... L’encaix 
històric de la Conca d’Òdena 
a la Catalunya Central és for-
çat. És una bona ocasió per 
entendre la divisió territorial 
d’una altra manera, sense que 
hi hagi cap despesa de crea-
ció de cap més administració, 
ni res de tot això.

Quin tipus de benefici ens 
suposaria?
Pot ser molt diferent que l’Ano-
ia formi part de la segona co-
rona metropolitana, que d’una 
altra cosa, com la Catalunya 
Central. En això darrer, aquest 
territori és allí on es van coŀlo-
cant les coses que Barcelona 
no vol. També podem ser-ho, 
és clar, però crec que els qui 
planifiquen el territori ens han 
de veure també des d’una al-
tra perspectiva. Fent-ho des 
de la manera que proposo, ho 
facilitem.

Entrevista al president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete

“Quan es va crear 
la Catalunya 
Central, Igualada 
es va quedar fora 
completament. No hi 
ha cap delegació de 
la Generalitat, de res. 
Ens hi van posar amb 
calçador. No ens ha 
servit de res. Doncs 
intentem buscar el 
nostre lloc, però no 
que ens el busquin”

Rb. St. Isidre, 39, 1r, 2a - 08700 - IGUALADA

Tel: 93 801 90 27 - 626 02 17 01 

e-mail: assessoriajuridica.pedros@gmail.com
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Tot això que diu, dins de 
l’Àmbit Penedès, entenc?
Sí, és clar. Però escolti, Marto-
rell és DO Penedès. Si vostè 
em diu que Igualada és Àmbit 
Penedès, ja m’explicarà per 
què Esparraguera, que té mol-
tes vinyes, o Martorell, no hi 
és. Creu que hi hauria algun 
problema, si els demanem 
que s’apuntin a l’Àmbit Pene-
dès?

Diria que cap, suposo.
Doncs s’ha de lligar, tot això. 
Hi ha territoris al sud de l’Ano-
ia, i aquí parlo com alcalde de 
Masquefa, que ens interessa 
solucionar això. En el sud de 
la comarca tenim la represen-
tació política a Igualada, i els 
serveis a Martorell. Si aviat 
tenim l’Àmbit Penedès com 
està planificat ara, continua-
rem tenint el mateix problema. 
No vull entrar en cap guerra 
de qui haurà de comandar tot 
aquest procés, però tenim una 
oportunitat per resoldre-ho.
Quan es va crear la Catalunya 
Central, Igualada es va que-
dar fora completament. No hi 
ha cap delegació de la Gene-
ralitat, de res. Ens hi van po-
sar amb calçador. No ens ha 
servit de res. Doncs intentem 
buscar el nostre lloc, però no 
que ens el busquin.

Segur que crearà debat, 
això que diu.
És que d’ha de crear. No ens 
hem de quedar asseguts a 
que ens diguin què hem de 
ser. No hem d’esperar a que 
algú ens forci ha decidir, com 
ha passat a l’Alta Anoia, sinó 
que hem de tenir un debat 
serè, assumint els riscos que 
hi ha.

Com podem tenir un debat 
serè si en aquesta comar-
ca no som capaços des de 
fa un temps de posar-nos 

d’acord entre tots en coses 
més elementals?
El consens no és que sigui 
precisament la gran virtut de 
la comarca de l’Anoia. Em va 
doldre molt que el consens en 
el seu moment es trenqués 
per una qüestió d’estratègia 
política. L’acord es va trencar 
el dia en què, acabat d’entrar 
al Consell Comarcal, i sense 
previ avís, el PSC em propo-
sa anar contra el propi Consell 
en el tema del Campus Motor 
de Castellolí. Un projecte que 
entenia jo que era de consens. 
El que és lamentable de debò 
és que el PSC s’hagi quedat 
fora de totes les institucions 
d’aquest país. I això és un pro-
blema.... Miri el que va passar 
amb el CESCA. El president 
havia de ser el Primer Secre-
tari del PSC (Teo Romero). Si 
era així, hi havia consens. Si 
el president era, com havia es-
tat des dels inicis, el president 
del Consell Comarcal, resulta 
que ja no hi ha consens... Molt 
bé, no? Lamentablement, el 
PSC està instaŀlat en la volun-
tat de treure un rèdit perquè 
s’ha quedat fora de tot arreu. 
Si tingués alguna responsa-
bilitat estic segur que no pas-
saria, perquè la prova és que, 
quan l’ha tinguda, això no ha 
passat. 

Però mentre passa això, di-
uen que anem perdent els 

“Les tibantors que hi ha a l’Anoia podrien estar més ben 
resoltes, si Igualada fes de capital. I això no passa”

trens que passen.
Perdem trens el dia en què 
l’oposició del Consell es posa  
a favor d’un projecte per fer un 
polígon industrial en contra del 
govern del municipi afectat (es 
refereix al polígon de la Zona 
Franca d’Òdena). Anar a l’en-
frontament no ajuda el territo-
ri a créixer... El PSC es posa 

“El consens no és 
que sigui precisament 
la gran virtut de la 
comarca de l’Anoia. 
Els qui l’han trencat 
són els socialistes, 
per un tema 
d’estratègia política”
 

Encerclat de negre, l’Anoia segons la proposta que fa Boquete, amb la suma de l’Anoia i el Baix Llobregat Nord, dins de l’Àmbit 
Penedès. En vermell, l’Alta Anoia, que ja ha reclamat que vol esdevenir la comarca de l’Alta Segarra, dins de la Catalunya Central

d’acord a presentar mocions 
en els ajuntaments i al propi 
Consell per dir-li a l’Ajunta-
ment d’Òdena què és el que 
ha de fer. I que si no ho fem, 
és que perdem un tren. Miri, el 
tren no ha arribat mai a pas-
sar amb els anys de govern 
dels socialistes. No venem 
que perdem trens, perquè 
algú hauria d’haver posat la 
via. I els d’abans, miri, ni van 
posar la via... Vull dir amb tot 
això que queda clar que algú 
vol fer d’aquest tema una 
bandera política més enllà de 
buscar un resultat positiu per 
al territori. A un alcalde se l’ha 
de respectar i el Consell ha 
d’estar al seu costat. No po-
dem dir-li què ha de fer, i molt 

“Alguns venen que 
perdem trens, però 
perquè això sigui 
possible, algú hauria 
d’haver posat la via. 
I els d’abans, miri, ni 
van posar la via...”

“A un alcalde se l’ha 
de respectar i el 
Consell ha d’estar 
al seu costat. No 
podem dir-li què ha 
de fer, i molt menys 
imposar-li res. I això 
ha passat amb Òdena 
i el polígon de la Zona 
Franca. L’oposició 
volia aprovar una 
moció per posar-se 
en contra del que 
diu l’Ajuntament 
afectat”

menys imposar-li res.

Sempre s’ha dit que Òdena 
és clau en el futur econòmic 
de la Conca.
Doncs ens hem de posar al 
seu costat en el que neces-
sitin, i ajudar-los. El Consell 
s’ha posat d’acord amb Òde-
na per fer la revisió del Pla 
Director Urbanístic de la Con-
ca, i també amb la Pobla i la 
Torre de Claramunt, i qui s’hi 
vulgui incorporar. Es tracta 
d’un pla pensat per a una al-
tra època, i és evident que els 
darrers anys hi ha hagut un 
canvi molt important. Els plans 
s’han d’adaptar a la realitat del 
dia d’avui. 

Interessades enviar el cv a
gisela.lulaoutlet@gmail.com

Busquem dependentes ESPECIALITZADES EN 
CORSETERIA I BANY per la pròxima obertura 
d'una Pop Up a Igualada.
Sobretot, busquem professionals amb experièn-
cia en la venda d'aquest tipus de producte. 

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



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Dins dels actes de la campa-
nya informativa “Votar és de-
mocràcia” que la Federació 
comarcal d’ERC està realit-
zant a l’Anoia, demà dissab-
te dia 5 d’abril, el president 
d’ERC Oriol Junqueras serà a 
la conca d’Òdena. 
La visita començarà a Santa 
Margarida de Montbui amb 
una trobada amb una entitat 
esportiva del municipi, i pos-
teriorment, a les 13h, farà un 
acte públic a la sala d’actes 
del Centre Cívic La Vinícola. 
Posteriorment participarà en 
un dinar organitzat per les 
JERC a Igualada, i a la tarda 
serà el torn de Vilanova del 
Camí, amb una trobada amb 
l’associació cultural Camp del 
Rei. A les 18h farà una xerra-
da pública a l’Espai Polivalent 
de Can Papasseit. 
L’acte s’emmarca dins de l’es-
tratègia d’Esquerra -i també 
de CiU- d’apropar-se en in-
drets del país amb una forta 
inclinació política per partits 
d’influència espanyola, la qual 
cosa succeeix especialment a 
l’anomenat “cinturó vermell” 
de Barcelona, o en poblaci-
ons com Montbui, on el PSC 
té una còmoda majoria abso-

Oriol Junqueras visita demà Igualada i la Conca 
d’Òdena per defensar el dret a decicir 

Junqueras tornarà a l’Anoia per ser a Igualada, Montbui i Vilanova del Camí.

luta. Junqueras ja va visitar el 
gener de l’any passat Vilanova 
del Camí, a la seu del Centre 
Cultural Extremeny. Terricabras, en el Sopar de 

la República d’ERC
Un any més, la Federació Co-
marcal d’ERC a l’Anoia com-
memora la proclamació de la 
República Catalana per part 
del President Macià, en seu 
83è aniversari, amb un sopar 
obert a tots els militants, sim-
patitzants i amics de la comar-
ca. 
En aquesta edició, la persona 
convidada serà el candidat 
d’ERC a les properes elec-
cions europees Josep Ma-
ria Terricabras. En el decurs 
de l’acte s’atorgarà el Premi 
Estel Blanc, la seva desena 
edició, al matrimoni de mili-
tants d’ERC d’Igualada Benet 

Asensio i Glòria Puiggròs, en 
reconeixement a la seva tra-
jectòria i dedicació a ERC, 
amb més de trentacinc anys 
de militància activa al partit. El 
sopar se celebrarà el dissabte 

dia 12 d’abril a les 20.30h al 
restaurant Scorpia (Òdena). 
El preu del sopar és de 15€ i 
ja es poden fer les reserves a 
través de l’adreça electrònica 
anoia@esquerra.org o bé al 
telèfon 938050018 (matins de 
9h a 14h).

Convergència va portar 
la “Ruta pel Sí” a Igualada
La “Ruta pel Sí” de Conver-
gència Democràtica de Cata-
lunya (CDC) va passar la set-
mana passada per Igualada. 
La capital de l’Anoia  va ser 
protagonista d’aquesta iniciati-
va que ha engegat CDC i que 
recorre tot el territori buscant 
ciutadans que vulguin donar el 
seu testimoni del perquè 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. 
A la furgoneta, a més de la 
data acordada per a la con-
sulta, figura el lema ‘Siguem 
positius’, que inclou un joc de 
paraules, ja que en les dues 
paraules apareix la síŀlaba ‘sí’, 
en relació amb el doble vot 
afirmatiu que defensa el partit 
de cara a les dues preguntes 
de la consulta: ‘sí’ que Cata-
lunya sigui un Estat i ‘sí’ a la 
independència.
A l’acte hi va participar l’alcal-
de Marc Castells i altres mem-
bres de la junta executiva de 
CDC, que varen explicar als 
clients del mercat i els seus 
voltants, en que consisteix, els 
detalls de la campanya. 
La ‘Ruta pel sí’ de CDC recor-
re en dos mesos les 41 comar-
ques catalanes per reclamar 
la consulta i demanar el vot 
a favor de la independència. 
L’itinerari en furgoneta, que 
s’emmarca en la campanya 
‘Sí, vull’, acabarà el pròxim 3 
de maig a Tarragona.
L’objectiu és donar a conèixer 
els arguments favorables al 
referèndum que els partits so-
biranistes planegen convocar 
per al pròxim 9 de novembre. 

Igualada

Junqueras dinarà a 
Igualada amb 
militants de les JERC, 
oferirà al migdia una 
xerrada a la 
Vinícola de Montbui, i 
a la tarda a Can 
Papasseit de Vilanova
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La campanya “Sí, vull” de CDC va passar per Igualada.

Junqueras ja va visitar el gener del 2013 el Centre Cultural Extremeny a Vilanova del Camí.

La furgoneta de la 
campanya “Ruta pel 
Sí” de Convergència 
també va passar per 
Igualada, en una altra 
iniciativa que defensa  
el doble vot afirma-
tiu en la consulta del 
proper 9 de novembre

INFORMÀTIC/A Ref. 3028

Seleccionem per a:

INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.

Per a fer front al procés d’ expansió de la cadena de Retail i 
al relleu generacional en el procés de Sistemes d’ Informació 

de  l’empresa, volem incorporar un/a:

Cerquem:  Una persona dinàmica, flexible, orientada a resultats 
i a donar un bon servei, amb una bona formació de base, alt nivell 
de coneixements i experiència mínima de 2 anys en:

-Microinformàtica i instal·lacions en entorns Windows, programa-
ció en Visual Basic 6 i Visual Basic .Net 2008 i SQL Server.

Valorable coneixements i experiència en AS/400 i bon nivell d’ 
anglès.

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

Garantim als candidats la confidencialitat absoluta.

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

GRUP CARLES – DEPT. RR.HH.
Sant Ferran, 45 – 08700 Igualada – www: gcarles.es –Tel: 93 801 72 37
rrhh@gcarles.es
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El president de la Generali-
tat, Artur Mas, va encapçalar 
l’acte central dels 150 anys de 
l’Ateneu Igualadí, que va gai-
rebé omplir el teatre munici-
pal dissabte passat al vespre. 
L’acte, que també va comptar 
amb la presència del conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell, 
va ser una demostració de 
l’evolució històrica de l’entitat i 
el seu paper referent en la cul-
tura igualadina, amb la projec-
ció de vídeos, la participació 
d’alumnes de l’escola, i una 
emotiva actuació de dansa de 
Mariona Camèlia.
Miquel Canet, president de 
l’Ateneu, va referir-se a Antoni 
Vila, Josep Estany, Antoni Car-
ner i Ferran Salat, fundadors 
de l’Ateneu el 1863. Els ob-
jectius dels inicis “encara són 
vigents avui”, va dir Canet, qui 
també va citar l’editorial de La 
Veu de l’Anoia de divendres 
passat. “Som l’Ateneu de les 
oportunitats”, tan del passat, 
“quan els nostres predeces-
sors van crear oportunitats per 
a accedir a la cultura, la ins-
trucció i formació dels socis i 
ciutadans”, com del present i 
el futur, en què l’Ateneu “és i 
serà una entitat oberta a les 
persones, a les idees, a la ciu-
tat i al món”. 
Un dels moments més bonics 
de la vetllada va ser la lectura 
per part de nens i nenes dis-
tribuïts pel teatre de l’article 
“La ciudad donde no existen 
los analfabetos” publicat el 10 
d’agost del 1935 a la Revista 
La Estampa, de Madrid, que 
elogiava el paper de l’Ateneu 
en la formació dels obrers a la 
ciutat.
Durant l’acte es va fer també 
lliurament dels premis a aque-
lles persones destacades que 
han treballat per la cultura i 
per l’Ateneu, amb uns guar-
dons en forma d’abelles i de 
rusc, com a símbol de l’atene-
isme. Les abelles van ser per 
als antics regidors de cultura 
Carles Tarrida (2003-2007) i 
Antònia Enrich (1995-1999), 
i Antoni de Solà, -president 
de l’Ateneu Igualadí durant 7 
anys-. El Rusc, que distingeix 
un col•lectiu, va recaure en les 
Escoles de l’Ateneu. Van re-

L’acte va interessar a molts igualadins. A la dreta, el president Mas amb els membres de la junta directiva de l’Ateneu Igualadí. Fotos: Joan Guasch.

Artur Mas va presidir dissabte l’acte central 
dels 150 anys de l’Ateneu Igualadí

Mas, amb el president de l’Ateneu, Miquel Canet, i Marc Castells, va poder veure una exposició sobre la història de l’entitat. Mariona Camèlia i Oròitz Maitz van fer una emotiva actuació de dansa.

Els guardonats amb les Abelles i Ruscs.

collir el reconeixement, repre-
sentat per una pintura de l’ar-
tista igualadí Jordi Sanahuja, 
el director i la sotsdirectora del 
centre, Francesc Vidal i Do-
lors Casajoana. En darrer lloc 
es va fer entrega d’un guardó 
especial a Carme Mateu, ex-
gerent de l’Ateneu i actual vi-
cepresidenta de l’entitat. 
En el seu discurs, l’alcalde 
Marc Castells va fer un pa-
raŀlelisme entre els inicis de 
l’entitat -”un repte titànic dels 
obrers que, en un moment de 
decadència econòmica, van 
veure que el futur passava 
per instruir-se i educar-se”- i 
l’actualitat, quan “en plena cri-
si econòmica s’està fent una 
aposta des de l’Ajuntament i 
la Generalitat per a impulsar 
el nou campus universitari al 
Pla de la Massa”. 
El president Artur Mas va par-
lar poc de l’ateneisme i de la 
cultura, i molt del repte que 
hores d’ara té el país, i que ha 
de culminar el 9N. L’associaci-
onisme i les entitats “són un fet 
diferencial molt important de la 

nostra identitat”, convertint-se 
en “un dels pilars fonamentals 
de la idiosincràsia catalana, 
juntament amb la nostra capa-
citat de treball i que hem sa-
but integrar la immigració, la 
d’aquí i la de fora”.
Mas va destacar que un dels 
trets identificadors de Catalu-
nya és la seva pluralitat inter-
na i que “el món del treball i el 
món associatiu ens han ajudat 
a integrar al país a milions de 
persones de fora”.
Catalunya “és un país que 
s’ha fet bàsicament per la ini-
ciativa de la gent”, i és normal 
que aspiri a decidir el seu futur 
“en plena normalitat”.
En aquest sentit, Artur Mas 
va assegurar que “demanem 
coses normals” com “autogo-
vernar-nos, tenir un govern 
equilibrat o que ens deixin 
ensenyar i aprendre de mane-
ra normal la nostra llengua”. 
També aspirem, va dir, a què 
“les infraestructures estiguin 
d’acord amb la nostra capaci-
tat de generació de riquesa” i 
a què “una part dels recursos 

es quedin una mica més aquí”. 
“Aspirem a què, si som una 
antiga nació europea que ha 
perviscut al llarg dels segles, 
que ha estat oberta de men-
talitat, creativa i treballadora”, 

i va afegir que aquest “és un 
poble que pot aconseguir els 
seus objectius i ho ha de fer 
de manera tranquil·la, serena, 
constructiva i dialogant”. 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

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

www.girbauconsulting.com
Tel. 93 809 61 30 

www.senagua.cat

AULA 42
CLASSES DE REPÀS:

PRIMÀRIA - ESO- 
BATXILLERAT- 
UNIVERSITAT
5€ L’HORA

TEL. 93 803 49 46
www.aula42.es
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El proper diumenge 6 d’abril a 
Igualada se celebra la 5a. Edi-
ció de “la Gran Follada”, orga-
nitzada pels Indi’s Folls, que 
la defineixen com “una cursa 
divertida, folla i diferent, amb 
un nom que no deixa a ningú 
diferent, però al capdavall no 
és altra cosa que una gran bo-
geria”. Els Indi’s Folls existei-
xen des del 1992, i del nostra 
nom va sorgir el nom de la cur-
sa. La sortida serà a les 10 del 
matí, i el lliurament de premis, 
a partir de les 12 del migdia.
Jaume Gabriel, director de la 
cursa, ens explica que “l’ai-
re que es respira el dia de la 
cursa és festiu i molt familiar. 
Famílies senceres la venen a 
córrer. El pare amb el seu fill, 
la  mare amb la filla, o fins i 
tot algun avi en forma que la 
correrà amb el seu nét. Tot i 
així tampoc perd l’essència de 
la competició, una distància 
de 6.969 km, on els que llui-
ten pel podin l’assoleixen amb 
un temps del voltant de 26 mi-
nuts”.
A la Gran Follada, la imagina-
ció assoleix l’impensable. “El 
fet de córrer amb una parella 
i amb una corda a la cintura, a 
més d’un li podria semblar una 
bogeria, però per a nosaltres 
va ser un repte amb indicis 
de bogeria. Aquesta corda ha 

“La Gran Follada” és un gran “divertimento”, amb una altíssima participació.

Diumenge torna “la Gran Follada” a Igualada

aconseguit unir a més d’una 
parella, que arribaven a la lí-
nia de sortida sense coneixes 
i avui són parella i una d’elles 
amb estat de bona esperan-
ça”, explica Gabriel.
 
Un repte especial 
en l’edició del 2014
En aquesta edició de la Gran 
Follada hi ha un repte real-
ment especial, amb una his-
tòria plena de sensibilitat i 
d’estima. “Una noia ens va 
demanar d’apuntar-se amb 
la seva mare que anava amb 
una cadira de rodes. La res-
posta va ser que no per part 
de l’organització, ja que hi ha 
trams sense asfaltar. Tot i així, 
i davant la nostra sorpresa, la 
noia i la seva mare van ins-
criure’s. Després hem sabut 
que la mare, avui en cadira 
de rodes, ha sortit d’un coma 
de 3 anys, i que per a la filla 
era un repte aconseguir cór-

rer aquesta cursa amb la seva 
mare”, ens explica Jaume Ga-
briel. En certa manera “una 
cursa per parelles i lligades 
per la cintura, era torna als ini-
cis de la seva vida, filla i mare 
unides per un cordó umbilical.

Des de l’organització estem 
fent mans i mànigues per 
aconseguir que aquesta pare-
lla pugui fer tot el recorregut. 
L’asfaltat per si mateixes i el 
camí sense asfaltar amb un 
cotxe habilitat. Sigui com sigui 

El recorregut és al voltant de les Comes 
i les Guixeres.

entraran per l’arc d’arribada, 
totes dues, i sense cap meca-
nisme”.

Recorregut de 6.969 m.
Durant el recorregut de 6.969 
m. hi haurà quatre proves, 
que s’hauran de fer obligatò-
riament. La sortida i arribada 
és a la zona esportiva de les 
Comes, i passa per l’entorn de 
darrere les Guixeres, en terme 
municipal d’Òdena. 
Les proves són les següents:
DAVANT/DARRERE:
En el punt quilomètric 2,725 es 
farà la 1a. prova.: Durant 100 
metres un component de la  
parella haurà de córrer “marxa 
enrere”, i l’altre endavant.
A CAVALL: 
En el punt quilomètric 4,750  
es farà la 2a. prova: Durant 
50 metres un component de 
la parella pujarà “a cavall” de 
l’altre.
OBSTACLES DE PALLA:
En el punt quilomètric 6,400 
es farà la  4a. prova: S’hau-
rà de  passar per una zona 
d’obstacles de palla, recordeu 
que aneu amb corda.
ARRIBADA NUPCIAL:
En els últims 5 metres de la 
cursa es farà la 5a. prova: Un 
dels components de la parella 
haurà de pujar “a braços” a 
l’altre component, i travessar 
la línia d’arribada així. 

Les fires professionals Maq&Paper i Ecoenergètica han 
reunit les marques més destacades del sector
REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres i ahir dijous, l’espai 
Carner d’Igualada ha acollit 
una nova edició de les fires 
Maqpaper i Ecoenergètica. 
Les primeres valoracions, fe-
tes ahir a darrera hora, eren 
prou bones. No en va, les in-
teressants conferències i pre-
sentacions que es van fer dins 
del recinte, i la presència de 
160 marques, les més impor-
tants dels sectors econòmics 
implicats, ja feien preveure 
l’èxit de la convocatòria.  Les 

dues fires ocupaven una su-
perfície de 4.000 metres qua-
drats. 

Una fira única a Espanya
Maqpaper, que celebrava la 
8a edició, és l’única fira de 
l’estat espanyol dedicada a 
la indústria paperera, mentre 
que Ecoenergètica és un con-
grés sobre l’estalvi i l’eficièn-
cia energètica de les pimes.
Malgrat que cada fira tenia el 
seu propi espai per a les con-
ferències per a que els expo-

Les fires Maq&Paper i Ecoenergètica han tingut lloc aquesta setmana, doncs les dues són de caràcter professional. Fotos: JP

sitors poguessin presentar 
i donar a conèixer els seus 
productes i novetats, el cert és 
que durant els dos dies hi ha 
hagut un “trànsit” de visitants 

comú en les dues mostres. 
Des de Fira d’Igualada la con-
sideraven  dies abans de la 
celebració dels certàmens que 
les fires són complementàries, 

ja que “dins de les inquietuds 
de totes les empreses, també 
de les papereres, s’hi troben 
els costos energètics”. 
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A partir del 23 d’abril tots els 
igualadins que ho vulguin po-
dran pagar la zona blava des 
del telèfon mòbil. Només cal-
drà que disposin d’un smartp-
hone amb sistema iOS/Apple 
o Android i que abans s’ha-
gin baixat l’aplicació gratuïta 
aParcApp, una App desenvo-
lupada per l’empresa igualadi-
na aParcApp Solutions SL que 
permet ajustar el pagament al 
temps real d’estacionament i 
saber on hi ha places d’apar-
cament lliures. 
Aquest dimecres s’ha fet 
públic l’acord entre l’Ajunta-
ment d’Igualada, que gestio-
na la zona blava a través de 
l’empresa municipal SIMA, i 
l’empresa aParcApp Soluti-
ons SL que ha desenvolupat 
aquesta tecnologia puntera. 
Amb aquest acord, Igualada 
es converteix en la cinque-
na ciutat de Catalunya on és 
possible pagar a través d’un 
smartphone. Però, a diferèn-
cia de les altres ciutats, l’aPar-
cApp ofereix informació de 
l’estat d’ocupació de les dife-
rents zones d’aparcament.  
El sistema es va començar 
a desenvolupar fa un any i 
mig i es va posar en marxa 
el passat mes de novembre a 
la zona centre d’Igualada, en 
una prova pilot que ha donat 
uns resultats excel·lents grà-
cies també a la implicació de 
l’empresa municipal SIMA. 
 
Saber on hi ha places lliures 
des del mòbil 
Gràcies a la informació faci-
litada pels mateixos usuaris i 
pels revisors i sense necessi-
tat d’instal·lar sensors, l’App 
informarà en temps real de 
l’estat d’ocupació de les zo-
nes blaves i, per tant, consul-
tant el mapa a través del telè-
fon, l’usuari sabrà on queden 
places d’aparcament lliures. 
És la primera vegada que es 
desenvolupa una App amb 
aquesta característica, un tret 
diferencial que ja ha fet que 
diversos ajuntaments catalans 
es mostressin interessants en 
aplicar-la. 
L’actual sistema de pagament 
a traves dels parquímetres se-
guirà vigent, però des de l’em-
presa que ha desenvolupat 
l’App es mostren convençuts 
que, un cop els usuaris com-
provin la comoditat de pagar a 
través del mòbil, el nou siste-
ma s’anirà estenent. Pagant a 
través del mòbil no cal despla-
çar-se fins al parquímetre, no 
és necessari haver de calcular 
prèviament l’estona d’estaci-
onament, i no es paga ni un 

Cal que els usuaris es baixin una app gratuïta al seu mòbil, sigui iOS o Android.

La zona blava d’Igualada es podrà 
pagar a través del telèfon mòbil

minut de més del temps que 
s’ha fet ús de l’aparcament, 
ja que l’usuari activa l’App just 
al moment de baixar del cotxe 
i l’atura en tornar al vehicle, 
amb un sol clic. 
L’entrada en vigor d’aquest 
nou sistema el proper 23 
d’abril, segons ha explicat el 
regidor d’Urbanisme i Mobili-
tat, Jordi Pont, no requereix 
instal·lar nous aparells ni su-
posarà cap cost per a l’Ajun-
tament d’Igualada sinó tot al 
contrari, ja que l’administra-
ció municipal s’estalviarà les 
comissions bancàries dels 
pagaments fets amb targeta 
a través dels parquímetres, 
s’estalviarà el cost de recol-
lecció de les monedes i, a la 
llarga, reduirà les despeses 
de manteniment dels parquí-
metres. 
L’empresa ha estat l’encar-
regada de formar els revi-
sors, que s’han mostrat molt 
interessats en la iniciativa. A 
través d’un smartphone els 
revisors podran saber si l’usu-
ari ha pagat a través de l’App 
introduint la matrícula o acos-
tant l’aparell a l’adhesiu que 
el cotxe portarà enganxat al 
vidre. 
Descarregar-se l’aplicació és 
totalment gratuït, i l’usuari no-
més pagarà 15 cèntims per 
cada ús, una quantitat que 
s’estalvia gràcies al fet que 
el sistema permet ajustar el 
temps d’estacionament. 

Una empresa 
igualadina
AparcApp neix de la iniciativa 
d’un grup d’amics interessats 
en la innovació tecnològica: 
Roger Farrés, Àngel Ruiz, 
Josep Maria Taribó, Pol Sen-
serrich i Pepe Ramos. Parlant 
del dia a dia de la ciutat, tots 
ells compartien els maldecaps 
amb què es troben els usua-
ris a l’hora d’aparcar a la zona 
blava: no disposar de diners 
en metàl·lic, l’error de lectura 

de targetes de crèdit als par-
químetres, l’angoixa de veure 
que s’acaba el temps d’apar-
cament i les multes que això 
pot comportar. 
 
Va ser per això que aquest 
grup d’anoiencs, professio-
nals de diferents sectors, van 
decidir arrencar l’empresa 
aParcApp Solutions SL l’any 
2012 i tirar endavant el repte 
de desenvolupar aquesta App. 
L’empresa té seu a Igualada i 
es va fundar amb l’assessora-
ment d’IG-Nova Empresa, del 
departament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada.    
Igualada serà la primera ciu-
tat en implantar l’aParcApp, 
però aviat s’implantarà també 
a d’altres ciutats catalanes. En 
aquest cas l’usuari no s’haurà 
de baixar una App per a cada 
municipi, sinó que el telèfon ja 
detectarà la zona d’ubicació i, 
per tant, la mateixa App servi-
rà per a totes les poblacions.  
Els responsables d’aParcApp 
Solutions també estan lligant 
acords amb alguns responsa-
bles de comerços igualadins 
per tal que puguin oferir mi-
nuts d’aparcament gratuït als 
seus clients. 

Dijous vinent, xerrada al 
Museu de la Pell sobre 
el futur laboral de les TIC
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous, 10 d’abril, TIC 
Anoia i l’Ajuntament d’Iguala-
da donaran el tret de sortida 
del Programa “Informàtica i 
Comunicacions, professions 
de futur” amb una sessió in-
formativa sobre els diferents 
estudis de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació 
i les seves sortides laborals. 
La xerrada es durà a terme al 
Museu de la Pell a les 19:30h 
i és totalment lliure i gratuïta. 
S’exposarà de forma àgil i 
amena totes les opcions for-
matives que existeixen actual-
ment dins les TIC, des d’estu-
dis no reglats fins a Formació 
Professional i graus universi-
taris. També s’explicaran les 
possibles sortides al mercat 
de treball i la demanda real 
que hi ha, tant a dia d’avui, 
com la que es preveu en un 
futur.  
La sessió anirà a càrrec de 
diferents perfils de professio-
nals i empreses del sector, per 
la qual cosa s’oferirà una visió 
àmplia i completa de les TIC. 
Específicament, participaran 
a la xerrada el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA), Blai Paco, que parlarà 
sobre les necessitats TIC de 
les empreses de la comarca; 
el vicedegà d’Organització 
Territorial del Col·legi Oficial 
d’Enginyeria en Informàtica 
de Catalunya (COEINF), Jau-
me Catarineu, que donarà 
a conèixer les sortides pro-
fessionals d’aquests estudis; 
el responsable dels estudis 
d’Informàtica i comunicacions 
de l’Institut Milà i Fontanals, 

Isidre Guixà, que basarà la 
seva intervenció en la Forma-
ció Professional; el professor 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) Ramon 
Costa, que se centrarà en la 
formació universitària; i, final-
ment, el gerent de l’empresa 
igualadina Ceina de formació 
empresarial i tecnològica, Ma-
nel López, posarà damunt de 
la taula les certificacions de 
les multinacionals del sector. 
A més, els assistents podran 
veure un vídeo creat per l’oca-
sió on alumnes i ex-alumnes 
d’estudis TIC de l’Anoia com-
parteixen la seva experiència 
i donen la seva visió sobre la 
professió i el futur del sector. 
Aquest vídeo també es pot tro-
bar a www.ticanoia.cat/profes-
sionsdefutur, el portal des d’on 
es pot consultar tota la infor-
mació del programa i inscriu-
re’s als diferents tallers gratu-
ïts de robòtica i programació 
per a centres de primària, i 
d’iniciació de webapps per a 
joves, que es duran a terme a 
partir del maig i juny, respecti-
vament. 
L’Associació TIC Anoia i el 
Departament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada organitzen con-
juntament la primera edició 
del Programa “Informàtica  i 
Comunicacions, professions 
de futur” amb l’objectiu de 
promoure la formació en Tec-
nologies de la Informació i la 
Comunicació entre els joves i 
els infants, ja que les TIC són 
ja ara i ho seran encara més 
en el futur un sector que creix 
exponencialment i ofereix un 
ampli ventall d’oportunitats.

ICV fa una crida a manifestar-se 
diumenge per una Catalunya Social
REDACCIÓ / LA VEU

El grup d’ICV-EUiA a l’Anoia 
fa una crida a participar de 
la manifestació que el proper 
diumenge 6 d’abril es durà a 
terme a Barcelona per una 
Catalunya Social. La protesta 
s’emmarca en les mobilitza-
cions que s’estan realitzant a 
Europa en defensa dels drets 
socials i que a Catalunya im-
pulsen diferents entitats soci-
als, veïnals i sindicals.
Dins d’aquesta campanya i a 
proposta del sindicat CCOO, 
els grups municipals d’ICV-
EUiA ja van presentar moci-
ons de suport als darrers plens 
d’Igualada i Santa Margarida 
de Montbui, que van ser apro-
vades, en el cas d’Igualada, 
amb els vots a favor dels eco-
socialistes, ERC i PSC. PP va 

votar en contra, i CiU i PxC es 
van abstenir.
La regidora d’Iniciativa a Igua-
lada, Montserrat Mateu, de-
fensa l’oportunitat que signi-
fica aquesta manifestació per 
a reivindicar més polítiques 
socials. I entre els arguments 
que exposa, Mateu destaca 
“l’informe de Càritas Europa 
–que justament s’ha donat a 
conèixer ara-, que vincula re-
tallades i polítiques d’austeri-
tat amb pobresa, i ens deixa 
darrera de Romania”.
La manifestació de Barcelona 
està convocada per a les 12 
del migdia a la Plaça Urquina-
ona. CCOO ha organitzat un 
autocar que sortirà a les 10:30 
de l’Estació d’Autobusos, i per 
al que cal fer reserva trucant al 
telèfon 938050494.
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El passat dissabte, 29 de 
març, Igualada va acollir 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, i coordinada per Ma-
pamundi Produccions. Durant 
tot el dia, a la plaça de Cal 
Font s’hi van instal·lar estands 
d’artesans i de grups de foc i 
bestiari, a més d’una fira de 
productes pirotècnics i un car-
rusel infernal per als infants. 
L’esdeveniment va servir per 
a lliurar distincions destaca-
des, com ara el nomenament 
dels Pólvores de Catalunya 
a membres de colles d’arreu 
del país, el nomenament com 
a Pólvora de Catalunya a tí-
tol pòstum al fotògraf igualadí 
Santy Carbonell i el nomena-
ment de la companyia de tea-
tre Comediants com a Pólvo-
res Majors de Catalunya 2014. 
També es van programar mas-
ter class, conferències i tallers 
com ara Reparació de bèsties 
amb espuma de poliuretà o 
Demostració pràctica de com 
reacciona el tubular ignífug 
davant del foc pirotècnic. Es 

Colles i professionals d’arreu del país es van donar cita a Igualada.

Cal Font va acollir Firafoc amb colles 
d’arreu de Catalunya

va dur a terme, finalment, una 
Tabalada Infernal, una cerca-
vila de tambors, diables, dracs 
i elements festius, i diferents 
espectacles pirotècnics, ex-
hibicions i demostracions de 
foc. 
En la jornada hi van participar 
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, Els 
Voladors, Trabucaires d’Igua-
lada, els Trabucaires d’en Pe-
rot Rocaguinarda, Trabucaires 
d’en Toca-Sons de Taradell, 
Xixo Luthier, Olivia Cros (ves-
tits de diables), l’empresa Tu-
bular Multifuncional, les piro-
tècnies Antigua Casa Manuel 
Estalella, Focs d’Artifici Euro-
pla, Pirotècnia Catalana, Piro-
tècnia Igual i els constructors 
de bèsties Dolors Sans i David 
Abrodos.  

La necessitat d’un nou POUM 
centra un nou debat als DdD
REDACCIÓ / LA VEU

El quart debat-tertúlia de DdD 
(Dimarts de Diàlegs) a l’Ate-
neu Igualadí ha posat damunt 
de la taula si Igualada hau-
ria de tenir un nou Pla Urba-
nístic que substituís l’actual, 
que data de l’any 1986. Amb 
prop d’un centenar d’assis-
tents, des del primer moment 
del debat, tots els experts en 
urbanisme que hi van interve-
nir van assegurar que sí, que 
Igualada necessita un nou 
POUM si no vol quedar enre-
re respecte altres ciutats. Van 
detallar com la redacció d’un 
nou Pla pot donar embranzi-
da a la ciutat, reordenar-la i 
projectar-la al futur, ja que és 
l’eina que defineix a què es 
dedica cada part de sòl del 
terme municipal. En aquest 
sentit, van explicar que cada 
POUM serveix per una gene-
ració i que treballar amb un 
pla de l’any 86 com passa ara 
és treballar amb un document 
més que esgotat. Van posar 
damunt de la taula com altres 
ciutats mitjanes de Catalunya 
com Manresa, Figueres, Reus 
o Valls estan, precisament, re-
dactant nous Plans d’Ordena-
ció Urbanística per afrontar els 
seus reptes de futur.

Presència de Josep M. Llop
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec d’una de les fi-
gures més rellevants de l’ur-
banisme a Catalunya com és 
l’arquitecte urbanista Josep 
Maria Llop, que és president 
de la Societat Catalana d’Or-
denació del Territori i director 
de la Càtedra UNESCO de 
Ciutats Intermèdies. A través 
d’un diàleg-entrevista amb 
el coordinador de DdD, Jordi 
Cuadras, Llop va fer diverses 
aportacions i va demanar que, 
en l’escenari actual, “Igualada 
hauria de superar la frustració 
que va generar l’anul·lació de 
l’anterior POUM, despolititzar 
el Pla i crear les einies per co-
mençar a preparar-ne un de 
nou”. Va afegir que qualsevol 
procés de nou Pla “és una 
oportunitat per afegir valor, ge-
nerar riquesa i estalviar costos 
de vida, ja que planifica la ciu-
tat en base a les necessitats 
actuals i futures: és una inver-
sió petita que pot generar un 
retorn molt més gran de cara 

al futur”. Josep Maria Llop 
també va destacar que “sense 
pla, el futur d’una ciutat queda 
en mans d’uns pocs”.
El públic també va participar 
del debat juntament amb altres 
convidats per analitzar el tema 
i van posar de relleu el fet que 
l’actual POUM del 1986 comp-
ti amb més de 80 modificaci-
ons provoca que Igualada es 
planifiqui a partir de canviar 
l’ús del sòl en base dels inte-
ressos particulars sense una 
visió de conjunt ni un debat 
sobre el què vol ser els pro-
pers anys. En aquest sentit, 
es va dir que “hi ha interessos 
que sempre troben el camí 
de fer el seu pla però quan 
guanyen uns pocs, tots els al-
tres hi perdem”. També es va 
constatar que la redacció d’un 
nou Pla és una manera de 
repensar la ciutat i els espais 
que ja han quedat obsolets, tot 
relligar-los i projectant la ciutat 
al futur: “cal que deixem de fer 
pedaços i escollim quina ciutat 
volem per després planificar-
la”, es va dir.

La Conca necessita 
unitat urbanística
Els diversos experts també 
van coincidir en que fer això 
sense tenir en compte la Con-
ca d’Òdena seria inútil i que 
cal tractar la Conca com una 
mateixa realitat urbanística 
i de planificació perquè els 
plans dels diferents municipis 
encaixin i es complementin. 
Durant el debat també es va 
llençar la idea de que cal que 
els propietaris del POUM si-
guin els ciutadans i no l’Ajun-
tament: “els grups polítics el 
voten i decideixen però per-
tany als ciutadans, que són els 
que s’han d’implicar, des de la 
base, per dibuixar la Igualada 
del futur”. Es va proposar que 
en el cas que Igualada obrís la 
redacció d’un nou POUM cal-
dria crear espais i òrgans de 
debat que traspasséssin les 
fronteres polítiques i on tots 
els agents implicats poguéssin 
aportar les seves opinions.
Acabada aquesta quarta ses-
sió, DdD, vol agraïr a tot el 
públic la seva assistència i 
participació, i en les properes 
setmanes s’anunciarà el tema 
que protagonitzarà el debat 
del mes de maig.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte la Jove 
Cambra Internacional d’Igua-
lada va celebrar el tradicional 
sopar de “La Nit” que realitza 
anualment per commemorar 
la refundació de l’entitat i pre-
sentar els programes i projec-
tes que durà a terme durant 
l’any a Igualada. 
El sopar es va celebrar al Res-
taurant Xarop’s de Sant Genís 
i va comptar amb la presència 
del Secretari General del De-
partament d’Empresa i Ocu-
pació, sr. Xavier Gibert així 
com la Directora de Serveis 
Territorials a la Catalunya cen-
tral, Bárbara Minoves. 
També hi foren presents els 
diputats Maria Senserrich i 
Pere Calbó així com la sego-
na Tinent d’Alcalde, Àngels 
Chacón. Van ser gairebé una 
seixantena d’assistents entre 
autoritats, júniors i senadors i 
amics de l’entitat. 
L’acte va servir per presentar 
les activitats que la Jove Cam-
bra ha planificat per el 2014, 
que inclouen els següents 
programes: English meetings, 
Deutsch meetings Reunions 
informals amb anglès i ale-
many a l’Ateneu Igualadí, el 

Jove Cambra d’Igualada celebra els 
seus 18 anys des de la refundació

Concurs de Joves a debat , 
conegut pel seu èxit en d’al-
tres edicions, formació en ora-
tòria, en planificació de projec-
tes, etc. 
Durant la NIT també es va 
premiar al millor programa i 
millor júnior del passat any, 
que va recaure en el Congrés 
Nacional de les Joves Cam-
bres de Catalunya, organitzat 
l’any 2013 per la Jove Cambra 
d’Igualada i liderat de forma 
exemplar per la seva directo-
ra, la Miriam València. 
Així mateix a la NIT també 
s’aprofita per donar l’entrada 

a la Presidenta d’enguany, la 
Míriam València, i acomiadar 
la passada, Xènia Castelltort. 
Aquesta última va fer un re-
coneixement especial a tots 
els júniors de la Jove Cambra 
d’Igualada que durant el 2013 
van treballar i es van implicar 
perquè el Congrés Nacional 
fos un èxit. 
La NIT va comptar amb el pa-
trocini de Juvé i Camps i va 
representar el tret de sortida 
a tot un 2014 que es prepara 
ple de projectes socials per la 
ciutat d’Igualada. 
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Una exposició sobre el passat, 
el present i el futur del Barri de 
Montserrat és la primera acti-
vitat de la campanya Un País 
Normal, que impulsa Òmnium 
Cultural. Amb l’objectiu de re-
cuperar la memòria històrica 
del barri de Montserrat i refle-
xionar sobre el futur del barri i 
del país. 
L’exposició es pot visitar del di-

Imatge del primer camp de futbol del barri de Montserrat, els anys 60. A baix, pista poliesportiva, avui, al barri.

Exposició al Casal Montserrat sobre el passat, present i futur del barri
lluns 31 de març al divendres 
11 d’abril a l’horari habitual 
del Centre Cívic de Montser-
rat (C. Orquídies 7) els matins 
de 10h a 14h i les tardes de 
15h a 22h. L’exposició foto-
gràfica l’organitza el comitè 
comarcal de la campanya Un 
país normal a l’Anoia amb la 
col·laboració del Centre Cívic 
Montserrat, de l’AAVV del Bar-
ri de Montserrat, les dones de 

les tardes dels dimecres i de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
L’exposició fotogràfica comp-
tarà amb imatges del passat i 
del present i amb una pissar-
ra en blanc per tal que la gent 
pugui escriure què vol o com 
creu que hauria de ser el futur 
del barri i del país. Es tracta, 
per tant, d’una exposició que 
convida no només a la con-

templació sinó també a la par-
ticipació. Les fotografies del 
passat, que han estat cedides 
per l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia, contrasten amb les imatges 
actuals que ha realitzat l’artis-
ta igualadina Marina Méndez.
A partir de la comparació fo-
togràfica entre els orígens 
del barri i la situació actual, el 
propòsit dels organitzadors és 

reflexionar sobre el present i 
el futur del barri i del país. Per 
això, tots els visitants tindran 
ocasió d’escriure quin creuen 
que ha de ser el futur del barri.
Ahir dijous 3 d’abril es va fer 
una passejada per la història 
del barri amb visita guiada i 
una tertúlia sobre el barri i el 
país.  

L’alcalde explica al Casal del Passeig els projectes municipals i la gent 
gran s’interessa pel manteniment de les voreres i els actes incívics
CASAL G. GRAN / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va posar al dia la gent 
gran del Casal del Passeig en 
una xerrada el dijous passat, 
en què va fer una exposició de 
les diverses obres i/o millores 
a la nostra ciutat, acompa-
nyat del Regidor d’Urbanisme 
en Jordi Pont, que van anar 
presentant en una projecció 
digital. Va ser molt il·lustratiu i 
clarificador per tothom, ja que 
això de escoltar-ho i veure-ho 
en directe no sempre és possi-
ble. La conclusió de tot plegat 
és que, a pesar de no dispo-
sar dels diners suficients, han 
aconseguit que altres admi-
nistracions col·laborin en el 
finançament tant de la majoria 

d’obres de millora, com de les 
noves.

Un centenar d’assistents
Realment el centenar de per-
sones assistents, vàrem sor-
tir satisfets veient que tot i la 
crisi, el govern  d’Igualada no 
s’atura. En la intervenció dels 
presents, poca cosa es podia 
afegir, encara que la majoria 
coincideix en què cal fer un 
bon manteniment de les vo-
reres, que segons l’alcalde va 
dir, ja tenen un projecte enca-
minat a la millora, que última-
ment han posat en marxa. 
El que si va ser un clam de tot-
hom, va ser el de què cal fer 
quelcom per aconseguir que 
els amos dels gossos siguin 

més cívics, doncs molts car-
rers de la ciutat fan pena, i tot 
plegat per uns quans que no 
respecten ni a les persones ni 
a la ciutat. 
L’alcalde ja té alguna solució, 
però deia que això és respon-
sabilitat de cada un que es 
comporti, encara que última-
ment ja es posen sancions a 
qui veuen deixant els excre-
ments, també ens deia que 
tots podem ajudar a conscien-
ciar en què els que no facin el 
que cal, hem de poder ajudar 
perquè no passi.
Va acabar l’alcalde Marc Cas-
tells dient que s’oferia de venir 
tot sovint al Casal, per anar 
explicant l’actualitat municipal.

Basket
Lover La Lliga Endesa no només són cistelles i partits. Són les persones 

que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb una nova jugada  
i que troben en el bàsquet l’energia per continuar.

I és que la Lliga Endesa és plena de Basket Lovers.

és fer que les coses siguin possibles.

Basket
#BasketLover

actitudazul.com

S&S_EndesaA_BasketLoversHistorias_245x87_VEU'ANOIA_PIE_CAT.indd   1 15/10/13   11:42
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La campanya per promocionar 
el tèxtil a l’Anoia impulsada 
conjuntament per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Tèxtil 
Fagepi ja està donant fruits; 
durant la segona meitat de 
2013 s’han rebut 48 deman-
des de fabricació a Igualada, 
que s’han concretat en la con-
fecció de  més  76.000 peces 
fabricades en diversos tallers 
tèxtils igualadins i una factura-
ció de 560.000 euros. 
Així ho demostra un estudi 
impulsat per Fagepi, que ha 
fet un seguiment de les 48 
demandes rebudes a partir de 
diverses accions de comuni-
cació com l’elaboració i difu-
sió del dossier de l’inversor el 
maig de 2013, la nova pàgina 
web www.textilanoia.cat i la 
projecció del programa 30 mi-
nuts de TV3 dedicat al sector 
tèxtil igualadí, actuacions en-
caminades a impulsar la rein-
dustrialització del sector tèxtil 
de l’Anoia. 
La difusió del dossier de l’in-
versor, que es va veure re-
forçada per l’emissió del pro-
grama “Teixint el futur” emès 
per TV3 el 2 de juny de 2013, 
va provocar un seguit de pe-
ticions que s’han canalitzat a 
través de l’Agrupació Tèxtil 
Fagepi, ja sigui via contacte 
telefònic, per correu electrònic 
o a través del formulari de la 
pàgina web www.textilanoia.
cat. 
Totes les peticions rebudes 
per part de diferents marques 
s’han posat en contacte amb 
possibles proveïdors, priorit-
zant empreses de la comar-
ca de l’Anoia i derivant-los a 
empreses d’altres zones de 
Catalunya en cas que no es 
poguessin assumir des del 
territori. En aquest últim cas 
s’ha treballat conjuntament 
amb l’Associació Catalana 
del Tèxtil i la Moda, amb seu 
a Barcelona, que compta amb 
gairebé 100 empreses associ-
ades d’àmbit català. 
Les gairebé cinquanta petici-
ons que s’han rebut provenen 
tant d’empreses que busca-
ven proveïdors per fer mostres 
i fabricacions, com d’empre-
nedors que iniciaven un nego-
ci i buscaven proveïdors o bé 
petits dissenyadors, que te-
nen dificultats per fabricar col-
leccions de poques unitats. 
Algunes de les empreses que 
s’han mostrat interessades 
a fabricar aquí són Mango, 
Oysho, Código Básico, TCN, 
System Action, Luna Llena, 
Dignos i Smash; marques 
que estaven fabricant fora de 
l’Estat i que als últims mesos 
han retornat part de les seves 

La pàgina textilanoia.cat reflexa la nova imatge d’aquest sector “tradicional” de l’Anoia.

En els darrers mesos 
s’han rebut 48 
demandes de 
fabricació a Igualada, 
generant la confecció 
de 76.000 peces

La campanya de promoció del “nou 
tèxtil” d’Igualada comença a donar fruits

La situació macroeconòmi-
ca presenta millors xifres 
i això porta que els gover-
nants treguin pit i ja es vul-
guin atribuir els èxits d’una 
situació que evoluciona po-
sitivament (pel que fa a les 
dades) però que continua 
plena d’incerteses en una 
societat que no ha deixat 
de patir cap de les angoixes 
que la tenallen (la corrup-
ció, l’atur i l’empobriment 
de la majoria de la pobla-
ció) i que són els ingredi-
ents bàsics de la situació 
actual. Es mantenen actius 
vells ‘fantasmes’ per fer 
por, com parlar la deflació 
quan baixen els preus. El 
descens generalitzat i con-
tinuat dels preus de béns i 
serveis, que és a priori una 
bona notícia, es converteix 
en un maldecap per les em-
preses. Veuen reduïts els 
seus marges, els costa més 
pagar els deutes i, com que 
els costos laborals es man-
tenen, es veuen forçades a 
utilitzar reestructuracions 
i reduccions de plantilla per 
equilibrar els comptes. I al-
gunes es converteixen en 
‘zombis’ (els morts vivents 
que ha popularitzat el cine-
ma). Segueixen caminant i 
semblen actives, però estan 
ja mortes. 
I aleshores es munta un 
‘reality show’ per explicar 
el que passa. Parlen de 
la taxa d’atur, de com es re-
treu el consum i es generen 
noves reduccions de preus 
-quan els preus baixen, es 
tendeix a creure que en-
cara ho poden fer més- i 
aquest efecte psicològic fa 
endarrerir les decisions de 
compra. I quan això passa, 
la demanda de béns i ser-
veis disminueix encara més. 
Més excés de l’oferta i nova 
disminució dels preus. I l’es-
piral negativa s’accelera i no 
es detura. I quan l’endeuta-
ment és gran (com passa 
ara), la deflació incrementa 
la morositat de la banca, i es 
contrau també la concessió 
de nous crèdits. Una ‘tragè-
dia’. I tothom es pregunta si 
el BCE aplicarà les mesures 
de política monetària com 
s’ha fet a USA, es preocu-
pa per si s’abaixarà els tipus 
d’interès, i si s’harmonitza-
ran les polítiques fiscals, 
ara que no es pot devaluar 
la moneda a nivell de cada 
estat membre. Hom vol en-
tendre aquesta política que 
demana austeritat i ho fa 
amb l’atenció morbosa dels 

PERE PRAT

qui segueixen la carrera de-
senfrenada vers al precipici. 
Però no hi poden fer res. 
Així es distreu el ciutadà i 
una petita part de  població 
manté les seves prerrogati-
ves.  
I per justificar les penalitats 
es segueix utilitzant l’hipe-
realisme  científic. “L’’índex 
de preus de consum (IPC) 
ha tornat a registrar taxes 
negatives el març. Ha cai-
gut el 0,2% -després de tres 
mesos positius i un de pla, 
el del febrer- segons l’indi-
cador avançat publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE). Per trobar una 
taxa positiva s’hauria de 
anar a l’octubre de l’any an-
terior, quan es va registrar el 
0,1%. En aquest descens ha 
influït la baixada dels preus 
dels aliments i begudes no 
alcohòliques, així com els 
preus dels viatges organit-
zats, que van pujar més el 
2013 a causa de la Setmana 
Santa”. Informació acurada 
però que serveix de poc al 
ciutadà corrent.
Alguns pensen que només 
veiem fantasmes. Solen 
ser els necessitats de creu-
re’s que tot va bé, o els in-
teressats en que la gent 
s’ho cregui. Els que volen 
que l’esperança anestesiï 
la població per que aguanti 
mentre ells van a la seva. I 
insisteixen en que la recu-
peració és un fet., malgrat 
no surten al carrer sense els 
seus guardaespatlles i sem-
pre van en cotxe oficial. 
Si no estiguessin reclosos 
en la seva bombolla s’ado-
narien de la realitat que viu 
la major part de la població. 
Els joves no troben feina i 
quan n’hi ha, és a precari 
i mal pagada. I els majors 
de 50 anys han de dedicar 
el seu temps a tasques no 
remunerades, intentant dis-
treure’s sabent que el dia és 
llarg i l’endemà ho serà tam-
bé. I no s’aborden els veri-
tables problemes. Ni ho fan 
les administracions, ni tam-
poc les empreses, ni molts 
autònoms. Massa ‘vius’ so-
cials que  caminen amb els 
diners dels contribuents o 
a l’ombra de la marginalitat 
opaca dels qui no declaren 
a Hisenda. Però - mentre els 
fantasmes i zombis són fruit 
de la imaginació humana - el 
que la majoria veu en el seu 
entorn, és una realitat pu-
nyent però disfressada que 
es vol amagar. 

Reality Show, 
fantasmes i zombis

produccions a Catalunya, un 
fenomen que ja es coneix com 
l’“efecte pèndol”. 
  
Més de mig milió d’euros 
de facturació 
S’han fabricat, entre el 1 de 
Juny del 2013 i el 31 de de-
sembre del 2013 un total de 
76.620 unitats majoritàriament 
per a nous clients que no ha-
vien fabricat prèviament a la 
comarca de l’Anoia.  Aquesta 
nova fabricació ha suposat 
una facturació agregada de 
559.720 €.  
Segons els càlculs de l’Agru-
pació Tèxtil FAGEPI, per cada 
50.000 € facturats s’aconse-
gueix mantenir o generar un 
nou lloc de treball. En aquest 
sentit, la xifra de negoci de 
nova generació ha ajudat a re-
tenir l’ocupació al menys de 11 
professionals del sector tèxtils 
de la l’Anoia durant el 2013. 
Les fabricacions s’han repartir 
per a diverses empreses in-

dustrials de la comarca entre 
les quals podrien destacar a 
Stitchway BCN, Tex51, S.L., 
Gavipunt, S.L., Rose Collecti-
on, S.L. o A. Marcet, S.C.P. Els 
productes han estat majoritàri-
ament exteriors de gènere de 
punt de dona però també s’ha 
treballant interior i bany en un 
dels tallers de la Comarca i 
peces infantils d’exterior en el 
cas de la marca Còndor.   
En relació als 9 nous clients 
que han confiat les seves fa-
bricacions a la industria tèxtil 
de l’Anoia, el 40% son mar-
ques amb distribució pròpia, 
un 40% addicional son mar-
ques que combinen la distri-
bució pròpia amb la venda en 
botigues multimarca i la resta 
(un 20%) són empreses indus-
trials o de gestió industrial.     
De cara a l’any 2014, l’Agrupa-
ció Tèxtil FAGEPI amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da i recolzats per la realització 
tècnica del Centre d’Innovació 
FITEX, han definit l’objectiu de 
portar a la comarca 100.000 
unitats que han de represen-
tar aproximadament 1 milió 
d’euros de nova facturació 
per al sector industrial tèxtil de 
l’Anoia.  

La presentació dels primers resultats de la campanya es va fer dimecres a l’Ajuntament.
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El passat dia 26 de Març les 
Dones de les tardes dels di-
mecres van visitar el Casal del 
Passeig.
A l’arribada ens esperava la 
Laura responsable del Centre, 
i l’Alba que ens van acompa-
nyar en la visita explicant totes 
les instal-lacions de les sales 
i despatxos al fet que estaven 
destinades, sala de lectura, 

Les dones de les tardes dels dimecres visitaren el nou Casal

Avui, divendres de 
pregària al Sant Crist 
d’Igualada

Avui divendres dia 4 d’abril, a 
partir de tres quarts de vuit del 
vespre tindrà lloc a l’església 
del Roser, el cinquè dels Mise-
reres al Sant Crist d’Igualada. 
En aquesta ocasió, presidirà 
la celebració Mn. Miquel Gui-
llén, membre de la comunitat 
de missioners de Sant Josep. 
Les lectures i pregàries ani-
ran a càrrec de la comunitat 
educativa del col.legi Maris-
tes Igualada. L’animació dels 
cants serà feta per Florenci 
Oliva, mentre que tindrà cura 
de l’orgue Lluís Victori.
Aquest serà el darrer dels Mi-
sereres que tindrà lloc a l’es-
glésia del Roser. El següent 
es celebrarà com ve essent 
tradicional el dia 11 d’abril, al 
Santuari de la Mare de Déu de 
la Pietat, en l’escaiença de la 
seva festa patronal.
El proppassat divendres tin-
gué lloc el quart dels diven-
dres de pregària, on una altra 
vegada amb una nombrosa 
assistència de fidels i sota 
la presidència de Mn Xavier 
Argelich, participaren en les 
lectures i pregàries una repre-
sentació del col.legi Mestral 
d’Igualada.

Diumenge, caminada 
popular a la Fou de 
Sant Martí de Tous
El proper diumenge el grup de 
lleure “La Clau” organitza una 
caminada a la Fou de Sant 
Martí de Tous, per Sentfores, 
Cal Peretó, el saltant de la 
Fou, i tornada al punt de par-
tida. Sortida puntualment a les 
9 del matí de Tous, plaça de 
Fàtima. Durada de 3 hores i 
mitja. Hi haurà un petit avitu-
allament a mig camí. Recoma-
nen dur calçat adequat i aigua. 
Activitat gratuïta, però cal ins-
cripció prèvia obligatòria als 
Centres Cívics d’Igualada.

Curs gratuït de coaching d’Igualada Comerç

sales d’activitats, gimnàs, po-
dologia, perruqueria, aules de 
taller, informàtica, cuina i la 
sala polivalent amb escenari i 
servei de bar. 
En acabar la visita la Laura va 
dirigir unes paraules i va con-
testar a les preguntes de les 
assistents. El grup de Dones 
donem gràcies a la Laura a 
l’Alba i també a la Rosa per to-
tes les atencions rebudes. 

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç i la Confe-
deració de Comerç de Cata-
lunya han programat per les 
properes setmanes un curs  
de formació, totalment gratuït. 
Es tracta de curs de Método 
Coaching, amb un total de 40 
hores lectives. 
Els objectius del curs són ca-
pacitar al participant en les 
tècniques de venda acord 
amb les necessitats i deman-
des dels clients als que estant 
orientats el seus productes. 
Impulsar el desenvolupament 
de les actituds i habilitats bà-

siques necessàries per exe-
cutar eficaçment una acció de 
vendes
El curs es farà a partir del di-
vendres, dia 25 d’abril, cada 
dimecres  i divendres de 15,00 
a 17,00 hores i els dilluns de 
10 a 13 h. (opcional/voluntari). 
El lloc on s’impartirà la forma-
ció és a la seu d’Igualada Co-
merç, al c/La Torre, 5 d’Igua-
lada.
El contingut del curs és el se-
güent: estructura i organitza-
ció empresarial – sistemes de 
vendes, relació amb el client 
– negociació, objectius, pla-

nificació i gestió – procés de 
venda personal, avaluació de 
la satisfacció del client
Les places son limitades i es 
reservaran per rigorós ordre 
d’inscripció. La data límit d’ins-
cripcions és el 15 d’abril!!

Per  a més  informació i  ins-
cripcions els interessats es 
poden dirigir  al local d’Iguala-
da Comerç al carrer de La Tor-
re, 5 o poden trucar al telèfon 
938051419 o enviar un e-mail 
a info@igualadacomerc.cat .

Nova xocolatada popular a la Masuca pel 12 d’abril
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Botiguers de 
la Masuca ha organitzat, pel 
proper dissabte 12 d’abril, 
una nova jornada gastronò-
mica per a clients i habituals 
del Mercat. Es tracta d’una 
nova xocolatada popular, que 
es farà a les instal·lacions del 
mercat municipal d’Igualada. 
La xocolatada està oberta a 
totes les persones que realit-
zin una compra en qualsevol 
botiga membre de l’Associa-
ció de Botiguers del Mercat 
de la Masuca. Les botigues 
associades donaran un tiquet 

de participació que serà bes-
canviable per una ració de 
xocolatada. La xocolatada co-
mençarà a les 10h i s’allarga-
rà fins a exhaurir existències. 
Com en l’anterior edició estarà 
preparada per la Unión Cultu-
ral Extremeña Anoia.  
Des de l’Associació es reco-
mana no esperar fins a últim 
moment per gaudir de la xoco-
latada, ja que les existències 
són limitades. 
En la primera edició de la xo-
colatada, celebrada el passat 
Dotze d’Octubre, la xocolata 
va desaparèixer en molt poca 

estona. Aquesta és una inici-
ativa de l’Associació de Boti-

guers del Mercat de la Masu-
ca. 
 

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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L’Ajuntament d’Igualada re-
comana extremar les precau-
cions davant els oferiments a 
domicili d’inspeccions de ser-
veis com ara gas o llum i que, 
malgrat es tracta d’empreses 
que ofereixen serveis legals, 
en ocasions poden utilitzar 
l’engany o la coacció per a 
aconseguir el consentiment de 
la persona afectada. Els últims 
dies, la Policia Local ha rebut 
diferents queixes i consultes 
referides específicament a vi-
sites d’una empresa de gas en 
algunes zones de la ciutat. 
Des del consistori s’informa a 
aquelles persones que hagin 
fet un pagament mitjançant 
datàfon –99 euros segons 
les informacions rebudes– i 
que no estiguin d’acord amb 
l’import abonat, que disposen 
de 24 hores després del ma-
teix per adreçar-se a la seva 
entitat bancària, fer el retorn i 
recuperar l’import. 
En el cas d’haver signat un 
contracte de manteniment, a 
la part posterior hi consta que 
el interessats tenen set dies 
per renunciar-hi. És aconsella-
ble que aquestes gestions es 
facin mitjançant burofax, per 
deixar-ne constància.  
A més, si els afectats consi-
deren haver patit algun tipus 
d’engany, poden presentar la 
denúncia corresponent a la 
Policia Local d’Igualada o al 
Cos de Mossos d’Esquadra. 
En el cas de no estar d’acord 

Ja s’han detectat casos d’estafes de falsos revisors del gas. Cal anar en compte.

Taller de papiroflèxia 
i aluminoflèxia 
de l’Associació 
Parkinson Anoia

Ull amb les ofertes de manteniment 
de la caldera del gas a casa

El dia 11 d’abril es el dia mun-
dial del Parkinson, i per aquest 
motiu es fa un taller de papi-
roflèxia i aluminioflèxia amb 
l’exposició del treballs realit-
zats els dies 3 i 10 d’abril al 
CC Montserrat. Aquest es un 
taller obert a tothom i també 
per a qui tingui problemes en 
motricitat fina (moviment de 
dits de les mans) es realitza 
en el CC Montserrat; els di-
jous 3 i 10 d’abril  de 10,30 a 
les 12 h. amb la col·laboració 
d’Àngel Rica, a on es treballa-
rà ;el paper,cartró, aluminií i 
d’altres materials complemen-
taris, fent una exposició dels 
treballs realitzats en el CC 
Montserrat el dia 11 d’abril. 
Qui estigui interessat/de pot 
inscriure’s en el correu parkin-
sonanoia@gmail.com. Preu 
9€ material inclòs.

Xerrada de les 
escoles públiques de 
la ciutat sobre com 
tractar la sexualitat 
amb els escolars

Les escoles públiques d’Igua-
lada organitzen una xerrada 
referent a com afrontar i trac-
tar el tema de la sexualitat 
amb els fills en edat escolar. 
Anirà a càrrec de la llicenciada 
en Psicologia i experta en sa-
lut sexual i reproductiva Anna 
Salvia i es realitzarà el dia 
10 d’abril de 19:00 a 20:30 a 
l’escola Ramon Castelltort. Hi 
haurà servei gratuït d’acollida 
per infants durant la xerrada, 
amb cangur a la ludoteca del 
mateix col·legi.

El món de les TIC, a 
debat en una nova 
edició de l’UOCtalk

La propera edició de UOC-
talk Igualada es dedicarà a La 
nostra salut amb les TIC. La 
sessió tindrà lloc el proper di-
marts 8 d’abril, a les 19 h, a 
la Biblioteca Central de Igua-
lada, Plaça Cal Font.
La sessió anirà a càrrec de 
Eulàlia Hernández, Professo-
ra del Màster universitari en 
Psicologia, Salut i Qualitat de 
Vida i Coordinadora del grup 
de recercaPSiNET (Psicolo-
gia, Salut i Xarxa) de la UOC.
Les TIC ens permeten tenir un 
paper més actiu i responsable 
en la cura i maneig de la nos-
tra salut i de la d’aquells que 
ens envolten. Si és així, co-
neixem alguna eina que pugui 
ser-nos útil? N’hi ha prou en 
conèixer les eines?

amb el serveis rebuts, poden 
presentar la denúncia també a 
l’Oficina del Consumidor. 
 
Consells de seguretat 
Des de l’Ajuntament es recor-
da la importància de contactar 
amb la companyia de servei 
o instal·lador habitual en cas 
de rebre una visita no progra-
mada on s’ofereixin revisions i 

manteniments. Es recomana, 
a més, no deixar accedir al do-
micili persones que no estiguin 
correctament acreditades, no 
facilitar dades personals com 
ara factures anteriors, no fer 
pagaments en efectiu, no sig-
nar contractes ni documents i, 
en cas de dubte, trucar la Poli-
cia Local d’Igualada al 092. 

L’alcalde rep Emília Castells, autora d’un 
recull de premsa dels darrers 4 anys

El Consell organitza 
sessions formatives 
sobre el treball 
comunitari amb joves

El Servei Comarcal de Joven-
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Diputació de Bar-
celona han organitzat per als 
dies 11 i 25 d’abril dues ses-
sions de debat i aprenentat-
ge sobre el treball comunitari 
amb joves. Aquesta formació 
s’adreça a professionals de 
Joventut (com ara tècnics, 
dinamitzadors i informadors) 
i també a altres professionals 
i agents interessats en la ma-
tèria.
Les dues jornades es faran a 
la seu del Consell Comarcal, 
de les 10 del matí a les 2 del 
migdia. Durant les sessions es 
barrejaran aspectes conceptu-
als per promoure la reflexió i 
debat en el grup amb el conei-
xement de bones pràctiques 
en l’àmbit del treball comunita-
ri i els joves.  Com a aspectes 
conceptuals claus es treballa-
ran el projecte comunitari i el 
treball en xarxa, la comuni-
cació amb joves i el paper de 
les emocions, i la participació 
juvenil i les dinàmiques de 
grups. Al final de cada sessió 
es donaran a conèixer exem-
ples de bones pràctiques. 
El treball comunitari és una 
estratègia d’intervenció que 
impulsa la participació i impli-
cació dels joves, una eina per 
promoure les seves compe-
tències socials.
Les inscripcions estan obertes 
fins al dia 9 d’abril. Més infor-
mació a joventut@anoia.cat

Recentment, Emília Solé, va 
visitar l’alcalde per lliurar-li un 
recull de premsa i fotos dels 
últims quatre anys. Castells 
ha explicat que “sempre he 
valorat la figura i la personali-
tat d’un alcalde tant sigui d’un 
poble com de ciutat. M’agrada 

seguir les activitats que s’han 
anat realitzant a l’alcaldia per 
a la ciutadania, mirant sempre 
el bé comú. He tingut bona re-
lació amb les alcaldes que he 
conegut, tant de Miralles com 
de la Llacuna”.

Rupert Carvajal substitueix Àngel Escura al 
capdavant del Gremi d’Instal.ladors de l’Anoia
Dissabte 29 de març, es va 
celebrar al Mas dels Vivencs, 
el sopar del Gremi d’Instal·-
ladors de l’Anoia. Hi van as-
sistir el Regidor d’Urbanisme 
i Mobilitat, Jordi Pont Gassó i 
el director de la companyia de 
Fecsa Endesa de la Catalunya 
central, Francisco Vizcaíno 
Recio.
Va ser un sopar emotiu ja 
que, el president Àngel Escu-

ra Collado, després de més 
de dotze anys al capdavant 
d’aquesta entitat, i més de 
vint, formant-ne part, va cedir 
el seu càrrec a Rupert Carva-
jal Cantero. Seguidament, es 
van presentar tots els mem-
bres de la  nova junta  a tots 
els agremiats. Després van 
començar els diferents actes 
amb el sopar i el sorteig d’ob-
sequis per als assistents.

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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Descarrega’t l’APP 
gratuïtament 

o ves a la web 
www.guiaanoia.cat

tota la 
comarca 
a la teva 
butxaca

guiaanoia

3) Empreses i serveis. 
Dins de l’àmbit comercial, a través de la guia, 
es té accés als serveis i als comerços de cada 
localitat. Les empreses indexades i totes les 
que s’afegeixin successivament, tenen l’opció 
de posar a l’abast dels seus usuaris les seves 
novetats o promocions.

1) Agenda i notícies. Posem a l’abast de tots 
els lectors i usuaris una plataforma 2.0 pionera en 
el nostre territori amb notícies i la més extensa 
agenda d’activitats i de propostes comarcals cedi-
des pel mitjà La Veu de l’Anoia. 

2) Llocs d’interès turístic. 
Oferim informació detallada i com arribar-hi 
-per mitjà de GPS sense sortir de l’aplicació,- 
dels llocs més destacats de la comarca que 
es poden visitar: espais naturals, d’interès 
mediambiental o amb rellevància històrica. 
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L’escola Garcia Fossas i la 
Fundació Privada Àuria (FAP) 
han iniciat aquest curs una ex-
periència innovadora en l’àm-
bit de l’educació en valors  i 
la inclusió social de persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
És un projecte d’Aprenentatge 
Servei que implica alumnes de 
l’escola i noies i noies del grup 
Àuria en activitats conjuntes i 
per a l’enriquiment mutu.
L’Aprenentatge Servei és una 
proposta educativa que com-
bina processos d’aprenentat-
ge i  de servei a la comunitat 
en un sol projecte. Els seus 
participants es formen treba-
llant sobre necessitats reals 
de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo.
Amb aquesta iniciativa el Gar-
cia Fossas pretén treballar “el 
respecte, empatia, escolta, ... 
cap a les persones amb dis-
capacitat”. Mentre que els ob-
jectius de la FAP són “treballar 
les competències socials i co-
municatives i l’empoderament 
de les persones amb discapa-
citat”.
Un projecte que s’espera 
doncs, que resulti molt enri-
quidor per ambdues parts, i 
que es concreta en dues línies 
d’activitat, relacionades amb 
l’hort de l’escola i els jocs de 

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa.

Programa comú d’aprenentatge del 
CEIP G. Fossas i la Fundació Àuria

pati.
L’activitat de l’hort ha estat 
anomenada “La vida a l’hort”. 
Consisteix en dur a terme, ple-
gats, les tasques pròpies  de 
l’hort durant el curs. Hi parti-
cipen els nens i nenes de les 
classes de P-5, en grup reduït, 
juntament amb cinc nois i no-
ies de la FAP, que van comen-
çar el programa plantant pata-
tes. Després els tocarà regar, 
treure males herbes... etc.
L’altra activitat, anomenada 
“Compartim jocs de pati”, con-
sisteix en dinamitzar i propo-
sar jocs durant aquest espai 
de temps escolar. En aquest 
cas, els jocs han estat orga-

nitzats pels nois i noies de la 
FAP per als alumnes de 3r de 
Primària. Des de l’escola es 
considera que “els jocs són 
el motiu perquè les dues en-
titats fomentem el creixement 
personal de les persones que 
atenem”.
El Garcia Fossas valora que 
“l’experiència iniciada és molt 
positiva i recomanable, ja que 
ajudant-nos els uns als altres 
ens fem partícips d’uns objec-
tius compartits i alhora en gau-
dim”. “Estem molt engrescats 
en continuar el projecte per tot 
el que ens aporta i ampliar-lo 
el curs vinent”, es conclou.

Assemblea del Consell General 
de la Gent Gran de l’Anoia
CCGA / LA VEU

El dijous passat, 27 de març a 
les 11 del matí es va celebrar 
la cinquena Assemblea Gene-
ral del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia (CGA) a la seu del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Va obrir l’acte l’Il.lm. Sr. Xavier 
Boquete i Saiz, president del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
agraint la participació de totes 
les entitats relaciones en l’àm-
bit de la gent gran i per la im-
plicació del seu vicepresident, 
el Sr. Enric Senserrich. Tot 
seguit, va ser aquest mateix 
qui va ratificar els membres 
d’aquest òrgan i va continuar 
repassant la memòria d’activi-
tats del 2013. A destacar seria 
la formació rebuda pels mem-
bres de la junta permanent, 
les activitats organitzades 
així com el desplegament del 
projecte “Voluntariat Sènior a 
l’Anoia”.
La formació gratuïta rebuda 
va ser a través de dos cur-
sos dels quals se’n van poder 
beneficiar vora 40 persones 
grans. Per altra banda, les 
activitats organitzades en la 
junta permanent del CGA han 
estat nombroses i molt partici-
pades: caminada i pedalada 
intergeneracional, tirada de 
bitlles catalanes, petanca, vi-
sita cultural al Castell de Ca-
brera d’Anoia així com també 
a Sant Pau de la Guàrdia i al 
Molí d’oli de Sant Genís, i, per 
últim la celebració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran 
que es va fer a Òdena. 
Al mes de maig es va celebrar 
la inauguració de l’Exposició 
Itinerant del Voluntariat Sènior 
a l’Anoia. Aquest va ser el tret 
de sortida al projecte després 
d’un any d’estudi i preparació, 
i la va acollir set municipis. 
L’objectiu és aglutinar tots els 
projectes que requereixen de 
voluntaris sèniors en un sol 
catàleg de manera que qual-
sevol agent social així com 
llocs claus en el territori (com 
poden ser les associacions 
de gent gran) tinguin aquest 
document actualitzat i poder 
escollir el tipus de voluntariat 
més oportú al seu perfil. El fet 
que s’estableixi un treballi en 
xarxa entre entitats, perso-

nes grans i administració per 
promocionar el voluntariat és 
inèdit. Tanmateix cal recordar 
que el projecte va rebre el 
Premi Compromís Democràtic 
2013.
El total de persones grans que 
han pogut gaudir de totes les 
activitats han estat de més 
d’un miler de persones d’arreu 
de la comarca. El fet que s’ 
interrelacionin persones de di-
ferents municipis enriqueix les 
trobades i crea sinèrgies per a 
abordar un objectiu comú: mi-
llorar el benestar de les perso-
nes grans a l’Anoia. 
Tot seguit, es va donar a co-
nèixer les línies de treball per 
al 2014: promocionar el vo-
luntariat sènior, oferir forma-
ció segons interessos de les 
persones grans i promocio-
nar hàbits saludables. Entorn 
el voluntariat, es vol assentar 
el projecte fent el màxim de 
difusió possible, no tant sols 
per recaptar nous voluntaris 
si no també per sensibilitzar a 
la ciutadania de la necessitat 
d’establir el voluntariat com 
un valor afegit. La formació 
d’ enguany no només serà a 
través de dos cursos (d’inicia-
ció al voluntariat i informàtica 
per a entitats de gent gran) si 
no també a través de visites 
presencials a diferents serveis 
i xerrades d’interès. Accions 
engegades en altres edicions 
volem que continuïn ja que 
promocionen a les entitats de 
gent gran dels diferents mu-
nicipis de la comarca i dóna 
a conèixer el seu entorn més 
proper.
Com a últim punt de l’Assem-
blea General, el Sr. Àngel So-
teras i Largo, vicepresident de 
l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes, va presentar el Sr. Agustí 
Vilà, representant de l’Oficina 
de la Gent Gran Activa de la 
Generalitat de Catalunya, per 
celebrar l’acte precongressu-
al al 7è Congrés Nacional de 
la Gent Gran de Catalunya. 
Ens va informar d’aquest es-
deveniment i va ratificar els 
membres assistents a l’Acte 
Congressual que enguany se 
celebrarà el dia 1 d’octubre al 
Món Sant Benet. 

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa.

REDACCIÓ / LA VEU

Isabel Buesa és, des de l’1 
d’abril, la nova directora ge-
neral d’Endesa a Catalunya. 
Nascuda al nucli d’Erill la Vall, 
a la Vall de Boí (Alta Ribagor-
ça) fa 56 anys, és llicencia-
da i màster en Administració 
i Direcció d’Empreses per 
ESADE Business School, a 
la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona.
Isabel Buesa està vinculada a 
la Companyia des de fa tren-
ta anys i ha exercit com a Di-
rectora Comercial d’Endesa a 
Catalunya durant els últims 16 
anys, assumint la responsa-
bilitat en matèria d’implemen-
tació d’estratègies i polítiques 
d’atenció al client i gestió d’ofi-
cines comercials, punts de 
servei i reclamacions. També 
s’ha encarregat de les rela-
cions institucionals amb les 
administracions públiques, les 
associacions empresarials i 
les associacions de consumi-
dors.
La seva trajectòria professi-
onal va començar a l’antiga 
Enher, on ha estat vinculada 

Isabel Buesa, nova directora general 
d’Endesa a Catalunya

des de 1983 i hi ha ocupat 
càrrecs com el de responsa-
ble de planificació econòmica, 
responsable de finançament 
internacional, responsable de 
Comercial i Màrqueting i Di-
rectora Comercial.
Isabel Buesa ha destacat, 
també, en el panorama inter-
nacional amb la seva partici-
pació en els equips de treball 
i des de l’àmbit comercial per 
al llançament i la implantació 
de l’activitat comercial al con-
tinent, concretament a Fran-
ça i Holanda. A més, ha estat 
representant d’UNESA i del 

Ministeri d’Indústria i Energia 
en l’acord internacional per 
a la gestió de la demanda de 
l’Agència Internacional de 
l’Energia. 
És amb aquesta trajectòria i 
àmplia experiència que Isabel 
Buesa assumeix el càrrec de 
directora general d’Endesa a 
Catalunya, funcions que Jo-
sep Maria Rovira ha desen-
volupat en els últims 12 anys 
i que ara deixa, en motiu de la 
seva jubilació, després de cinc 
dècades vinculat a la Compa-
nyia.

Isabel Buesa.
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1. Promoció vàlida de l’1-3-14 al 20-4-14 o fins que se n’exhaureixin les existències (25.000 smartphones i 25.000 tablets) per a ordres noves de domiciliació del pagament de les quotes de la Seguretat Social d’autònoms, 
d’una mutualitat de previsió professional equivalent o del Règim Especial del Mar (per compte propi), amb domiciliació del pagament de rebuts amb un mínim de 3 càrrecs al trimestre i utilització d’una targeta de crèdit, 
dèbit o prepagament (se n’exclouen les targetes d’empresa) per a un mínim de 3 compres en comerços al trimestre. A efectes fiscals, aquesta promoció es considera una remuneració en espècie i està subjecta a ingrés a 
compte segons la normativa fiscal vigent. Promoció no acumulable a d’altres promocions de domiciliació posteriors al dia 17-6-12. En cas d’incompliment, es cobra una penalització de 244 € per l’smartphone i de 218 € per 
la tablet. Si ja tens els ingressos professionals domiciliats, consulta a la teva oficina altres maneres d’aconseguir l’smartphone o la tablet. NRI: 888-2014/09681

Portem l’oficina 
de ”la Caixa” al teu negoci

A ”la Caixa”, revolucionem la forma de relacionar-nos 
amb el teu negoci per ajudar-te de la millor manera 
que coneixem: en persona. Per això, ara el teu gestor de 
negocis t’anirà a veure personalment, perquè puguis dur a 
terme les gestions bancàries sense que t’hagis de desplaçar.

I a més, perquè hi puguis estar en contacte sempre que 
ho necessitis, et regalem una tablet o un smartphone.1 

ets l’EstrellaTu

Patrocinador de l’Equip
Olímpic Espanyol



Plega Joan Vich, l’alcalde de Vilanova del Camí 
i el més veterà de l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Joan Vich ha decidit deixar 
l’alcaldia de Vilanova del Camí 
després de 35 anys en el càr-
rec, sempre en representació 
del PSC. En plena batalla po-
lítica en el seu municipi, Vich 
diu adéu “amb serenitat i cons-
cient que me’n vaig tranquil i 
net”, i d’aquí 10 dies, en un ple 
extraordinari, s’escollirà nou 
alcalde. Vich ha anunciat que 
se’n va a un any de les elec-
cions per “deixar pas a noves 
generacions”, defensant que 
sigui la número 2 del consis-
tori, Vanesa González, la nova 
alcaldessa del municipi, que la 
setmana passada renunciava 
a participar en les eleccions 
primàries del PSC per escollir 
l’alcaldable socialista en de-
nunciar tractes de favor per 
a la candidata “oficial” Noemí 
Trucharte.
L’anunci, esperat en els dar-
rers dies i objecte de rumoro-
logia des de fa temps, es va 
produir dimecres al migdia, 
de forma solemne, en un saló 
de plens buit, i amb els seus 
companys de grup asseguts 
als bancs del públic. Després, 
l’alcalde s’acomiadava dels 
treballadors. El comiat de-
sencadenarà sense cap dub-
te moviment en el consistori 
més multicolor de la comarca. 
El PSC, completament dividit 
a Vilanova, governa amb no-
més 4 regidors i el suport de 
la regidora trànsfuga de VA 
Marta Trullols, en un ajunta-
ment amb 17 seients al saló 
de plens. 
Vich deia en el seu comiat -”jo 
parlo de renúncia, no de di-

Joan Vich, dimecres al migdia, amb Vanesa González, Antonio Sánchez i Pepita Còdol, els seus companys de grup a l’Ajuntament

missió”- que la seva acció “vol 
facilitar el relleu generacional, 
fer possible que emergeixin 
nous lideratges que donin un 
renovat impuls a la transfor-
mació del municipi i la millora 
del benestar dels vilanovins i 
vilanovines”.
L’encara alcalde diu que té 
garantida “la continuïtat del 
projecte, l’estabilitat i la gover-
nabilitat de la ciutat”, però això 
està per veure, sobretot amb 
el fet que en el govern hi ha 
una regidora trànsfuga, i els 
principals partits polítics rebut-
gen donar suport a la creació 
de governs basats en el trans-
fuguisme. Així succeeix en 
partits com CiU o ERC, fins i 
tot el propi PSC. “No hi ha cap 
possibilitat d’experiments es-
tranys o d’una moció de cen-
sura”, deia.
Vich explicava que Vanesa 
González “haurà de demos-
trar ara la seva capacitat per 
cercar acords i la seva habili-
tat per crear aquelles aliances 
que permetin donar un nou 
impuls a la ciutat. Aquest és 
un canvi que potser tocava”. 
Joan Vich va explicar que el 
relleu s’havia començat a ge-
nerar poc després de l’estiu 
del 2013. “No hi tenen res a 
veure, les primàries del PSC. 
Això ha estat una estafa, però 
avui no vull parlar-ne. La cob-
dícia d’alguns ha trencat la 
joguina que havien creat”. 
Segons Vich, els múltiples in-
cidents polítics a Vilanova “no 
han afectat l’equip de govern”.

Seguirà actiu
Joan Vich deixarà l’Ajunta-

ment, i el substituirà el se-
güent en la llista del PSC, Toni 
Maturana. “Que me’n vagi no 
significa que no continuï ac-
tiu. I en el seu moment, do-
naré suport a la candidatura 
que cregui convenient”, va dir. 
Certament, si Vanesa Gon-
zález pretén presentar-se als 
comicis del 2015, no podrà 
fer-ho com a candidata del 
PSC “oficial”, doncs s’ha reti-
rat del procés de primàries, la 
qual cosa fa pensa -i és un crit 

a veus- que hi haurà una llista 
“independent”. 
Tranquil, fins i tot es va perme-
tre donar alguns punts d’hu-
mor en el seu comiat, i només 
se li va veure cert punt d’emo-
ció en afirmar que “me’n vaig 
net, amb les mans netes, i tota 
la gent que m’ha acompanyat 
sempre ha estat honesta”.
Vich va voler recordar els  
seus companys del grup mu-
nicipal que “en les passades 
eleccions van triar una opció 
agosarada i valenta”, i dels 
treballadors municipals, “que 
cada dia  aixequen la persi-
ana”, i sobretot al poble de 
Vilanova del Camí. “Als ve-
ïns i veïnes que, amb més o 
més entusiasme, amb més o 
menys participació, m’han vo-
tat elecció rere elecció, jo no 
he perdut mai les eleccions”. 

L’encara alcalde explicava 
que “jo no m’hagués pensat 
mai que la meva estada a 
l’Ajuntament seria tan llarga, 
però també és cert que no hi 
ha cap norma que ho impedís.  
No he hagut mai de fer res per 
ser el candidat del PSC, no 
havia de fer ni campanya. La 
gent del meu partit sempre ha 
considerat que havia de ser jo 
qui em presentés, i així ho he 
fet”. 
Probablement, el ple extraor-
dinari d’elecció del nou alcalde 
es farà el dissabte 12 d’abril al 
migdia, o bé el dilluns 14 al 
vespre. La maquinària política 
del municipi ahir funcionava a 
tot ritme després de conèixer 
la notícia, i, malgrat que tot 
sembla pactat per evitar sor-
preses, en aquest municipi tot 
és possible.

Comarca
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Joan Vich deixa 
l’Ajuntament, el 
substituirà Toni Ma-
turana com a regidor, 
i vol que l’alcaldessa 
sigui Vanesa 
González

 Organitza: En conveni amb:

SORTEIG DE

€
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Grup d’Estudi i Difusió de 
l’Entorn Natural (GEDEN) va 
portar a terme, dissabte, una 
nova campanya de neteja 
del terme municipal vilanoví. 
L’entitat va tornar a demanar 
la col·laboració del veïnat en 
aquesta activitat que després 
de 8 campanyes demostra 
la seva utilitat i eficàcia. En 
aquesta ocasió es van arribar 
a recollir fins a 1.800 quilos de 
deixalles. 
La presidenta de GEDEN, 
Mònica Tomàs, ha valorat po-
sitivament la jornada d’aquest 
dissabte, tot i que el vent va 
empipar en algun moment 
als voluntaris, sobretot en la 
recollida de papers i brossa 
més petita. En línies generals 
es va fer molta i bona feina i 
es van arribar a netejar fins a 
una catorzena d’abocaments 
dels 26 que l’entitat havia loca-
litzat. Són uns quants menys 
que l’any passat, però tot i així 
continuen sent una xifra consi-
derable i amb força impacte en 

el medi. Alguns abocaments, 
però, no van poder-los deixar 
totalment nets, perquè eren 
d’una dimensió molt gran i hi 
haurien hagut de dedicar tot el 
matí.
Una dotzena de persones, la 
majoria habituals en aquestes 
jornades de neteja que es fan 
en el marc del conveni amb 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, es van repartir en dos 

grups per fer, d’una banda, 
la neteja del bosc, i de l’altra 
la zona dels polígons. Amb 
el suport de dos vehicles van 
recollir fins a 1.800 quilos de 
residus. En aquest sentit, la 
presidenta de GEDEN explica 
que tot i que al bosc és nota-
ble la davallada de residus, 
campanya rere campanya, 
“malauradament a l’entorn in-
dustrial han augmentat i tenen 

Recullen gairebé dues tones de residus 
en la matinal de neteja de GEDEN

efecte iman, perquè són força 
visibles, sobretot a la zona del 
nou polígon”. 
Els que no s’han pogut netejar 
totalment són macroaboca-
dors, alguns localitzats al po-
lígon, però altres també a l’en-
torn d’alguna casa particular o 
la zona del riu. “La deixadesa 
i la indiferència”, són segons 
Tomàs les principals raons que 
expliquen la creació d’aquests 
abocaments incontrolats i as-
segura que tot el que van tro-
bar es pot portar perfectament 
a la deixalleria municipal. 
La presidenta de GEDEN se-
nyala que els voluntaris -molt 
conscienciats en el respecte 
del medi- ja no demostren sor-
presa davant el que troben, 
però sí ràbia en comprovar 
que la situació d’algunes zo-
nes que van deixar netes en 
la darrera campanya tornen a 
estar molt brutes. Tomàs ha 
agraït la col·laboració de totes 
aquestes persones i ha lamen-
tat que no participi més gent a 
l’activitat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Diumenge tornarà a ser un 
dia per a gaudir d’especta-
cle cultural en família, a Can 
Papasseit. Xarxa Vilanova 
del Camí ha programat “Con-
tes al terrat” amb l’actiu Anna 
Roca.  Serà a partir de dos 
quarts d’1 del migdia. Abans, 
però, hi haurà la possibilitat 
de participar en un nou taller 
de l’entitat. Aquesta vegada, 
totalment sorpresa. També hi 
haurà sorteig de regals des-
prés de l’obra.
La Mariona que és molt xer-
rameca ensenyarà al públic el 
seu terrat, quins veïns convi-
uen amb ella i les històries que 
li passen a través dels contes. 
Els relats es van introduint 
d’una forma tant suau que 
a vegades és difícil distingir 
entre el conte o l’experiència 
viscuda.
L’activitat l’organitza Xarxa 
Vilanova del Camí, amb el su-
port del Servei de Cultura. El 
preu de l’entrada és de 5 eu-
ros. 

Xarxa Vilanova narra 
‘Contes al Terrat’, 
aquest diumenge

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
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42 €
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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
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El Servei d’Esports de Vi-
lanova en coordinació i col·
laboració amb el centre de sa-
lut del municipi i el seu equip 
de professionals, ha posat en 
marxa una activitat de promo-
ció de la gimnàstica correcti-
va a l’aire lliure. El programa 
consta de 12 sessions, una 
per setmana, que es desenvo-
lupen els dimarts al matí (de 
2/4 d’onze a 2/4 de dotze) a 
l’exterior de la zona esportiva 
Can Titó, al voltant del parc de 
salut per a la gent gran.
L’objectiu principal del progra-
ma és la millora de la salut de 
les persones grans, algunes 
d’elles amb dificultats motores 
a corregir, i l’aprenentatge de 
les possibilitats d’ús d’un es-
pai esportiu dissenyat espe-

cialment per a la gimnàstica 
correctiva. A través d’aques-
tes sessions es milloren hàbits 
motrius, i es dota a les perso-
nes participants d’una major 
formació i autonomia per a l’ús 
lliure posterior d’aquest tipus 
d’equipaments.

Dinamitzen el parc esportiu de salut amb un 
programa de gimnàstica correctiva

El programa està tenint molt 
bona acollida. Aquesta setma-
na se n’ha fet la segona ses-
sió i ja s’ha consolidat un grup 
de dotze practicants, homes i 
dones que s’exercitaran fins el 
proper més de juny.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El CAP de Vilanova del Camí 
intensifica les activitats de 
promoció dels hàbits salu-
dables coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Activitat Física. 
Per aquest motiu ha organit-
zat una caminada oberta a tot-
hom, que es farà el dilluns 7 
d’abril de 2014.
Seguirà un recorregut sense 
gaires dificultats, apte per a 
tots els assistents, d’una dura-
da aproximada de dues hores. 
L’activitat té el suport del Ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí.
Els participants sortiran a un 
quart de deu del matí del CAP. 

Es recomana que portin calçat 
adequat, gorra per protegir·se 
del sol i aigua per hidratar·se. 
La inscripció és gratuïta.

L’ICS a la Catalunya Central
La Gerència Territorial de l’Ins-
titut Català de la Salut a la Ca-
talunya Central presta atenció 
sanitària a una població apro-
ximada de 425.000 habitants 
de les comarques de l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà i Oso-
na. És un equip d’uns 1.400 
professionals que està al ser-
vei dels ciutadans en 39 cen-
tres d’atenció primària i 112 
consultoris locals.

El CAP de Vilanova del Camí 
promou els hàbits saludables amb 
una caminada oberta a tothom

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest darrer diumenge de 
març ens varem traslladar a 
Tarragona per fer una sortida 
matinal molt senzilla i bonica. 
Encara que el dia no acompa-
nya, doncs cau una mica de 
pluja, els 50 caminaires agafem 
l’autocar que ens ha de dur a la 
Cala La Mora on comencem la 
nostra ruta. Es una caminada 
bora el mar, que amb el tem-
poral ens dona un espectacle 
impressionat d’onades picant 
contra les roques, estem im-
pressionats per l’espectacle i 
les càmeres de fotos no paren. 
Passem pel costat del riu Gaià, 
allà on les seves aigües arriben 
al mar, i vorejant·lo , al fons ve-
iem el Castell de Tamarit, anem 
fins el poble de Ferran, poble 
bonic amb el seu Castell que 
recorda temps passats, passe-

gem pels seus carrers i conti-
nuem capa El Mèdol, visitem 
la pedrera que en temps dels 
romans era el lloc on treien les 
pedres per fer les construccions 
que tots anem coneixent. Aca-
bem la nostra sortida amb la sa-
tisfacció d’una caminada tran-
qui·la però molt interessant,l a 
qual agraïm als nostres vocals 
Josep M. Prat, Josep M. Tort i 
Joaquim Grau.

La propera sortida és especial 
per molts de nosaltres, anem 
a la Conca de Barberà, tot re-
cordant en Josep i en Rafa, 
companys molt presents en la 
nostra colla i que ens van deixar 
amb molt poc temps de diferen-
cia, en acabar la caminada fem 
un dinar de germanor a Biure. 
Sortim amb cotxes a les 8 del 
matí. 

La colla excursionista de Vilanova del Camí a 
Platja Llarga

VILANOVA DEL CAMÍ / J. SINGLA

La Sala del Penal del Tribu-
nal Suprem ha rebutjat ad-
metre a tràmit el recurs pre-
sentat pel regidor socialista 
de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí, Antoni Sánchez, 
contra la sentència de l’Au-
diència de Barcelona que va 
absoldre a l’empresari Jose 
Maria Garcia, veí del muni-
cipi, de l’acusació d’agressió 
per una discussió que va te-
nir lloc durant la darrera cam-
panya electoral de les muni-
cipals.
El ponent de la sentència del 
Tribunal Suprem, Juan Saa-
vedra Ruiz, no ha admès cap 
dels arguments del recurs 
presentat per l’advocat d’An-
tonio Sánchez i a banda de 
confirmar “la libre absolucion 
de Jose Maria Garcia Arrés” 
condemna al recurrent al pa-
gament de les costes proces-
sals que poden superar els 
vint·i·cinc mil euros.  

Una discussió de carrer
L’auto 253/2014 del Tribunal 
Suprem posa fi al contenciós 
que hauria començat el dia 
17 de maig del 2011, en ple-
na campanya electoral de les 
eleccions municipals, quan 
·segons la sentència “José 
Maria Garcia circulava por la 
calle Dos de Mayo de Vilano-
va del Camí, cuando en sen-
tido contrario, por la acera, 
caminava Antonio Sanchez. 
Poco antes que el viandante 
y vehiculo se cruzaran, Jose 

Maria vió a Antonio y enten-
dió que este la hacia una 
peineta, detuvio su vehiculo, 
se bajó, se dirigió a Antonio 
y la pidió explicaciones; ini-
ciandose una discusión entre 
ambos, en el transcurso de la 
cual pusieron la mano el uno 
sobre el otro, interponiendo-
se antes que se golpearan, 
Francisco Palacios, (regidor 
de l’ajuntament i nebot de 
Jose Maria Garcia) quien les 
recriminó por su comporta-
mineto diciendoles “pareceis 
crios”.
A resultes de la discussió  
Antonio Sánchez ·en aquell 
moment i ara, regidor d’es-
ports de l’ajuntament de Vi-
lanova del Camí· va interpo-
sar un demanda contra Jose 
Maria Garcia per agressió a 
un càrrec per la qual cosa 
soŀlicitava una condemna de 
presó i una indemnització.
L’Audiència de Barcelona, 
com es va informar en el seu 
moment, va absoldre a Jose 
Maria Garcia de tots els càr-
recs, fet que va generar el re-
curs al Tribunal Suprem per 
part d’Antonio Sánchez. Re-
curs que no ha estat admès a 
tràmit i, per tant, queda con-
firmada l’absolució de José 
Maria Garcia.
La sentència del Tribunal Su-
prem posa fi al contenciós 
entre l’empresari i el regidor. 
Exceptuant, és clar, la liqui-
dació de les costes proces-
sals.

El Tribunal Suprem confirma 
l’absolució d’un vilanoví 
falsament acusat d’agressió

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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LA POBLA DE C. / LA VEU

El president de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas, va 
visitar per primera vegada, el 
dissabte 29 de març, la Po-
bla de Claramunt. El màxim 
responsable del Govern cata-
là va signar el Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament i després va 
fer una visita a la plataforma 
logística humanitària de Creu 
Roja.
L’alcalde, Santi Broch, i la res-
ta de regidors van rebre Mas a 
la Casa Consistorial. Després 
de signar el Llibre d’Honor, 
Broch va adreçar unes parau-
les de benvinguda al president 
que, va recordar, ja havia visi-
tat la Pobla de Claramunt com 
a conseller. L’alcalde poblatà 
va fer una breu radiografia del 
municipi i va explicar que, “tot 
i la greu crisi que estem vivint, 
el municipi se’n va sortint”. 
Santi Broch va destacar la im-
portància del polígon industrial 
dels Plans d’Arau per superar 
l’atzucac econòmic. També 
va esmentar la recuperació 
del riu Anoia, l’aigua del qual 
ara baixa més neta que fa uns 
anys, i l’estructura del poble, 
que està dividit en barris. 
El president va mostrar el seu 
goig d’estar a la Pobla de Cla-
ramunt i sobretot per visitar la 
plataforma que Creu Roja té 
al municipi. Mas va subratllar 

que “malgrat les dificultats del 
moment, entitats com aques-
ta tenen més voluntaris que 
abans i creixen en nombre 
d’afiliats i en donatius. Això fa 
que realitzin un servei fona-
mental en la nostra societat. 
Les administracions també 
fem aquest paper significatiu, 
i sobretot els ajuntaments que 
esteu a primera línia, per aju-
dar les persones més neces-
sitades”.
El president va afegir que 
aquest aspecte social és molt 
important però que no s’ha 
d’oblidar el rellançament eco-
nòmic del país que és vital 
“per superar la crisi i ajudar 
la gent perquè surti d’aquest 
situació tan vulnerable”. En 
aquest sentit, Mas va destacar 
que, actualment, Catalunya 
“té més inversió estrangera 
que en altres moments i l’any 
passat vam rebre quinze mili-
ons i mig de turistes. Això vol 
dir que com a país som atrac-
tius”.
El màxim responsable del Go-
vern català va assegurar que 
Catalunya té “ambició, vol tirar 
endavant i fa les coses d’una 
manera serena, positiva, pací-
fica i amb un sentit democràtic 
molt gran”. Per tant, va con-
cloure, “un país sensible des 
de l’òptica social, que intenta 
ser atractiu des del punt de 

vista econòmic malgrat les di-
ficultats i que es mou per uns 
objectius polítics són elements 
que sumats fan que valgui la 
pena treballar per tirar-lo en-
davant”.
Després de la visita a l’Ajunta-
ment, Mas es va traslladar a la 
plataforma logística que Creu 
Roja té al polígon dels Plans 
d’Arau i des d’on es distribueix 
ajuda nacional i internacional. 
Artur Mas va fer un recorregut 
per les instal·lacions, acom-

Primera visita del president Artur Mas a la Pobla de Claramunt

panyat del president de Creu 
Roja a Catalunya, Josep Mar-
quès, i de diversos membres 
de la comissió de direcció de 
l’entitat.
En aquesta visita a la Pobla de 
Claramunt van acompanyar al 
president de la Generalitat, la 
consellera de Benestar So-
cial i Família, Neus Munté, el 
delegat territorial del Govern 
a la Catalunya Central, Juli 
Gendrau, i la diputada al Par-
lament Maria Senserrich.

La plataforma logística huma-
nitària de Creu Roja es va cre-
ar el 2011 per donar resposta, 
amb més rapidesa i eficàcia, a 
les emergències que hi pugui 
haver a Catalunya. També es 
va visitar el magatzem d’emer-
gències i ajut humanitari inter-
nacional, ubicat a la mateixa 
zona industrial, que, des de 
2006, treballa en la gestió 
d’emergències d’àmbit inter-
nacional.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una cinquantena de poblatans 
i poblatanes van anar, el dis-
sabte 29 de març, d’excursió 
al mercat de Calaf. La sortida 
la va organitzar l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran i 
va comptar amb el suport de 
la regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament.

Abans d’anar al mercat, els 
assistents a aquesta excursió 
van anar a visitar l’obrador 
d’Embotits Closa, on van fer 
una degustació dels productes 
que s’elaboren i en van poder 
comprar. Després van passe-
jar pel mercat de Calaf i van 
anar a dinar a l’Àrea de Guis-
sona, a Jorba. 

Una cinquantena de poblatans 
van d’excursió al mercat de 
Calaf

LA POBLA DE C. / LA VEU

El Teatre Jardí, a la Pobla de 
Claramunt, va acollir, el diven-
dres 28 de març al vespre, 
una xerrada sobre economia 
domèstica. La conferència va 
anar a càrrec d’Eugènia Ruiz, 
tècnica de Consum de la Di-
putació de Barcelona, que va 
donar una sèrie de consells 
per estalviar en els subminis-
traments de la llar.
La presentació de la xerrada 
van anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch. La conferenciant 
va explicar que el primer que 
cal tenir en compte són els in-
gressos que es tenen en una 
llar i les despeses fixes, tenint 
present els imprevistos que 
hi poden haver. També va co-
mentar que els préstecs i les 
hipoteques no haurien de su-
perar el 30 % dels ingressos 
mensuals.
Tot seguit, Eugènia Ruiz va 
donar algunes recomanacions 
per estalviar, com confeccio-
nar menús per comprar els ali-
ments necessaris o aprofitar 

les rebaixes per comprar roba. 
La tècnica de Consum també 
va donar alguns consells per 
estalviar en els subministra-
ments de la llar (aigua, llum, 
gas i telèfon), com tenir un bon 
aïllament a les finestres, utilit-
zar bombetes de baix consum, 
entendre la factura de l’aigua 
per veure on són els recàrrecs 
per poder controlar la despesa 

o veure quina tarifa de telèfon 
és la més convenient. 
La conferenciant va acompa-
nyar la seva exposició amb un 
PowerPoint i amb uns vídeos. 
La xerrada la va organitzar 
la regidoria de Sanitat i Medi 
Ambient de l’Ajuntament amb 
la col·laboració del Servei de 
Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 

Els poblatans van poder escoltar una xerrada 
sobre consells per estalviar a la llar
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Montbui va celebrar durant 
tot el mes de març el projecte 
educatiu “Fem Més Escola”, 
un conjunt d’activitats que vo-
len contribuir a conèixer la re-
alitat diària dels centres d’edu-
cació públics del municipi.

Sopar Fem Més Escola
Dijous passat, el gimnàs de 
l’escola Antoni Gaudí va aco-
llir el “Sopar Fem Més Esco-
la”, l’autèntic homenatge a la 
comunitat educativa del muni-
cipi. Prop de 200 persones es 
van donar cita en una festa on 
es va recordar el 40è aniver-
sari de la Llar d’Infants Santa 
Anna. Conchita Martínez, una 
de les històriques educadores 
d’aquesta Llar, va ser una de 
les encarregades de recollir el 
reconeixement, tot recordant 
“la importància que va tenir un 
servei com la llar d’infants per 
fer possible la incorporació de 
la dona al món laboral durant 
els primers anys de la demo-
cràcia”.
També va ser molt emotiu 
l’homenatge pòstum a Esther 
Morist, exdirectora de l’esco-
la Antoni Gaudí (2004-2012) i 
mestra del centre durant dues 
dècades. El seu vidu Valen-
tí Camps, va recollir la placa 
commemorativa i va recordar 
que “després de la seva famí-
lia, l’escola Antoni Gaudí ho 
era tot per a l’Esther”.     
D’altra banda, durant el so-
par “Fem Més Escola” també 
es van lliurar diferents distin-
cions a personal docent que 
enguany es jubilava. D’una 
banda, es va reconèixer a la 

professora de català de l’Insti-
tut Montbui Teresa Mascó i de 
l’altre al professor de Filosofia 
i Llengües Clàssiques Joan 
Oliveras.
Per cloure l’acte l’alcalde 
montbuienc Teo Romero va 
assenyalar la importància “de 
l’educació pública i de qualitat, 
ara més que mai a Montbui, 
i malgrat la crisi”. El batlle va 
assenyalar que “és un mo-
ment difícil per al servei de les 
llars d’infants, però pensem 
que és bàsic que els pares 
i mares apostin per aquesta 
etapa educativa”. Romero va 
parlar sobre la construcció 
dels nous espais educatius 
de l’escola Garcia Lorca a 
Mont-Àgora. Com va explicar 
el batlle “aconseguirem que 
les noves aules per a l’escola 
Garcia Lorca siguin una reali-
tat el curs vinent. Mont-Àgora 
serà el gran espai de l’educa-
ció i la cultura a Montbui, i ben 
aviat veurem en funcionament 

la nova Biblioteca Municipal, 
la qual triplicarà el seu espai. 
A més de la Biblioteca, Mont-
Àgora permetrà disposar en 
uns mesos d’una sala d’expo-
sicions i del vestíbul polivalent 
d’entrada a l’equipament”.

Xerrada de Roser Capdevila
La coneguda il·lustradora i 
creadora de “Les Tres Besso-
nes” Roser Capdevila va ser 
a l’Institut Montbui el passat 
dilluns 24 de març. Capdevi-
la va protagonitzar la xerrada 
“Aprenem llegint imatges”, du-
rant la qual va repassar la im-
portància de “Les Tres Besso-
nes” en el seu procés creatiu. 
La creadora va assenyalar 
que “els llibres de Les Tres 
Bessones s’han publicat en 35 
llengües. Han tingut molt d’èxit 
i a partir d’aquí va sorgir la 
possibilitat de fer els dibuixos 
animats. Ara “Les Tres Bes-
sones” s’han emès ja a 158 
països. Capdevila va explicar 

a Montbui que “he lluitat sem-
pre per fer un producte digne 
i ben treballat, sobre tot pel 
que fa als continguts. A més 
d’educatiu i instructiu, el que 
fem de cara als menuts ha de 
ser divertit. Hem d’apostar per 
continguts sans. Pel simple 
fet de ser nens, no val qual-
sevol cosa”. Roser Capdevila 
va respondre a les preguntes 
dels assistents d’una xerrada 
que va comptar amb bastants 
professionals de l’educació.

L’Escola Antoni Gaudí ret 
homenatge pòstum a l’exdi-
rectora Esther Morist
El dijous 20 de març va tenir 
lloc a l’Escola Antoni Gaudí un 
emotiu acte d’homenatge pòs-
tum en record d’Esther Morist, 
qui fou exdirectora del centre 
i que ens va deixar el pas-
sat mes de novembre. L’acte 
d’homenatge pòstum va ser 
molt emotiu. D’entrada es va 
inaugurar l’espai “La caseta 

Finalitza el “Fem Més Escola” amb un gran homenatge a la 
comunitat educativa 

de l’Esther”, ubicat a la zona 
d’educació infantil del centre, i 
que va ser cedit per la família 
de l’Esther. 
A continuació, diferents alum-
nes del centre van recitar po-
emes a l’entorn d’una olivera 
plantada al pati del centre i 
per últim, al vestíbul de l’es-
cola, es va tancar l’homenat-
ge amb el visionat d’un video 
sobre l’Esther, el lliurament 
d’una placa a la seva família 
i un brindis de cloenda. L’acte 
va comptar amb la presència 
destacada del vidu d’Esther 
Morist, Valentí Camps, així 
com familiars i amics de l’ex-
directora de l’escola Antoni 
Gaudí. Més de 300 persones 
van prendre part en aquesta 
gran festa, que va ser possi-
ble per la col·laboració de tota 
la comunitat educativa mont-
buienca, però en especial per 
la implicació del claustre de 
mestres i direcció de l’escola 
Antoni Gaudí.

MONTBUI / LA VEU

Durant les darreres setmanes 
ha començat al CCC La Viní-
cola un curs de formació ocu-
pacional en l’àmbit de l’hosta-
leria. Aquest curs va adreçat 
a catorze joves del municipi, 
d’entre 17 i 29 anys, que po-
dran aconseguir la millor for-
mació i capacitació en aquest 
àmbit professional. Un dels 
aspectes que es treballen en 
aquest curs són els idiomes, 
especialment l’anglès, un re-
queriment cada cop més ne-
cessari a l’hora de treballar en 
el sector serveis,
 El curs inclou sessions for-
macions teòriques i tammateix 
permetrà que els alumnes re-
alitzin pràctiques en empre-
ses del sector de l’hostaleria. 

El curs, que es durà a terme 
fins el 17 de juny, té l’objec-
tiu de millorar la formació del 
segment de població juvenil 
per millorar les seves capaci-
tats de reirserció en el mercat 
laboral.  L’alcalde Teo Rome-
ro ha valorat de forma molt 
important aquest curs forma-
tiu que “ens permet incidir 
en millorar l’ocupabilitat dels 
nostres joves. El sector hos-
taler, vinculat al turisme, és 
una bona oportunitat d’accés 
al mercat laboral”. El batlle 
montbuienc recorda que “des 
de l’Ajuntament de Montbui 
continuarem prioritzant totes 
aquelles oportunitats per mi-
llorar la formació dels nostres 
ciutadans. La nostra prioritat 
és la lluita contra l’atur i per 

això en la mesura de les nos-
tres possibilitats hi esmercem 
els màxims recursos”. Cal 
recordar que aquest curs ha 
estat possible pel finançament 
del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) i el Fons Social 
Europeu dins el marc del pro-
grama Treball als Barris. 
Plans d’ocupació locals, pro-
grames ocupacionals coordi-
nats amb el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i diferents 
accions formatives continuen 
centrant l’acció montbuien-
ca de lluita contra l’atur. Són 
en molts casos mesures pal-
liatives, però que estan permi-
tint que persones del municipi 
amb situacions complicades 
puguin anar millorant les se-
ves situacions.

Montbui forma a 14 alumnes en l’àmbit de l’hostaleria 

L’escola Antoni Gaudí va retre un homenatge a l’exdirectora Esther Morist Roser Capdevila va oferir una xerrada a l’IES de Montbui
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Montbui tirarà endavant du-
rant les properes setmanes 
el programa educatiu “Créixer 
en família”. Es tracta d’una 
proposta de la Secretaria de 
Família de la Generalitat de 
Catalunya que vol “orientar, 
reforçar i donar eines a les fa-
mílies per exercir el seu paper 
educatiu de forma positiva”. 
El programa “Créixer en Fa-
mília” es farà els dies 3, 10 i 
24 d’abril i 8, 15 i 22 de maig, 
entre les 15 i les 17 hores, a 
la Sala Annexa de la Llar d’In-
fants Santa Anna (carrer San-
ta Anna, 19). Es tracta d’un 
cicle de sis tallers que van es-
pecíficament adreçats a totes 

les famílies amb infants de 0 a 
3 anys del municipi.
Les sessions d’aquest curs es 
centraran en donar pautes a 
les famílies sobre la criança 
dels menuts, els límits, com 
educar des de l’inici, la impor-
tància de dormir bé, l’ autono-
mia i la responsabilitat dels 
infants, etc. 
Totes les persones interessa-
des a inscriure’s a aquest pro-
grama d’activitats “Créixer en 
família” poden fer-ho trucant 
a la Llar d’Infants Santa Anna 
(93 803 34 65), Llar d’Infants 
L’Estel (93 804 89 47) i Llar 
d’Infants Montxic (93 803 35 
31). 

Tot a punt per al programa 
formatiu “Créixer en família”

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui or-
ganitza durant les properes 
setmanes diferents sessions 
de contes. Així, aquest dijous 
a partir de les sis de la tarda 
es celebrarà a la Biblioteca la 
sessió “L’ovelleta que va ve-
nir a sopar”, a càrrec de Sara 
Fuente. El dijous 10 d’abril, 
també a partir de les 18 hores, 

Sara Bergantiño recitarà “Pe-
tits contes de la Sara” i el di-
jous 24 d’abril, també a les sis 
de la tarda, el grup “La mama i 
la padrina” recitaran “Del cel al 
riu, volta el món i torna al niu”
Com és costum les sessions 
de contes primaverals s’orga-
nitzen a la Biblioteca de Mont-
bui a l’entorn de la celebració 
de Sant Jordi.

Contes primaverals, a la 
Biblioteca de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Tot just ara fa dos anys un 
grup de montbuiencs i mont-
buienques, sota el recolza-
ment mèdic de l’equip d’aten-
ció primària de l’Àrea Bàsica 
de Salut Montbui i el suport de 
l’ajuntament de Montbui en-
gegava una activitat que s’ha 
consolidat plenament durant 
aquest temps: les Caminades 
Saludables. Es tracta d’unes 
sortides que es realitzen de 
forma programada dos cops 
per setmana, els dimarts i els 
dijous. Els participants com-
pleten diferents trajectes pel 
terme municipal montbuienc, 
amb uns nivells d’exigència 
molt assequibles. 

L’objectiu d’activar la salut dels 
ciutadans del municipi amb 
aquestes passejades s’ha 
aconseguit de ple, i una setan-
tena de persones prenen part 
de forma assídua en aquestes 
activitats. El fet de comptar 
amb un ampli terme municipal 
fa de Montbui un dels munici-
pis on més persones practi-
quen aquesta activitat física de 
forma assídua, però el fet d’or-
ganitzar aquestes Caminades 
Saludables ha permès agrupar 
a una bona part de les perso-
nes que realitzaven aquestes 
passejades pel seu compte.
Per treure el màxim profit a 
aquestes passejades saluda-
bles es donen diferents direc-

trius. D’una banda, una fase 
inicial (d’uns dos mesos de du-
rada aproximadament) en els 
quals cal que els participants 
caminin si més no durant 
tres dies per setmana de for-
ma alterna i sempre intentant 
augmentar paulatinament els 
recorreguts. A partir dels dos 
mesos s’entra en una fase de 
millora, on cal caminar quatre 
cops per setmana, i a partir 
dels tres mesos cal fer-ho al-
menys 50 minuts, cinc dies a 
la setmana. A partir del quart 
mes s’entra en una fase de 
manteniment, en la qual cal 
continuar caminant un mínim 
de 50 minuts, entre 5 i 7 dies a 
la setmana.

Segon aniversari de les “Caminades 
Saludables”

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Promoció Econòmica ha por-
tat a terme, avui, la primera 
de les sessions informatives 
amb l’alumnat de 4t d’ESO de 
l’Institut Pla de les Moreres 
i de l’I E Balmes – la Unitat 
d’Escolarització Compartida. 
Són sessions per orientar-los 
i per tal de facilitar la presa de 
decisions i donar suport a la 
decisió de l’itinerari a seguir 
després de l’ESO. I és que en 
acabar aquesta etapa han de 
prendre una decisió davant les 
diferents opcions formatives i 
professionals.
Dins de les accions de treball 
d’orientació i formació del jo-
vent, el Servei d’Orientació 

Laboral de l’Àrea de Promoció 
Econòmica també ha tornat a 
editar el quadríptic “I després 
de l’ESO?” on figura tot l’itine-
rari formatiu que es pot cursar 
a partir de l’ESO i els centres 
de formació més propers a Vi-
lanova del Camí. 
Les sessions informatives 
amb l’alumnat, que com dè-
iem comencen avui, seguiran 
els dies 25 d’abril, 30 d’abril, 9 
de maig i 16 de maig. 
En aquestes sessions es fa-
cilita al jovent un dossier de 
recerca de feina, es projecta 
un audiovisual i es comenten 
els recursos que tenen al seu 
abast i també es visita el Club 
de feina. 

Primera sessió d’orientació per 
als alumnes que acaben l’ESO

EDICTE

Juan Antonio Rodriguez Hidalgo, secretari del Jutjat de Primera Instància número 4 
d’Igualada, faig saber que en aquest Jutjat es tramita l’expedient de reanudació del tracte 
successiu a instàncies de Antonio Gordillo Villar i Manuela Ordoñez López, en relació a la 
�nca següent:

Finca urbana: Parcela de terreno edi�cable, sita en la heredad llamada “Can Canals” sita en el térmi-
no municipal de Piera, calle Escultor Salcillo (Calle Canal), número 25, que ocupa una superfície de 
CUATROCIENTOS SETENTA CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS, con los siguientes linderos:

-Frente Nord-Este, en línea de diecisiete metros con cincuenta centímetros, con calle Escultor 
Salcillo; siendo su número de policía 25.

-Sur-Este, en línea de veintisiete metros con veinte, con parcela número de policía 26, de la calle 
Escultor Salcillo y referencia catastral 8628028CF9982N0001TG.

-Sur-Oeste, en línea de diecisiete metros con cincuenta centímetros, con parcela contigua posterior 
con número de policía 28, y referencia catastral 8828028CF9982N0001BG.

La �nca que a fecha de hoy no se encuentra segregada y de la cual se pretende su segregación, 
perteneciendo a la siguiente marca matriz:

RÚSTICA: Heredad denominada “Can Canals” sita en los términos de Masquefa y Piera, integrada 
por la casa señalada con el número quince de medida super�cial cuatrocientos metros cuadrados, 
compuesta de bajos y un piso y heredad a sus alrededores de cabida CINCUENTA Y SEIS HECTA-
REAS, OCHENTA AREAS, UNA CENTIAREA,  de cuya super�cie corresponde al término de Masquefa, 
ONCE HECTAREAS VEINTINUEVE AREAS CINCUENTA Y SEIS CENTIAREAS y la casa, y al “término de 
Piera CUARENTA Y CINCO CENTIAREAS. Viña, campa, bosque y matorral. LINDANTE. Este, parte con 
la heredad ”La Masía” y parte con resto de �nca de Ramona Mir que formaba parte de esta heredad 
mediante camino particular llamado “Can Quisero”; Sur, parte con ésta mediante dicho camino y 
parte con la heredad “Portell”, de Eusebio Suñer y con el “Mas Figueras” de José Bou y porción de 
doña Aurelia Figueras Antolí; a Oeste, parte con lTorre de “Mas Valencia” mediante el torrente de 
“Mas Marquetas” de José España, parte con “Mas Barraquer” de José Canalas mediante mojones, 
parte con el camino de Piera a Sant Sadurní d’Anoia y parte con la heredad “La Masía”, de herederos 
de Francisco Marimon.

Finca número 3176, foli 198, llibre 344, de Piera, volum 1.834, inscripció 4a.

D’acord amb el que disposa l’article 201 de la Llei Hipotecària, mitjançant aquest edicte es 
cita a tots els que puguin ostentar cap dret sobre la �nca esmentada per tal que en els DEU 
DIES següents a la citació o a la publicació dels edictes, puguin comparèixer en aquest Jutjat 
per tal d’al·legar el que al seu dret convingui.

Igualada, 19 de març de 2014

EL SECRETARI JUDICIAL
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CAPELLADES / LA VEU

El dimecres 26 de març el ple 
de l’Ajuntament de Capellades 
es va reunir per la sessió ordi-
nària del mes de març. El punt 
més destacat ha estat la mo-
dificació de la taxa de l’aigua, 
que s’ha aprovat amb el vot 
favorable de CiU i l’abstenció 
dels 3 grups de l’oposició.
L’Alcalde, Marcel·lí Martorell, 
va començar la intervenció 
explicant l’important dèficit del 
servei d’aigua, valorat el 2013 
en més de 40.000 euros. Mar-
torell va explicar que “hem de 
mirar paulatinament de resol-
dre aquest dèficit, que a més 
a més no té en compte l’amor-
tització de les instal·lacions 
i això és greu perquè podria 
acabar portant la privatització 
del sistema”. Després de con-
sensuar propostes dels diver-
sos grups, finalment es va re-
soldre modificar la taxa fixa en 
8’05 euros el mes. El primer 

tram puja el 8%, el segon tram 
el 8’5% i el tercer tram un altre 
8’5%. D’aquesta manera es 
grava el consum, pagant més 
qui més aigua gasta.  Malgrat 
aquest increment, la taxa d’ai-
gua que es paga a Capellades 
és de les més baixes de la co-
marca.

El ple de l’Ajuntament modifica la taxa 
de l’aigua

També es va acordar que les 
entitats sense ànim de lucre 
paguin només el preu del pri-
mer tram i es va informar que 
l’Ajuntament de Capellades 
deixarà de prestar el servei 
d’aigua a Ca l’Anton, que pas-
sarà a dependre de la Torre de 
Claramunt.

CAPELLADES / LA VEU

Amb el record de la molt 
participada Hora del Conte 
d’aquest divendres, amb una 
Història de Nassos de la mà 
d’Alba Mas, s’inicia un nou 
mes d’activitats a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades.
Aquest abril serà molt ple per 
la coincidència de la Setmana 
Santa amb Sant Jordi i la pro-
moció de la lectura que aquest 
dia s’intensifica més a la Bibli-
oteca.
El dimecres 9 d’abril es farà la 
primera trobada del Club de 
Lectura, dinamitzat per la Ma-
ria Teresa Costa, que reunirà 
un grup de persones per par-
lar sobre el llibre “Balzac i la 
petita modista xinesa”.
Durant aquests dies, del 9 
fins al 30 d’abril, es podrà vi-
sitar a la mateixa biblioteca 
l’exposició “Veïnes, ciutada-
nes”, que es promociona des 
de la Diputació de Barcelona 
en col·laboració amb l’Institut 

de la Dona. Precisament per 
personalitzar aquesta mostra, 
des de la Biblioteca es propo-
sa una xerrada amb l’activista 
social Maribel Nogué que par-
larà sobre “Veïnes, ciutadanes 
també a l’Anoia”, per explicar 
la situació de l’activisme social 
a la comarca.
Pel que fa a tallers, el dia 14 
se’n farà un de punt de llibres 
i el dia 15 un altre de nius de 
xocolata. Pels dos, cal inscrip-
ció prèvia.
El dia 23, al matí els infants hi 
aniran per escoltar contes i a 
la tarda la Biblioteca sortirà al 
carrer, a la Plaça Catalunya.
El dia 25 la capelladina Mont-
serrat Costas presentarà el 
seu llibre, “La Murga”, amb un 
recital poètic. 
Finalment el 26 es faran con-
tes al terrat amb “Agàlia, l’es-
trella de la biblioteca”, amb 
Montse Albareda i Anna Gar-
cia.

Un abril ple d’activitats a la 
Biblioteca de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El Museu Molí Paperer de Ca-
pellades serà present nova-
ment al Saló Internacional de 
Turisme a Catalunya que es fa 
a la Fira de Montjuïc del 4 al 6 
d’abril. El Museu estarà repre-
sentat a través de la XATIC, 
la Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya, associació que 
agrupa més de 26 localitats  i 
presenta l’oferta de turisme 
industrial més gran de Catalu-
nya. La Xatic enguany renova 
el seu díptic informatiu amb 
nous recursos i itineraris pro-
posats. Precisament el diven-
dres a migdia es presentarà 

El patrimoni paperer de Capellades un any 
més al SITC

un nou pla de comunicació per 
tal de potenciar l’increment del 

turisme en aquest àmbit del 
patrimoni català.

CAPELLADES / LA VEU

“Les remors del paisatge” és 
el títol escollit per l’artista ca-
pelladí per presentar les se-
ves pintures a Casa Bas, la 
sala municipal d’exposicions. 
Aquesta exposició, que s’in-
augura aquest dissabte a dos 
quarts de vuit del vespre, es 
podrà visitar fins el dilluns 21 
d’abril.
A més a més el dissabte 19 
d’abril, a dos quarts de nou 
del vespre, el també capella-
dí Franc Guinart farà un tastet 
poesia de Joan Vinyoli. Serà a 
les 20:30.

Aquest dissabte s’inaugura una mostra de 
Jordi López-Alert

CAPELLADES / LA VEU

Publicat per Edicions Sidillà 
acaba de veure la llum el llibre 
Els pobles oblidats. Una vall i 
29 viles abandonades de Cata-
lunya, un recull de trenta cròni-
ques de realitats humanes que 
el temps i, en molts casos, la 
deixadesa oficial estan a punt 
de fer caure en l’oblit més ab-
solut. 
Després de perdre’s una bona 
estona pels dos pobles, de par-
lar amb les darreres persones 
que hi van viure i de documen-
tar-se en diverses fonts, l’es-
criptor capelladí Joan Pinyol, 
signa les cròniques “Un passat 
a canvi d’un feix de bitllets” de-
dicada a Esblada (l’Alt Camp), 
entre el Penedès i l’Anoia, i 
“Pols de pedres senyorials” 
en què reviu els millors temps 
de la baronia de Jafre, en ple 
Parc Natural del Garraf. En els 
dos casos recrea la història de 

quan aquests nuclis eren habi-
tats i explica amb tota mena de 
detalls com s’hi vivia i les cau-
ses del seu abandó.
El proper dimecres 9 d’abril, a 
la set de la tarda i a dins mateix 
del jaciment del Centre Cultu-
ral El Born de Barcelona, entre 
les pedres de l’antiga ciutat del 
segle XVIII, tindrà lloc la pre-
sentació d’aquest llibre.

Joan Pinyol reviu el passat 
d’Esblada i de Jafre en un llibre
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MASQUEFA / LA VEU

Un any més l’Alzinar presenta 
el seu Cap de Setmana Cul-
tural #MasquefaCultura2014. 
L’objectiu és omplir d’activitats 
culturals l’inici de la primavera 
a Masquefa i gaudir de bones 
propostes musicals, literàries i 
històriques.
El programa d’aquest any 
comença demà dissabte, 5 
d’abril a les 15.30h amb la vi-
sita al Campament de l’Exèrcit 
Republicà de Pujalt (Anoia) 
per La Volta, l’espai de cultu-
ra, debat, sortides, visites gui-
ades i història de l’Alzinar. A 
càrrec de Xavier Pérez, histo-
riador i president de l’Alzinar.
A les 21.00h comença la II 
Mostra de Combos Músicals 
de l’Aula Musical de l’Alzinar. 
Aquest any ens acompanyen 
les escoles de música:
- Escola de Blues de Barcelo-
na
CEM Cal Maristany dels Hos-
talets de Pierola
- Escola de Música de Sant 
Esteve de Sesrovires
- Aula Musical de l’Alzinar
Al finalitzar, (23.00h) el con-
cert Mick & Keith (Smoking 

Stones) faran vibrar la Sala de 
l’Aglà amb el seu espectacle: 
Una història no autoritzada 
dels Rolling Stones. Aquest 
concert dóna inici als Concerts 
Primavera 2014 de l’Alzinar.
El diumenge la cultura con-
tinua amb la celebració del 
Hanami, lectura de poesia 
sota els cirerers florits. Amb 
la col·laboració de l’associació 
Amics Arbres. Arbres Amics.  
A les 10.30h sortida des de la 
plaça de l’Estany cap a l’Hort 
dels Cirerers.
En definitiva, un cap de set-
mana ple d’acció cultural. El 
moviment però, no acaba aquí 
i l’entitat continua desenvolu-
pant el seu programa d’activi-
tats culturals i esportives... i el 
dissabte, 12 d’abril, inaugura-
ció de les pistes de Padel de 
l’Alzinar.
L’Alzinar agraeix el suport de 
tots els alumnes, professors, 
actors, poetes, músics, pares, 
mares, avis voluntaris, socis 
i personal de l’Alzinar que 
col·laboren i fan possible que 
aquest cap de setmana #Mas-
quefaCultura2014 sigui una 
realitat.

L’Alzinar presenta el Cap 
de Setmana Cultural 
#MasquefaCultura2014

MASQUEFA / LA VEU

Tu també ets l’Alzinar! Aquest 
és el lema de la campanya de 
micromecenatge que l’Alzinar 
de Masquefa ha posat en mar-
xa per desenvolupar el projec-
te #Cultura #Esport #Esperit 
Social.
La campanya de MICROME-
CENATGE s’obre per a que 
els socis i persones interessa-
des puguin fer les seves apor-
tacions voluntàries per a que 
l’Alzinar desenvolupi del pro-
jecte #Cultura #Esport #Espe-
rit Social.
Amb aquesta campanya l’Al-
zinar cerca el suport de la so-
cietat civil masquefina per fer 

de l’entitat un espai real on 
cultura, esport i esperit social 
treballin de manera conjunta 
per oferir noves propostes i 
serveis a la societat per Mas-
quefa.
Mitjançant la campanya es 
pretén sufragar el projecte de 
l’entitat que suposarà:
- Aconseguir una entitat eco-
nòmicament sostenible i cultu-
ralment activa a través de l’ac-
tivitat esportiva del pàdel amb 
la construcció de dues pistes 
per a la pràctica d’aquest es-
port.
- Fer viable la piscina de l’Al-
zinar, que si bé privada, fa la 
funció de piscina púbica de 

Masquefa.
- Convertir l’espai conegut 
com el “Sot” en un espai so-
cial verd on usuaris de les ac-
tivitats culturals, esportistes i 
famílies tingui el seu punt de 
trobada.

Funcionament del Microme-
cenatge
Micromecenatge = Préstec 
entre particulars i l’Alzinar a 
través de participacions amb 
un interès del 3% i a retornar 
en 2 anys.
No és la primera vegada que 
l’Alzinar efectua una operació 
d’aquest tipus. Entre els anys 
1977 i 1978 l’entitat va emetre 
bons per finançar la construc-
ció de les oficines i el Bar-Ca-
sal de l’Alzinar.
- Emissió de participacions de 
500€
- Cada soci o ciutadà podrà 
aportar com a màxim 5.000€, 
és a dir, podrà adquirir 10 par-
ticipacions com a màxim.
- Termini de retornament: 2 
anys.
- Interès: 3% anual
Podeu obtenir més informació 
i adquirir les participacions a 
les oficines de l’Alzinar, al te-
lèfon 937726861 i via email 
alzinar@ateneus.cat

L’Alzinar de Masquefa inicia una 
campanya de micromecenatge

MASQUEFA / LA VEU

A partir del dilluns 7 d’abril i 
fins al 14 d’abril, ambdós in-
closos, s’exposaran pública-
ment les llistes provisionals 
del cens electoral, tancades 
l’1 de febrer de 2014, amb 
motiu de les Eleccions al Par-
lament Europeu convocades 
per al 25 de maig vinent. Les 

persones interessades poden 
comprovar si hi estan incloses 
i, si s’escau, formular reclama-
ció.
Per fer aquesta comprovació 
cal personar-se a les oficines 
de l’Ajuntament de Masquefa 
(Carrer Major, 93). L’horari és 
de 9 del matí a 2 del migdia, 
i també les tardes de dilluns i 

dijous de les 5 a les 7.
Caldrà aportar el DNI, targe-
ta de residència, passaport o 
permís de conduir.
La inscripció en el cens electo-
ral és necessària per a poder 
votar en les eleccions europe-
es del 25 de maig vinent.

Exposició pública del cens electoral per a les 
Eleccions al Parlament Europeu

MASQUEFA / LA VEU

Després d’haver-la hagut 
d’ajornar diumenge passat a 
causa de la pluja, aquest diu-
menge, 6 d’abril, es farà la 
cinquena plantada d’alzines 
al Bosc dels Infants. A partir 
de les 11 del matí les famílies 
amb nadons nascuts durant 
el 2013 podran recollir al parc 
mateix l’alzina que els regala-
rà l’Ajuntament i plantar-la al 
bosc.
L’Ajuntament va iniciar aquest 

projecte el 2010 i des d’ales-
hores cada any ha regalat alzi-
nes als nadons nascuts durant 
l’any anterior per plantar-les 
en aquesta nova zona verda. 
Amb aquesta actuació es vol 
sensibilitzar les famílies de la 
importància de mantenir l’en-
torn natural i el medi ambient, i 
ensenyar als infants a estimar 
la natura. Al mateix temps el 
municipi està consolidant un 
nou pulmó verd, dedicat als 
nens i nenes.
 

Aquest diumenge, 6 d’abril, 
cinquena plantada d’alzines al 
Bosc dels Infants
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CARME / LA VEU

El passat dissabte 29 de març, 
el govern municipal de Carme, 
integrat per ERC i CIU, va fer 
la sisena sessió informativa 
d’aquesta legislatura adreça·
da a la població. La xerrada 
va ser conduïda per l’alcalde, 
Jordi Sellarès, acompanyat 
de l’Ildefonsa Tarrida, primera 
tinent d’alcalde i el Joan Her·
nan, regidor de CIU. 
Començà la sessió, l’Ildefonsa 
explicant un dels àmbits més 
complicats però també més in·
teressants perquè el públic as·
sistent n’estigui al corrent: les 
finances municipals. El pres·
supost 2014 va patir retallades 
en els àmbits de festes, joven·
tut, turisme, etc., per la man·
ca d’ingressos externs, però 
s’han mantingut i incrementat 
les partides socials. S’explicà 
també la feina feta amb estal·
vi domèstic de l’Ajuntament i 
dels seus equipaments: elec·
tricitat, telèfon, gasoil, etc.
Seguidament el Joan Hernan 
va fer un repàs a aquelles ac·
tivitats realitzades i a aque·
lles previstes que afecten a 
festes, educació, etc., donant 
molta importància a l’esforç 
que s’està fent i es continuarà 
fent amb l’escola bressol mu·
nicipal, servei que cada any 
és més deficitari però pel que 
no s’han incrementat les quo·
tes dels pares, doncs des del 
govern municipal es considera 
com un servei bàsic per a la 
població.
L’alcalde començà explicant 
les inversions que ja s’estan 

executant, com ara els detalls 
de les obres del C/ Freginal en 
relació al rec patrimonial, la 
nova placeta, l’increment de 
l’àmbit i el parc infantil.  També 
explicà que la renovació de la 
piscina per a infants, l’obertura 
de més espai com a solàrium 
i també per a magatzems per 
la zona esportiva, finançada 
amb 135.000 EUR per Xar·
xa de Diputació, no es podrà 
licitar fins la tardor del 2014, 
passada la temporada d’estiu. 
En relació al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de la Generalitat sol·
licitat, s’ha aprovat la quantitat 
de 195.000 EUR pel projecte 
“obres de millora a la via pú·
blica”, consistent en 21 ac·
tuacions repartides per tot el 
poble: asfaltat de carrers, re·
collida i conducció d’aigües de 
pluja, accessibilitat, voreres 
malmeses, punts amb poca 
il·luminació, etc. En aquests 
moments s’està a l’espera 
que s’aprovi la subvenció per  

a la redacció del projecte i es 
preveu que es puguin iniciar a 
finals d’any.
També s’informà dels ajuts 
que s’han demanat a la Dipu·
tació per arranjar el camí del 
cementiri fins la Clota i per la 
caixa escènica del Centre re·
creatiu i cultural.
Com a d’altres aspectes im·
portants es destacà que: a 
partir del mes de maig Carme 
comptarà amb un únic punt 
per a la recollida de volumino·
sos; que l’ordenança per als 
usos dels horts s’està treba·
llant amb tècnics de la Diputa·
ció; que aquest mes de març 
es signa finalment la cessió 
d’ús i la gestió del cementiri 
parroquial a l’Ajuntament per 
30 anys i el curs pel desfibril·
lador que s’instal·larà al Casal 
i a la zona esportiva a l’estiu, 
entre d’altres qüestions.
Com sempre, s’acabà l’acte 
amb preguntes diverses per 
part del públic assistent. 

L’Ajuntament de Carme va dur a terme 
una sessió informativa

Obres a la placeta de l’Alegria

CARME / LA VEU

El proper dissabte 5 d’abril, el 
Raimon Ollé, enginyer indus·
trial i tècnic en agricultura i ra·
maderia ecològica, ens parla·
rà dels productes transgènics. 
Aquesta xerrada s’integra dins 
del curs sobre agricultura i ra·
maderia ecològica que s’ini·
cià dissabte passat amb una 
introducció general en la que 
es van tractar les diferències 

i els avantatges que presenta 
aquest tipus d’agricultura en 
comparació amb el mètode 
tradicional.
El cicle és de cinc xerrades, 
organitzades per l’Ajuntament 
i el Casal de Carme. Les pro·
peres xerrades es centraran 
en els productes químics de 
síntesi, el benestar animal i 
els aliments ecològics i els no 
ecològics. 

Xerrada sobre ramaderia i 
agricultura ecològica

CARME / LA VEU

Com bé sabeu, som a punt 
d’acabar la Quaresma i vénen 
dies de “Glòria”... El passat di·
lluns, el grup de dones grans 
de Carme, es va trobar al Ca·
sal, aquest cop per crear dis·
senys de guarniments per la 
Mona de Pasqua. Poc vistos i 

originals, flors variades, cors. 
Colors, formes... Segur que 
aquest any la mona serà mo·
níssima. Apa que la gaudiu!!
Us fem saber també, que a 
partir de la propera setmana, 
ens trobarem els dijous en lloc 
dels dilluns. Com sempre ales 
17h.

La gent gran de Carme, 
preparant la “mona”

CARME / LA VEU

El passat  mes de setem·
bre es va arxivar l’expedient 
administratiu del parc eòlic 
d’Orpí i per aquest motiu la 
plataforma Salvem el Pulmó 
verd de l’Anoia va organitzar 
una caminada fins a Feixes 
per agrair el suport rebut de 
la ciutadania durant aquest 
temps.  S’havien apuntat més 
de 100 persones però la pluja 
ho va impedir; bona part dels 
caminadors van aprofitat per 
fer tertúlia a un bar de Carme i 
proposar de nou una altra data 
per fer la caminada. Aques·
ta es realitzarà el diumenge 
18 de maig i amb el mateix 
format: s’iniciarà a les 9 del 
matí al castell d’Orpí, i es re·
alitzarà una trobada a la casa 
gran de Feixes cap a les 11h, 

on es prepararà una botifarra·
da per tots els assistents. Cal 
confirmar  assistència abans 
del divendres 16 de maig en 

Ja hi ha data per a la caminada a Feixes 
ajornada el passat setembre

aquests telèfons i correus: 686 
298 198 / 639 608 338 / poch·
pi@hotmail.com. 

ST. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El dissabte, 15 de març, el 
club de lectura va comentar el 
llibre Els jugadors de whist  de 
Vicenç Pagès Jordà, al local 
dels Amics de Tous al vespre. 
Va ser una interessant vetlla·
da literària.
Dijous, 27 de març, a l’esco·
la de Tous, l’AMPA Escola 
Cérvola Blanca organitzava 
la primera sessió del taller 
“Acompanyar als nostres fills/
es adolescents en la presa de 
decisions”, a càrrec de Laura 
Fontana. La segona i tercera 
sessió serà el 3 i el 10 d’abril. 
Un tema escaient i important 
per orientar als nostres fills i fi·
lles en aquesta etapa de can·
vis i presa de decisions. 
Dissabte 29 de març, es va 
celebrar el Recital de Poemes 
“TERESA TORT”, fent home·
natge als 100 anys de l’edició 

del Sol de Tous, per l’editor 
Camil Riba i a Joan Vinyoli, 
en el centenari del seu naixe·
ment. Es va llegir una petita 
ressenya del Sol de Tous i de 
Joan Vinyoli i després es van 
llegir poemes publicats al diari 
i uns poemes escrits per poe·
ta. 15 rapsodes van posar les 
paraules als poemes i el toc 
musical el van posar els Tous 
Brothers. Tot plegat va fer que 
sortís una bona activitat literà·
ria i musical. 
El grup de Teatre la Claca, va 
agrair la participació dels rap·
sodes i músics, amb un petit 
regal.  

PROPERS ACTES
El dissabte dia 5 d’abril, al 
matí, l’AMPA Escola Cérvola 
Blanca, organitza una planta·
da de plantes al patí de l’es·
cola. 

Primavera cultural a Sant Martí 
de Tous
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Una setantena de persones 
van participar dissabte en la 
xerrada del Pare Manel Pou-
sa Engroñat, més conegut 
com el Pare Manel, que va ser 
l’encarregat d’obrir el cicle de 
conferències ‘El Cau al Món’ 
organitzat per l’Agrupament 
Escolta i Guia Josep Masclans 
de Vallbona d’Anoia, en motiu 
del seu 40è aniversari. 
El pare Manel, conegut per 
la tasca que desenvolupa als 
barris de Verdum i Roquetes 
de Barcelona, a través de la 
fundació que porta el seu nom, 
va parlar en aquesta ocasió 
d’espiritualitat i educació. 
El Pare Manel va explicar 
que ell havia estat educat de 
manera ‘’liberal’’ en un en-
torn ‘’d’estimació profunda’’ 
i va afirmar que ‘’l’estimació, 
l’amor, i el respecte’’ eren les 
‘’claus’’, els elements impres-
cindibles per a una bona edu-
cació. 
Va afirmar que per ell l’espiri-
tualitat és ‘’saber entendre’s 
a un mateix per a enamora-
se dels altres’’ i que predicar 
l’evangeli havia d’entendre’s 
com una manera de ‘’fer que 
cadascú trobi el seu camí vi-
tal, entenent el dels altres’’. En 
aquest sentit va posar de re-
lleu la importància del respec-

te, i va afirmar que ‘’ser cristià, 
per sobre de tot, ha de consis-
tir en una actitud de respecte 
a l’altre’’.
Pousa, que té la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya i la Medalla d’Honor 
de Barcelona, va manifestar 
que no calia creure en déu per 
ser espiritual,  però va explicar 
que en la vida era important 
tenir un guia o un referent per 
trobar el camí vital. Així va ex-
pressar que ell l’havia trobat 
en Jesús, però que cadascú el 
podia trobar en qui fos, fins i 
tot en alguna o algunes perso-
nes del seu entorn.
El Pare Manel va destacar en 
un altre sentit, la importància 

de la ‘’xarxa’’ en l’educació 
de les persones i en aquest 
sentit va afirmar la necessitat 
que ‘’és molt important que 
tots els agents que eduquen a 
una persona estiguin intercon-
nectats per anar tots a una’’. 
Pousa va apuntar que la res-
ponsabilitat de l’educació no 
recau en un únic punt, sinó 
que educa tota la comunitat 
sencera: ‘’no només eduquen 
els pares i l’escola, sinó tam-
bé les extraescolars, el carrer, 
els esports, els amics i els 
agrupaments escoltes’’.  En 
aquest sentit va ressaltar el 
paper del Cau com a espai de 
lleure amb intencionalitat edu-
cativa, i on es podia treballar 

l’educació en valors d’una ma-
nera molt agradable, sense la 
rigidesa del curículum tancat, 
com el de les escoles.  També 
va parlar que l’èxit del movi-
ment escolta radicava en el fet 
que tot funcionava a través del 
voluntariat.
En acabar l’acte els membres 
del Cau de Vallbona van fer 
entrega al Pare Manel d’un 
fulard de l’Agrupament, d’una 
cistella de productes de proxi-
mitat, i d’un llibre de Vallbona 
així com també alguns exem-
plars de publicacions relacio-
nades amb el moviment escol-
ta, per a que tingués un record 
de la seva participació en el 
40è aniversari de l’entitat.
Manel Pousa va promoure 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 
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 

El Pare Manel destaca, a Vallbona, el paper del Cau com a 
entitat que educa en valors a través del lleure

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.  Després de la xerrada 
amb el Pare Manel es parlarà 
d’educació amb la doctora en 
psicologia i professora emèrita 
de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UAB, Maria 
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.

El pare Manel va oferir una xerrada a Vallbona d’Anoia

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El pròxim cap de setmana 
del 17 i 18 de maig tindrà lloc 
l’Anoia Race Tour, un esdeve-
niment per conèixer el territori 
a través de l’esport, el turisme, 
la gastronomia i la suma d’al-
tres activitats lúdiques i cultu-
rals.
Enguany l’Anoia Race Tour 
es desenvoluparà als Hosta-
lets de Pierola el tercer cap 
de setmana de maig. Es tracta 
d’un esdeveniment familiar on 
els acompanyants dels espor-
tistes també poden gaudir de 
l’experiència. Per aquest mo-
tiu es crea l’opció d’acampada 

lliure i s’organitzen activitats 
complementàries amb sopar 
i música a l’aire lliure durant 
dissabte a la tarda i a la nit.
Anoia Turisme, liderat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia 
organitza, per quart any con-
secutiu, juntament amb l’em-
presa d’esdeveniments espor-
tius Ocisport Anoia Race Tour 
i l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, dos dies d’esport, 
turisme, gastronomia i cultu-
ra que permeten conèixer els 
Hostalets de Pierola i el seu 
entorn en família. L’objectiu de 
l’esdeveniment és oferir una 
oferta de qualitat a la vegada 

que es posiciona l’Anoia com 
un dels millors destins pel tu-
risme esportiu i familiar.
El passat dimecres, 26 de 
març el Consell Comarcal de 
l’Anoia va acollir la presenta-
ció de l’esdeveniment. Van 
prendre la paraula la conse-
llera de Turisme i Comerç del 
Consell Comarcal, Marijó Au-
barell, Ramon Prat d’OciSport 
i l’alcalde dels Hostalets de 
Pierola, Daniel Vendrell.
Vendrell va destacar l’aposta 
decidida dels Hostalets de Pi-
erola per l’oci i l’esport a l’aire 
lliure. La presència de l’Out-
door Center de l’Anoia Sud al 

complex cultural i turístic de 
Can Roviralta o les Rutes a 
peu inaugurades recentment 
en són un exemple. La cele-
bració de l’Anoia Race Tour 
consolida la proposta hostale-
tenca.
L’alcalde també va voler agrair 

Presentació de l’Anoia Race Tour 2014 als 
Hostalets de Pierola

la feina feta i futura del Con-
sell Comarcal, OciSport, la 
Comissió d’Esports i els vo-
luntaris dels Hostalets de Pi-
erola, quan va declarar que: 
«Tots junts aconseguirem que 
aquesta edició sigui un èxit de 
participació i d’organització».

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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La Comissió del Barri els 
Gats va decidir, tot i el mal 
temps, tirar endavant la 6a 
edició de la Festa de la Forja, 
que habitualment es fa a la 
plaça del Sant Crist del barri 
del Raval. Els tallers de forja, 
dirigits per Nicolau Escudero, 
Jaume Raventós i Albert Ri-
bes, van comptar amb la par-
ticipació també d’integrants 
del fòrum Hierro y Fuego. 
Enguany, es van aconseguir 
forjar una creu per a la por-
ta de l’església de Sta. Maria 
de Piera i dotze faristols per 
a la Ruta dels Músics. Per 
la seva banda, tampoc les 
cuineres van renunciar a fer 
l’escudella del ferrer, que es 
va servir acompanyada de 
carn d’olla i un bol de terris-
sa de Cal Tasta de regal. Un 
àpat que va fer les delícies 
dels assistents i que va re-
sultar francament gratificant 
en un dia fresc i plujós.
Els actes anul·lats per la 
pluja van ser el concert dels 
Forgats, el taller de massat-
ges i els jocs tradicionals. 
Recordem que l’objectiu de 
la Festa de la Forja és en-

senyar l’art de la forja a tot-
hom qui el vulgui aprendre 
i fer elements de forja arte-
sanals en els tallers oberts a 
tothom. En les anteriors edi-
cions s’han fet i instal·lat els 
elements següents: la bara-
na del carrer Salvador Clara-
munt (any 2009), teieres de 
peu per a la Ruta dels Mú-
sics (any 2010), la barana de 
la font de l’Abeurador (any 
2011), la barana del parc del 
Tricentenari  (any 2012), les 

Malgrat el mal temps, Piera va viure 
una bona Festa de la Forja

lletres alfa i omega de la creu 
de l’empedrat del castell i les 
lletres del Barri dels Gats de 
la plaça del Sant Crist (any 
2013).
El pròxim esdeveniment or-
ganitzat pel Barri dels Gats 
és la Ruta dels Músics, pre-
vista per al divendres 27 de 
juny a la nit, que comptarà 
amb la participació d’agrupa-
cions musicals de Piera, i la 
festa del barri els dies 28 i 29 
de juny.

PIERA / LA VEU

El pròxim divendres 4 d’abril, 
a les 23.30 h, les Nits Temàti-
ques ofereixen un concert de 
folk amb el grup Riu, que pre-
senten el seu nou disc ‘Amb 
canya!’.
L’Espai d’Entitats es conver-
teix, una nit més, en una sala 
de música en viu per acollir el 
penúltim concert del cicle “Nits 
temàtiques”. En aquesta oca-
sió el grup convidat és Riu, un 
conegut grup de música folk, 
que presenta el seu segon 

disc Amb canya! El grup està 
integrat per 6 músics:
Marta Barbero: violí i veus 
Ciscu Cardona: guitarra acús-
tica, bouzuki i veu principal 
Iu Boixader: contrabaix
Ruben Fajardo: guitarra acús-
tica i bouzuki 
Ricard Ros: whistles, uilleann 
pipe i veus 
Pau Vinyoles: acordió diatònic 
i veu
L’entrada és lliure i hi haurà 
servei de bar. Recordeu portar 
el got de casa.

Concert de folk amb el grup 
Riu a les Nits Temàtiques

PIERA / LA VEU

La regidoria d’Ensenyament i 
Formació ha posat en funcio-
nament el nou web ‘Pieraedu-
ca.cat’, una eina informativa 
i un punt de trobada de tot el 
que fa referència a l’ensenya-
ment i la formació a Piera. 
El web Pieraeduca.cat, que 
s’ha posat en funcionament el 
dia 1 d’abril, ha estat en pro-
ves durant el mes de març per 
tal d’anar-lo posicionant i or-
ganitzant-ne els continguts. El 
lloc web estarà gestionat per 
la regidoria d’Ensenyament i 
les entitats educatives hi po-
dran aportar la informació de 
les seves activitats i projectes. 
Serà una eina viva en cons-
tant actualització on s’aniran 

introduint modificacions i am-
pliant continguts de forma pro-
gressiva.
L’estructura, visual i senzi-
lla, inclou informació sobre 
l’oferta educativa, la formació 
d’adults, el Pla Educatiu d’En-
torn, recursos, notícies i agen-
da.
El regidor d’Ensenyament, Jo-
sep M. Rosell, considera que 
aquest nou centre web repre-
senta un pas endavant en la 
millora del servei a la ciutada-
nia i un ferm suport a la fun-
ció que realitza la comunitat 
educativa. Un instrument de 
comunicació que contribuirà 
a reforçar els vincles família-
escola-entorn.

Estrena del web Pieraeduca.cat

PIERA / LA VEU

La Biblioteca de Piera pro-
posa dues activitats per als 
pròxims dies: la presentació 
del llibre Poesía de crisis: De-
recho a la tristeza i un taller 
d’iniciació a la pintura per als 
més petits. 
El proper dissabte 5 d’abril a 
les 12 del migdia a la Biblio-
teca de Piera, la pierenca M. 
Josepa Ribera presenta el 
llibre de poemes Poesía de 
crisis: Derecho a la tristeza 
del vilanoví Gener Bartola qui 
serà present a l’acte i oferirà 
una interessant reflexió en-
torn la seva poesia i la seva 
manera de concebre-la.
Gener Barjola Bizarro (Vila-
nova i la Geltrú, 15 de febrer 
de 1983) és un poeta català 
que es declara allunyat de 
les influències d’avantguarda 
i de l’experimentació literària, 
admirador del romanticisme 
del segle XVIII. A Poesía de 
crisis: derecho a la tristeza 
el jove autor ens despulla els 
sentiments en una antologia 
poètica com al·legoria a la 

tristor. En el llibre viatgem des 
de l’anhel inicial a la decep-
ció, per acabar obtenint una 
esperança reeixida, com si 
d’un viatge metafòric es trac-
tés: de vida, de caiguda i de 
renaixement. Dividida en tres 
parts: amor, tristor i somnis, 
l’obra reivindica la necessitat 
de tenir i divulgar obertament 
aquests sentiments com a 
part del creixement emocio-
nal i intel·lectual del ser.

Petits artistes

La Biblioteca de Piera proposa un taller de 
pintura per als més petits i la presentació d’un 
llibre, aquests propers dies

El dimecres 9 d’abril a les 18 
h, els nens i nenes que tinguin 
més de 5 anys podran partici-
par en aquest taller d’iniciació 
a la pintura i el dibuix dirigit 
per Pere Bosch on els infants 
descobriran el plaer i la satis-
facció de plasmar sobre pa-
per els sentiments i emocions 
com una via més d’expressió 
artística. Les inscripcions són 
gratuïtes i es poden formalit-
zar a la biblioteca fins el ma-
teix dia.
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El passat dimarts al migdia, 
els Muntmy van ser als Ma·
tins de TV3 per presentar el 
seu disc Tot és possible... on 
van interpretar el tema Mentre 
m’eixugava els plors, que obre 
el treball. 
L’actuació va comptar amb la 
participació pierenca de l’Abril 
Montmany, Màrius Montmany, 
Xavi Montmany i Isa Garibaldi. 
El disc va ser presentat al Te·
atre Foment de Piera el pas·
sat 21 de desembre i compta 
amb el suport de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de 

Els Muntmy van presentar 
el seu disc als “Matins” de TV3

ANOIA SUD / LA VEU

La Xarxa Transició Escola-
Treball de l’Anoia Sud, de la 
qual forma part l’Ajuntament 
de Piera, acaba d’editar la 
«Guia de recursos educatius i 
laborals del territori 2014». 
Es tracta d’una eina dirigida 
als joves i als centres educa·
tius de secundària on es po·
den trobar les opcions i els 
circuits que poden triar sobre 
el seu futur acadèmic i/o pro·
fessional.
Enguany, la xarxa TET ha ela·
borat una versió reduïda de la 
guia per tal que es pugui re·
partir en suport paper a tots 
els alumnes de 4t d’ESO. En 
aquest díptic es recull el circuit 
formatiu que poden seguir un 
cop surten de l’ESO i quines 
possibilitats els ofereix el ter·
ritori. 

Nova edició de la guia de recursos educatius 
dels municipis de l’Anoia Sud

Els joves que vulguin consul·
tar les darreres novetats i no·
tícies referents a la etapa de 
transició escola-treball també 
poden consultar la web http://
www.xarxatetanoiasud.com/. 
Aquesta seu està en cons·
tant actualització i s’hi aniran 

afegint els canvis que puguin 
sorgir arran de l’aplicació de 
la Llei Orgànica per a la Mi·
llora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE).
Consulteu el document adjunt 
per conèixer el contingut la 
guia.

PIERA / LA VEU

L’Associació Dispiera va co·
mençar a treballar l’any 2004, 
ara fa 10 anys, i ho commemo·
ra amb una exposició que s’in·
augura el divendres 4 d’abril, a 
les 18 h, a la Biblioteca. 
L’any 2004, l’associació Dis·
piera (llavors un grup de 6 fa·
mílies del municipi de Piera) 
va començar a treballar amb 
l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
discapacitat psíquica i/o intel·
lectual i de les seves famílies.
Actualment, hi estan associa·
des 28 famílies que conviuen 
amb alguna persona afectada 
(de Piera i també de poblaci·

ons properes) i ofereix serveis 
a moltes més.
Aquesta exposició és una 
mostra de les activitats que 
s’han fet al llarg d’aquests 10 
anys i, per damunt de tot, un 
reconeixement a les persones 
i institucions que ens han do·
nat suport i ens han acompa·
nyat en aquest recorregut.
L’exposició es pot visitar del 
4 al 30 d’abril, a la Biblioteca 
de Piera (Pg. del Gall Mullat, 
7), en horari de Biblioteca. La 
mostra l’organitza l’Associa·
ció Dispiera i compta amb la 
direcció artística de la Marta 
Ferrer.

L’Associació Dispiera fa 10 
anys i ho commemora amb 
una exposició

PIERA / LA VEU

Dissabte 5 d’abril, el cicle de 
teatre per als infants ens porta 
l’obra Maduuuixes, el primer 
espectacle del segon trimestre 
d’any. La Cia. La Bleda pre·
senta aquesta obra, on la Ble·
da planta una maduixeta per·
què en neixin més i així tenir 
sempre maduixes. Però s’ado·
na que no és tan fàcil plantar 
maduixes, fer un hortet, regar, 
esperar, néixer i créixer.
Amb aquest projecte, la Cia. 
La Bleda ofereix al públic el 
plaer d’explicar una història 
i poder arribar al cor de cada 
nen petit i gran, i que puguin 
marxar del teatre amb un som·
riure sabent que han après o 
recordat alguna cosa del dia 

a dia, des del punt de vista 
d’una pallassa.
El preu de les entrades és de 
3 euros i es poden adquirir 

Piera.
El grup actuarà el pròxim 27 

d’abril en el marc de la Fira del 
Sant Crist de Piera.

anticipadament al Bar Nou Fo·
ment o a la taquilla del Teatre 
Foment de Piera el mateix dia 
de l’espectacle.

“Maduuuixes” de la Cia. La Bleda al Foment



VECIANA / LA VEU

Tot i l’amenaça de pluja que 
hi havia prevista per aquest 
diumenge 23 de març, que 
finalment no es va complir, el 
poble de Veciana va celebrar 
la festa en honor al seu patró, 
l’arcàngel Sant Gabriel.
Enguany la missa fou oficiada 
per monsenyor Romà Casa-
nova, bisbe de Vic, coincidint 
amb les visites pastorals que 
està fent a les parròquies de 
l’arxiprestat. L’ofici, que es 

va celebrar amb una esglé-
sia parroquial de Santa Maria 
plena de gom a gom, va estar 
acompanyat per les veus de la 
Coral de Veciana que va clou-
re l’acte cantant els goigs en 
honor a Sant Gabriel.
A la sortida els veïns del poble, 
en un clima de festa i alegria, 
van obsequiar als assistents 
amb el típic panet beneït, gen-
tilesa enguany de la família de 
Ca l’Elies.

Un any més Veciana va fer 
honor al seu patró, l’àrcangel 
Sant Gabriel

ST. MARTÍ SESGUEIOLES / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Regional de Trànsit 
de la Regió Policial Central 
van detenir el passat dia 26 de 
març, dos homes i dues do-
nes, d’edat compreses entre 
els 27 i els 35 anys, tots ells 
de nacionalitat espanyola, els 
dos homes veïns del Prat de 
Llobregat i les dues dones ve-
ïnes de Barcelona, com a pre-
sumptes autors d’un delicte de 
furt.
El fets van succeir el vespre 
del dia 26 de març,  quan una 
trucada alertava als agents 
de que s’havia produït un furt 
d’una càmera de vídeo, un 

portàtil i un telèfon mòbil de 
l’interior d’un pis Sant Martí de 
Sesgueioles.
Un cop la patrulla va arribar al 
domicili, la víctima va explicar 
que estava sopant amb quatre 
amics, quan se’n va adonar 
que dos d’ells havien anat a 
una habitació i li havien regirat 
un armari, sostraient-li les tar-
getes de crèdit de la cartera.
L’home els hi va demanar que 
els hi tornessin i que marxes-
sin del pis.
Un cop les quatre persones 
eren fora, l’home se’n va ado-
nar que li faltava diversos apa-
rells electrònics del domicili.
Aquesta informació es va pas-
sar als efectius policials, i una 
patrulla de Trànsit que estava 

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre 
persones al Bages per un furt a l’Anoia

realitzant un control de drogo-
alcoholèmia a la C 16 en el 
punt quilomètric 42 al terme 
municipal de Castellbell i el 
Vilar van aturar el vehicle amb 
els quatre ocupants.
Quan els agents van escorco-
llar el vehicle al maleter i van 
localitzar els objectes sostrets 
del pis de Sant Martí de Ses-
gueioles i en va detenir els 
quatre ocupants.
Els detinguts, tots ells amb 
nombrosos antecedents per 
patrimoni, va passar el 27 de 
març a disposició judicial da-
vant del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia de Manre-
sa, el qual va decretar la lliber-
tat amb càrrecs.
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Aquest proper diumenge, 6 
d’abril, tindrà lloc a Calaf una 
nova edició de la Festa Ho-
menatge a la Gent Gran del 
municipi. Aquesta jornada, 
protagonitzada per les per-
sones grans de casa nostra, 
començarà a les 12.00 h amb 
la missa solemne a l’església 
de Sant Jaume, seguida d’un 
concert de la Coral Ressons. 
En sortir es farà la ja tradici-
onal fotografia de grup, abans 
de desplaçar-se cap a la sala 
de festes Bogart per celebrar 
el dinar de germanor. En-
guany participaran a la festa 
unes 150 persones.

Diumenge, Festa Homenatge a la Gent Gran de 
Calaf

CALAF / LA VEU

Dijous passat el regidor de 
Medi Ambient, Serveis i Jo-
ventut de l’Ajuntament de 
Calaf, Jesús López, va oferir 
dues xerrades informatives als 
alumnes de 3r d’ESO de l’IES 
Alexandre de Riquer. Es trac-
tava d’una acció emmarcada 
dins del programa Comenius 
—precisament aquesta set-
mana aquests alumnes han 
viatjat a Datteln (Alemanya), 
en la darrera de les trobades 
d’aquest programa, que ha 
durat dos cursos acadèmics. 
El regidor va parlar als joves 
sobre el “Pacte d’alcaldes i Al-
caldesses”, el “Pla d’acció per 

El regidor de Medi Ambient i Joventut parla 
de sostenibilitat i energies renovables als 
alumnes de l’Institut de Calaf

l’energia sostenible” (PAES) i 
sobre les accions dutes a ter-

me el 2013 a Calaf a través de 
la Casa d’Oficis.CALAF / LA VEU

Calaf ja disposa d’un nou es-
pai per a la pràctica del volei, 
després de les actuacions de 
recuperació i arranjament que 
s’han portat a terme al solar del 
costat de l’Institut. Les accions 
s’emmarquen dins de la cam-
panya “Cuidem l’entorn”, impul-
sada per l’Ajuntament de Calaf 
i l’Institut Alexandre de Riquer, 
i han consistit en la col·locació 
de sorra a la pista i de bancs a 
l’entorn, així com la instal·lació 
d’uns cartells —en aquests 
moments provisionals— que 
recorden als usuaris la neces-

sitat de mantenir l’espai net i 
utilitzar-lo de manera cívica. A 
banda de l’actuació a la pista 
de volei, també s’ha repintat 
una de les façanes de l’Institut, 
i és previst de preparar una de 
les parets adjacents a la pista 
de volei per a decorar-la amb 
grafitis. Aquestes tasques les 
ha portat a terme la brigada 
municipal en col·laboració amb 
els alumnes del centre de se-
cundària. La pista de volei és 
un nou espai de pràctica es-
portiva destinat als joves però 
també a la població en gene-
ral, sempre que se’n faci un ús 
adequat.

L’Ajuntament i l’Institut de 
Calaf habiliten un espai per a 
jugar a volei en la campanya 
‘Cuidem l’entorn’



37
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

4 d’abril de 2014

PR
EU

 S
UBSCRIPTORS

PR
EU

  N
O SUBSCRIPTO

R
S

PR
EU

 S
UBSCRIPTORS

PR
EU

  N
O SUBSCRIPTO

R
S

Estalvia 

12,5€!

PR
EU

 S
UBSCRIPTORS

PR
EU

  N
O SUBSCRIPTO

R
S

PR
EU

 S
UBSCRIPTORS

PR
EU

  N
O SUBSCRIPTO

R
S

PR
EU

 S
UBSCRIPTORS

   
PR

EU
   

SUBSCRIPTORS  

O compra’l a l’estand de Sant Jordi de l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà “Cau Igualada”
Reserva el teu rellotge a publianoiadisseny@gmail.com o per telèfon 93 804 24 51



L’Igualada HC vol donar aquest cap de setmana un 
pas endavant en la història a la fase final de la CERS
HOQUEI / JORDI PUIGGRÒS

El Monbus IHC s’ha conjurat 
davant el seu principal repte 
des de l’època daurada en la 
que guanyava tot el que se li 
posava per davant. Per fi, una 
gran cita. Serà aquest cap de 
setmana, amb motiu de la fase 
final de la Copa CERS, preci-
sament l’únic títol dels grans 
que se li ha resistit sempre a 
l’equip igualadí. 
Tampoc, però, cal magnificar 
les coses. L’IHC d’avui és un 
equip humil, que s’ha guanyat 
la classificació a base de molt 
esforç i davant planters molt 
millor “a priori”. A més, juga-
rà en camp contrari, en terres 
italianes, i buscarà un lloc a la 
final, demà dissabte a 2/4 de 
6 de la tarda, davant el Bre-
ganze, un rival també italià... A 
més, la vila costanera de Forte 
dei Marmi acull aquesta fase 
final, amb el somni de quedar-
se el títol continental per prime-
ra vegada a la història d’aquest 
club, forjat a base de talonari, 
i amb Pedro Gil, el veterà ju-
gador de Sant Sadurní, com 
a principal estrella. La cosa 
es posa molt difícil, però no hi 
ha res impossible. L’èxit més 
important, donada la situació 
econòmica actual de l’IHC, ja 
és classificar-se per una “final 
four”. Tot el que vingui de més, 
és un “plus” que seria magnífic 
i inesperat.
Per veure els partits, a menys 
que hi hagi sorpreses de dar-
rera hora, caldrà fer-ho per 
internet, a través del canal per 
streaming video de la CERH 
(www.cerh.eu).

Monclús: “Haurem 
de treballar molt fort”
El tècnic igualadí Francesc 
Monclús explicava aquesta 
setmana a la web oficial del 
club que “venim d’un mal par-
tit i hem d’aprofitar-ho. Ens va 
passar contra el Liceo que vam 
fer un partit dolent i després 
vam empatar a Vendrell. Ara 
ens toca compensar el dèficit 
que vam tenir dissabte, el que 
no va anar bé. I ser forts en el 
que som. Hem de recuperar 
allò que durant tant partits hem 
fet bé. Que és, bàsicament, de-
fensar molt bé”. 
Monclús s’ha empassat 12 ví-
deos del Breganze italià, se-
gon a la fase regular de la Lliga 
A1 transalpina, per darrere del 
Forte dei Marmi. “És un equip 
que es basa molt amb el joc 

Els igualadins tenen una ocasió d’or per fer història. Arxiu Joan Guasch.

MONBUS 
IGUALADA HC
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Els partits
Dissabte, 5 d’abril (semifinals)

17.30 Hockey Breganze (Ita) - Igualada 

Àrbitres:  R.Torres (PT)-P.Rainha (PT)  

20.00  Forte dei Marmi (Ita) - Noia

Àrbitres:  R.Eggiman (CH)-X.Bleuxen (FR)  

Diumenge, 6 d’abril (final)

FINAL FOUR - FINAL a les 19.30 hores.

Àrbitres: L.Peixoto (PT)-J.Pinto (PT)

Tots els partits en directe per CERH TV:

http://www.cerh.eu/user/index.php

Pedro Gil, el davanter de Sant Sadurní, la 
principal estrella del Forte dei Marmi.

Porters
10 A. Ferrer
1 E. Deitg
Jugadors
8 Ton Baliu
5 Jaume Molas
4 Joan Muntané
24 Jassel Oller
9 Nil Garreta
29 Pep Vila-seca
7 Sergi Pla
6 Oriol Vives
2 David Carles
Entrenador: 
Francesc Monclús

FAIZANE LANARO
BREGANZE
Porters
1 Bonatto M.
11 Oviedo J. 
Jugadors
33 Silva Sergio (Por)
29 Cocco Mattia
9 Filippo C.
99 Compagno F.
77 Conte N.
53 Dal Santo S.
7 De Oro G. 
6 Ghirardello M.
5 Cacau (Bra)
Entrenador: 
Gaetano Marozin
 

NOIA 
FREIXENET
Porters
24 Luís Gil  
10 Àlex Ribó
Jugadors
8 Arnau Xaus
4 Aleix Esteller  
5 Jordi Del Amor  
15 Marc Julià
3 Francesc Gil  
6 Eloi Mitjans  
7 Joan Feixas  
9 Pau Bargalló
Entrenador: 
Ferran López

ALIMAC
FORTE DEI MARMI
Porters
13 Angelini C.
20 Verona M.
10 Vannucci P.
Jugadors
9 Bellè D.
74 Cancela P. 
5 Crudeli R. 
7 Gil Pedro (Esp)
3 Giorgi M.
12 Nardini G.
8 Orlandi A.  
73 Torner E. (Esp)
14 Verona A.
Entrenador: 
Roberto Crudeli

Els protagonistes

Full2

Pàgina 1

3 (1981/82, 1998/99, 2009/10)

3 (1984/85, 1991/92, 1992/93)

2 (1982/83, 1987/88)
Portugal SL Benfica 2 (1990/91, 2010/11)
Portugal FC Porto 2 (1993/94, 1995/96)

2 (2002/03, 2003/04)

1 (1980/81)
Portugal Sporting CP 1 (1983/84)

1 (1985/86)

1 (1986/87)

1 (1988/89)

1 (1989/90)

1 (1994/95)

1 (1996/97)

1 (1997/98)

1 (1999/00)

1 (2000/01)

1 (2001/02)

1 (2004/05)

1 (2005/06)

1 (2006/07)

1 (2007/08)

1 (2008/09)

1 (2011/12)

1 (2012/13)
Total 33

Equip Campionats guanyats

Galiza HC Liceo

Itàlia Hockey Novara

Itàlia HC Amatori Vercelli

Catalunya Reus Deportiu

Portugal GD Sesimbra

Catalunya CP Tordera

Itàlia Amatori Lodi

Itàlia HC Monza

Itàlia Seregno Hockey

Portugal OC Barcelos

Portugal UD Oliveirense

Catalunya CE Noia

Portugal CD Paço d'Arcos

Catalunya CP Vic

Catalunya CP Voltregà

Itàlia AP Follonica Hockey

Catalunya FC Barcelona

Catalunya CP Vilanova

Canàries CP Tenerife

Catalunya CH Mataró

Itàlia Bassano Hockey 54

Catalunya CE Vendrell

El palmarès

ofensiu. Tenen tres jugadors 
molt bons, amb una gran defi-
nició de penals amb el Sergio 
Silva. Que té una mitjana per 
part de gairebé 8 gols però 
també n’encaixa molts, 2  en 
contra (quan el rival ja jugava 
amb 4). Sabem que gaurem 
de treballar fort com contra el 
Barça. Hem de defensar molt 
bé. Són un equip molt bo tèc-
nicament, molt directes. Nosal-
tres hem de tenir molt control 
de bola perquè som letals a la 
contra”.

El capità de l’equip, Ton Baliu, 
explica que “portem setmanes 
pensant en la Cers. Com a mí-
nim jo ja fa setmanes que ho 
tinc al cap. És el partit que ens 
fa més iŀlusió i ja ha arribat. 
Haurem de sortir concentrats 

tots, tots haurem d’estar al 100 
per 100 perquè costarà molt”.
Baliu diu que ja porta vuit anys 
al primer equip, “Recordo que 
només hem arribat a una Final 
Four contra aquell gran Liceo. 
I ara hi tornem a ser. I sabem 
que serà molt difícil perquè el 
Breganze té un equipàs. Però 
tenim plantilla i il.lusió. I si l’Ela-
gi ens para i els altres fem la 
feina que ens toca, i que fem 
quan juguem com a equip, po-
dem guanyar”. 
Que així sigui!

Més info a http://ihc.blog.cat



Anna Bové.

Resultats de la 
setmana de l’IHC
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ATLETISME / REDACCIÓ

La migfondista anoienca Anna 
Bové es va proclamar campi-
ona del Món en 1500 metres 
llisos W35 en imposar-se en 
la final d’aquesta distància en 
el Mundial per a veterans en 
pista coberta que s’ha disputat 
aquests darrers dies a Buda-
pest.
L’atleta del FCB, decidí allar-
gar la bona temporada indo-
or d’aquest hivern i desplaçar-
se fins a Hongria per participar 
en el Mundials de la recent ca-
tegoría estrenada aquest any 
(W35) 
Bové, es va imposar en la fi-
nal del 1500 en els últims 500 
metres. L’anoienca va saber 
atacar en el millor moment i do-
blegar les rivals en els metres 
decisius, quedant per davant 
de l’anglesa Louise Rudd i la 
francesa Stephanie Michea. La 
vigent campiona absoluta de 
3000 m de Catalunya d’aquest 
2014 es va endur l’or amb un 
temps de 4’39”85.

Uns dies abans, Bové, tam-
bé participà en la final de 
3000m llisos on s’endugué 
el sub-campionat per darrera 
de la Italiana Cristiana Aruso. 

Junior A Ihc - Maçanet 6-1
Minis A Ihc - Cp Cubelles 3-1
Infantil A Ihc - Martinenc 9-1
Juvenil Ihc - Fc Barcelona 3-5
Alevi A Ihc - Cp Vilanova 9-2
Prebenjami C Ihc - Cerdanyola 1-3
Preben. Ini. Ihc - Sta Perpetua 3-2
Prebenjami B Ihc - Sta Perpetua 0-3
Infantil B Cp Vilafranca - Ihc 5-1
Benjami C Sant Cugat - Ihc 8-3
Alevi B Sant Cugat - Ihc 2-7
Benjami A Cp Manlleu - Ihc 3-4
Benjami B Ue Horta - Ihc 2-3
Prebenjami A Cp Tordera - Ihc 2-1
Junior B Sant Feliu Co. - Ihc 5-0
Sub 23 Monbus Ihc - Vic 3-4 

HOQUEI / DAVID VIA

Aquest passat cap de setma-
na jugava el IHC contra el Vic. 
L’última vegada que aquests 
dos equips s’enfrontaven era 
per saber qui passava a la Fi-
nal Four de la Copa CERS. El 
Igualada va ser el guanyador 
en aquella ocasió, així que el 
Vic anava amb moltes forces 
per obtenir una revenja. 
El Igualada venia d’empatar 
a 2 contra el Vendrell, actual 
campió de la passada edició 
de la Copa del Rei. Volien ob-
tenir un altre cop els 3 punts, 
cosa que no passa des del 4-5  
contra el FC Barcelona.  
Abans de començar el partit es 
va retre homenatge per a Jo-
sep Sebrià Vilanova, el qual va 
morir fa poc. Es va fer un minut 
de silenci abans de començar 
el partit.
Al començar el joc, els dos 
equips aconseguien arribar bé 
a la porteria rival, però ningú 
aconseguia marcar. Només va 
ser possible amb un gol que 
retornava a l’equip i a l’afició 
en aquell dolç dia en que el 
IHC aconseguia el passi a la 
desitjada Final Four, anteri-
orment esmentada. Tot i que 
l’alegria no va durar gaire, ja 
que el Vic empatava el par-
tit 3 minuts després de que 
l’IHC s’avancés en l’electrònic. 
Però, a l’igual que el primer gol 
de l’IHC, el del Vic tampoc va 
durar gaire, un penal tirat per 
Jassel Oller posava, de nou, a 
l’IHC per davant. Tres minuts 
després, el Vic empatava de 
nou arribant al descans amb 
un 2-2.
La segona part va ser per al 
Vic. Cinc minuts d’or, 3 gols 
que posaven un 2-5 molt difí-
cil de remuntar. El primer gol, 
al minut 5 de la segona part, el 
segon al minut 7 i, el tercer  en 
el minut 10. Tot i que l’Iguala-
da no es rendia era molt difícil 
poder empatar el partit, però 
es va intentar. I Molas va poder 
retallar distàncies, posant el 

Jornada 23
CP Calafell Tot l’Any - ICG Software Lleida  5-2
CE Noia Freixenet - Reus Deportiu  1-2
CP Cerceda - FC Barcelona  2-5
CH Lloret - Coinasa Liceo HC  2-5
CP Vilafranca - CE Moritz Vendrell 
Monbus Igualada HC - Club Patí Vic  3-6
CP Vilanova - CP Voltregà  3-8
Òptica Muralla Blanes HCF - CP Tordera  3-1

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 64 23 21 1 1 161 51
2. Coinasa Liceo 53 23 17 2 4 123 56
3. Club Patí Vic 45 23 14 3 6 91 61
4. Reus Deportiu 44 23 13 5 5 111 75
5. Moritz Vendrell 39 22 12 3 7 96 75
6. Noia Freixenet 38 23 11 5 7 91 73
7. Calafell Tot l’Any 35 23 10 5 8 86 80
8. Voltregà 35 23 9 8 6 83 66
9. Cerceda 33 23 9 6 8 88 84
10. Igualada 33 23 10 3 10 69 79
11. ICG Lleida 25 23 7 4 12 68 88
12. Vilafranca  20 22 5 5 12 75 96
13. Tordera 20 23 6 2 15 62 105
14. Lloret 19 23 5 4 14 63 97
15. Muralla Blanes  17 23 5 2 16 53 100
16. Vilanova 0 23 0 0 23 56 190

Jornada 24 
Reus Dep. - ICG Soft.Lleida
FC Barcelona - Noia Freixenet
Coinasa Liceo - Cerceda
Òptica Blanes - Calafell 
CP Vic - CP Vilafranca
CP Voltregà - Igualada (12 d’abril)
CP Tordera - CP Vilanova
Moritz Vendrell - CH Lloret 

OK Lliga masculina

La poblatana Anna Bové, campiona 
del món de 1.500 m. veterans W35

D’aquesta manera, Bové tan-
ca una excel.lent primera par-
ticipació en uns Mundials amb 
una medalla d’or (1500m) i de 
plata (3000m).

L’IHC va perdre amb el Vic 
a les Comes (3-6) i baixa a 
la 10a posició de l’OK Lliga

Un dels partits d’aquesta temporada davant el Vic. Arxiu Joan Guasch

3-5 en el marcador. Quedaven 
pocs minuts, però tot era pos-
sible, fins que un gol a falta de 
3 minuts per al final va posar 
el definitiu 3-6 en el marcador, 
donant la victòria al conjunt vi-
sitant. 
Podríem destacar l’incident 
que va tenir un dels àrbitres del 
partit (Castellnou) que va rebre 
una pilotada a la cara, a l’altura 
de l’orella i que va paralitzar el 
partit durant uns 2 minuts. Per 
sort, no va ser res. L’afició va 
ovacionar a l’àrbitre quan es 
va aixecar, i va poder continuar 
xiulant el partit.
Aquest cap de setmana el IHC 
no juga OK Lliga, però sí Copa 
CERS. La Final Four es juga 
aquest cap de setmana. El rival 
que tenen es el Breganzé ita-
lià. Un partit molt esperat tant 
pels jugadors com per l’afició. 
MONBUS IHC 3 (2/1): Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Toni Baliu 
(1), Jaume Molas (1), Oriol Vi-
ves i Sergi Pla Equip Suplent: 
Jassel Oller (1), Joan Muntané, 
David Carles, Nil Garreta i Alex 
Ferrer.
CP VIC 6 (2/4): Equip Inicial: 
Carles Grau, Josep Maria Or-
deig, Josep Maria Roca, Roger 
Rocasalbas (1) Equip Suplent: 
Cristian Rodríguez (1), Ferran 
Font (3), Jordi Burgaya (1) i 
Bartrés.
Gols: 1-0 Toni Baliu (Minut 13) 
1-1 Ferran Font (Minut 16) 2-1 
Jassel Oller Penal (Minut 18), 
2-2 Ferran Font (Minut 22). 
SEGONA PART. 2-3 Cristian 
Rodríguez (Minut 5), 2-4 Fer-
ran Font (Minut 7), 2-5 Jordi 
Burgaya (Minut 10), 3-5 Jaume 
Molas (Minut 18), 3-6 Roger 
Rocasalbas (Minut 22).

AJUNTAMENT D'ARGENÇOLA

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 2 d’abril de 2014, va aprovar inicialment 
el “Catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable del municipi 
d’Argençola, d’acord amb les disposicions de l’article 47.4 del TRLUC i amb els requisits fixats 
als article 93 i 94 del Decret 305/2006.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, amb un dels diaris d’abast comarcal i a la web municipal 
(www.argençola.cat), per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el 
termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. Durant el termi-
ni d’informació pública es podrà consultat l’expedient a les oficines d’aquesta ajuntament , en 
hores d’atenció al públic.

Argençola a 3 d’abril de 2014.

Jaume Teixé Aribau
Alcalde acctal
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Carlota Miramunt i Berta Pons (San Roque)

Disputada la segona fase de la Copa Catalana 
de rítmica individual nivell 6
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El dissabte passat es va cele·
brar a la ciutat de sant Feliu de 
Llobregat en el pavelló Juan 
Carlos Navarro, la segona fase 
de copa catalana del nivell VI 
de gimnàstica rítmica individu·
al.
El club U.D. San Roque va pre·
sentar a Berta Pons i Carlota 
Miramunt totes dues a la cate·
goria infantil i amb aparell ma·
ces. Van fer uns exercicis cada 
una de elles, molt ven execu·
tats, Berta va queda l’onzena, 
i Carlota va assolir la quarta 
posició, passant aquesta a la 
final.
Per part del CE Montbui en in·
fantil amb pilota va participar 
Julia Rúbio que va quedar amb 
una 6a. posició fent un exerci·
ci preciós. En categoria Juni·
or amb cinta va actuar Judith 
Galàn aconseguint, el total de 
la  8a posició per anar a la final 
de Copa Catalana. 
El proper dia 6 d’abril a Santa 
Coloma de Farners es celebra·
rà la segona fase del Campio·
nat Escolar individual i al San 
Roque el defensaran Tania 
Gabarri, Paula Mula i Estela 
Sánchez.  

Podis a totes les 
categories pel C.G.Aula
Es va celebrar a Vilanova del 
Camí la primera fase dels 
JJEE de gimnàstica rítmica.
El C.G.Aula hi ha participat a 
totes les categories i obtenint 
uns immillorables resultats 
sens dubte.
En la categoria Mini, va fer tri·
plet, Gina Castellstort va ser 
primera, Martina Espinalt se·
gona i Mar Vázquez tercera, 
seguides de la petita Yvet Ber·
nal que va quedar quarta.
En categoria Prebenjamí A, 
Aitana Pasadas va ser segona 
amb empat, Paula Salas 10a. 
en la seva primera vegada en 
competició i Tania Monteano 
12a. també en la seva primera 
competició.
En categoria Benjamí B, Berta 
Enrique va ser primera, Judit 
Serra 3a., Maria Thompson 4a. 
i Anna Planella 6a.
En categoria Benjamí A, Mariel·
la Espinalt va ser primera, Ali·
na Gili empatada en tercer lloc, 
Carla Cervera 5a., Sheila Gar·
cía 7a. i Laia Parera 8a.
Categoria Aleví B, l’única re·
presentant del club va ser se·
gona, la Lia Vidal. En categoria 
Infantil B, Judit Cervera va ser 
primera, Èrica Porta tercera i 
Cesca Planella cinquena, cate·
goria infantil A i aparell de ma·
ces, Nadine Ruiz va ser sego·
na amb empat, i Marta Alonso 
va obtenir la 3a. millor nota.
Per últim en categoria Cadet A 

Gimnastes del CE Montbui.

CG Aula

CR Capellades

També es va celebrar a la Tor·
re de Claramunt la segona fase 
de nivell IV de Copa Catalana, 
on malgrat realitzar uns exerci·
cis excepcionals, les gimnas·
tes del club gimnàstic Aula, 
no van ser valorades com cal 
per les jutgesses que van ar·
bitrar la competició. Llàstima 
d’aquests successos que fan 
que una competició no sigui 
tan lluïda com les gimnastes 
han aconseguit.
Elles van ser Dana Pijoan, 
Anna Ais, Rut Reymundi, Dia·
na Stösslein. 
Pel que fa al CR Capellades, 
en la Categoria Mini, Noa Gar·

cia va ser sisena en la seva pri·
mera participació.
En categoria Prebenjamí A, 
Gisela Juan va ser primera, 
Nayara García quarta, Ada Pé·
rez setena i Gara Luna 13a., 
Aitana Rodríguez en el seu 
debut 15a. i Abril Guillén també 
debutant individual 17a.. Gran 
paper d’aquestes gimnastes.
En categoria Aleví nivell B, Ne·
rea Burgada va ser cinquena, 
amb un exercici molt correcte 
i elegant.
En categoria Infantil B, Lluna 
Mileo va ser 4a. a només 0,10 
del podi, esperem ho pugui re·
cuperar a la segona fase.
En la modalitat de conjunts, 
en la categoria prebenjamí, les 
integrants Gara Luna, Sheila 
Lorenzo, Jiayi Liu, Sara Lac·
mouri i Carla Gonzalvo van ser 
quartes però a no res del podi, 
així que segur ho lluitaran a la 
segona fase.
En categoria Benjamí, Anna i 
Laia Boladeres, Ona Clemen·
te, Duna Monroy, Elsa Molero, 
Carla Villarroel i Mariona Pe·
drero van ser primeres. I en 
categoria infantil, Lluna Mileo, 
Nerea Burgada, Paola Noguei·
ra, Ximena Ginàs i Victoria 
Font, també van aconseguir el 
primer lloc. 

Jornada de natació del CNI a Sant Sadurní d’Anoia
NATACIÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 29 de març 
els infantils del C.N.Igualada, 
van nedar a les instal·lacions 
del C.N.Sant Sadurní. 
Va ser una Jornada bona pels 
nedadors igualadins de cate·
goria Infantil, Junior i Absolut. 
Destaquen amb els millors re·
sultats els següents nedadors: 
Xavi Tort als 100 m. lliures amb 
un temps de 1:00.15, Andrea 
Pérez als 100 m. esquena 
1:17.32, Èlia Ibarra en els 100 
m. lliures amb un temps de 
1:06.15 i el nedador Alex Varea 
en la prova dels 100 mts. lliures 

amb un temps de 56.50 i 200 
m. lliures 2.01.60.

Alex Varea a l’Open Int.
Remarquem també la partici·
pació d’aquest mateix neda·
dor, Alex Varea, en el Circuit 
català Open Internacional del 
C.N.Sabadell els dies 22 i 23 
de març, on va participar en la 
prova dels 400 m. estils amb 
un excel·lent temps de 4.56.36 
classificant-se en la 17a posi·
ció, i on la competència ni més 
ni menys va ser un gran ventall 
de nedadors olímpics. 
Juntament als nedadors ja in·

dicats també van participar a 
S.Sadurní Marçal Rodríguez, 
Ludwig Mikyna, Amaru Rubio, 

Ona Brunet i Carla Varea, mi·
llorant les seves marques en 
moltes proves.

i aparell de cinta, Cèlia Ais va 
ser 1a., Maria Ibós 2a., Alba 
Tort 3a. i Núria García 4a., im·

millorable classificació per a 
les quatre representants del 
club.



Toni Bou en una de les zones del trial de Sigüenza.
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Toni Bou guanya en un 
cap de setmana dos trials: 
indoor i a l’aire lliure

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Cap de setmana rodó el del pi-
lot pierenc Toni Bou que amb la 
Montesa el divendres va gua-
nyar a Oviedo el trial que po-
sava cloenda al campionat del 
món indoor i del que ja s’havia 
proclamat d’antuvi campió i el 
triomf  a la primera prova del 
campionat estatal a l’aire lliure 
disputat a Sigüenza.
I si a Oviedo va vèncer sense 
penalitzar cap punt, a Sigüen-
za també va guanyar de forma 
autoritària sobre la resta de ri-
vals, penalitzant tan sols tres 
punts per 13 el segon classifi-
cat Albert Cabestany-Sherco- i 
24 Àdam Raga que completar 
el podi.
Al finalitzar el trial que es dis-
putà per la província de Gua-

dalajara, Bou comentà: “Ser 
el primer en prendre la sortida 
entre els pilots del meu grup, 
tenint que fer les zones sense 
referències, causa una certa 
preocupació però m’he sentit 
còmode i fort, i he pogut mar-
car diferències amb força ra-
pidesa. Sense dubte aquesta 
estat la millor manera de des-
connectar dels trials indoor i 
anar començant agafant el rit-
me als trials a l’aire lliure, da-
vant una temporada en la que 
seguirem treballant com fins 
ara per continuar mantenint el 
número 1”.
Abans de que es disputi la se-
gona prova de l’estatal de trial, 
primer començarà a Austràlia 
el campionat del món a l’aire 
lliure el 12 i 13 d’abril.

L’igualadí Pep Requena compleix un any al 
capdavant de les classificacions del WRC
MOTOR / JOSEP M. VIDAL (FARO)

Des de el tercer raŀli del mun-
dial de la temporada anterior 
l’igualadí Pep Requena de 
Moto Club Igualada és el mà-
xim responsable de les classi-
ficacions de tots els raŀlis pun-
tuable pel WRC, així és com es 
coneix el Campionat del Món 
de Raŀlis.
És tot un honor i orgull per l’es-
port de l’Anoia poder comptar 
amb una persona de casa nos-
tra amb tanta responsabilitat 
dins l’esport a nivell mundial. 
Després dels dos primers raŀlis 
de la temporada anterior en els 
que la cosa no va rutllar com 
cal, l’empresa espanyola SIT 
va creure en la professionalitat 
de l’igualadí i li va oferir aques-
ta important labor.
Ara que es compleix el pri-
mer aniversari i que Pep ja 
ha portat a terme molt satis-
factòriament la tasca espor-
tiva/organitzativa que li van 
encarregar en els raŀlis d’ar-
reu del món, aquesta és la 
seva visió de l’actual WRC.
Quin és el balanç en general 
del teu primer any com a res-
ponsable de classificacions 
del WRC?
Poder viure sencer i des de 
dins un campionat del món, 
sigui de l’esport que sigui, és 
engrescador, més encara si 
aquest esport t’agrada, com és 
l’àmbit dels ral·lis.
Ha estat un any ple de con-
trastos. D’una banda, la feina 
estressant, contra rellotge, ple-
na de diferents dificultats, amb 
desiguals maneres d’interpre-
tar-les per part dels organitza-
dors i molta, moltíssima pres-
sió. D’altra banda l’entusiasme 
d’alguns d’ells, el caliu, l’amabi-
litat i el bon acolliment. He tin-
gut la sort de poder conviure-hi 
durant molts dies i acabar fent 
amics arreu del món, que és el 
millor que conservo. I la il·lusió 

transformació i desenvolupa-
ment de l’esquelet del campi-
onat.
Sovint, els organitzadors s’ob-
sessionen a inventar per a 
poder dir que són innovadors, 
però el resultat d’aquests “in-
vents” no serveix per a millorar 
el campionat i moltes vegades 
és al contrari.
El WRC hauria de dedicar 
més esforç en què els ral·lis 
estiguessin rumiats per a com-
plir aquells tres aspectes que 
parlava abans. Prioritzar bas-
tant més les comunicacions, 
l’espectacle, les emissions en 
directe TV, la repercussió dels 
patrocinadors, l’apropament 
del públic, etc.
Les emissions de TV són es-
sencials i cal que els organit-
zadors i els que dirigeixen el 
WRC, pensin els raŀlis tam-
bé amb l’objectiu de facilitar 
aquestes emissions.
En el raŀli de Suècia vaig viure 
una conversa entre Luis Moya 
i un participant en els raŀlis dels 
anys 70/80. Mentre el partici-
pant defensava els raŀlis que 
es feien en aquella dècada, el 
Luis Moya, amb la passió que 
acostuma a parlar, li deia que 
el món ha canviat i també ho 
han de fer els raŀlis. Que te-
nia un gran record dels ral·lis 
dels anys 90 i del Toyota Celi-
ca amb els que havia guanyat 
dos títols mundials amb Carlos 
Sainz, però que ara tot és dife-
rent. Ell ho té clar.
A partir de les nou d’aquest 
matí, les deu hora catalana, 
començarà a Faro aquest raŀli 
de Portugal quarta prova pun-
tuable pel WRC d’enguany. De 
fet ahir dijous a la tarda es va 
disputar a Lisboa un curt tram 
espectacle urbà. Avui diven-
dres, es disputaran sis trams 
cronometrats, sis més demà 
i tres el diumenge també a 
l’igual que els d’avui i demà 
tots  sobre  superfície de terra. 

de retrobar-me amb ells, ara 
que ja començo a repetir ral·lis 
aquesta segona temporada.
Al final t’adones que és el 
mateix grup de persones que 
convivim la meitat dels dies 
del mes i acabem sent un grup 
d’amics.
Després d’haver fet el meu pri-
mer any en el mundial de raŀlis, 
el balanç és més que interes-
sant.
Ara ja amb la teva experièn-
cia d’haver treballat en tots 
els raŀlis del calendari del 
WRC, quines aportacions 
creus que farien falta per aju-
dar enlairar el campionat?
No voldria que es mal inter-
pretessin aquestes paraules, 
però crec que el WRC és un 
campionat on hi participen pro-
fessionals i el dirigeixen ama-
teurs. Em sorprèn com es pre-
nen segons quines decisions, 
com el reglament, a base de 
pegats, s’ha anat desvirtuant i 
complicant fins al punt que els 
mateixos que l’han anat modi-
ficant, se’ls fa difícil interpretar-
lo. Caldria una nova redacció, 
més simple, més entenedora i 
adaptada a les noves circums-
tàncies. Penso que la fórmula 
d’èxit ha de ser que convisquin 
equilibradament aquests tres 
conceptes: Esport, espectacle 
i negoci. Mentre cada organit-
zador vetlli només per la seva 
prova, cada marca busqui la 
seva avantatge i no hi hagi una 
direcció que pensi globalment 
en l’èxit del campionat, difícil-
ment arribarà a tenir el resultat 
que poden tenir altres especi-
alitats de l’automobilisme, com 
la F1.
Tot i que ja s’ha començat a 
fer una estandarització de dife-
rents aspectes (horaris, estruc-
tura, ...), encara falta molt. 
La tecnologia, tant en els vehi-
cles com en l’entorn dels raŀlis, 
evoluciona constantment i això 
contrasta amb la lentitud en la 

BICICLETES

PROMOCIÓ VOLTA CICLISTA CATALUNYA!
G6 PREMIUM PRISMA GOLD

2.999€  1.799€ 3.999€  2.399€



42
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 d’abril de 2014 Esports

L’Handbol Igualada va jugar un partit complicat.

L’Handbol Igualada posa les coses en 
el seu lloc davant l’Aula (32-30)
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la 23a 
jornada de lliga, disputat diu-
menge a dos quarts d’una al 
pavelló de Les Comes que 
enfrontava a l’Igualada amb 
l’Aula, sisè i cinquè classificats 
respectivament. 
Difícil partit el que havien de 
disputar els jugadors iguala-
dins, contra un rival directe i 
que en el partit de la primera 
volta van perdre en terres bar-
celonines. Important sumar els 
dos punts, no tant per la neces-
sitat de superar el rival a la tau-
la, sinó per mantenir-se dins de 
la zona de fases d’ascens. 
La primera part va començar 
amb un ritme força alt per part 
dels dos equips, d’una banda 
l’Igualada atacant amb cap i 
fent gols a base de bones juga-
des que deixava lliure de mar-
ca l’últim jugador per efectuar 
un llançament amb bones con-
dicions. Per altra banda, els vi-
sitants creaven perill a través, 
sobretot, dels seus dos laterals 
que feien moure la defensa lo-
cal fins a tenir una opció clara 
de llançament. L’Igualada no 
destacava en defensa, com ja 
és habitual, però en aquests 
primers minuts va destacar 
l’actuació del porter igualadí 
parant dos contraatacs i su-
mant 8 parades en els primers 
15 minuts de joc. Aquest fet 
permetia mantenir el marcador 
local per sobre del visitant (7-
5). La bona dinàmica dels dos 
equips, que afavoria a l’espec-

El Masats Capellades, 
en un pou

tacle, es va mantenir fins arri-
bar al final de la primera mei-
tat, en la qual els jugadors de 
l’Igualada se’n anaven al ves-
tuari amb tant sols un gol per 
davant, 14 a 13. 
A la represa, els dos equips 
van sortir amb la mateixa con-
centració de la primera part. 
L’Aula aconseguia desplegar 
el seu joc basat en la rapide-
sa ofensiva i en una defensa 
ferma, l’Igualada feia el mateix 
gràcies al bon ventall d’opci-
ons ofensives i establint una 
dura defensa. Això va fer que 
fins al minut 15 el número de 
gols marcats per part dels dos 
equips era la mateixa: vuit. A 
partir d’aquest moment hi va 
haver una reacció igualadina 
que va els va permetre posar-
se tres gols per davant (27-24) 
i agafar el ritme del partit, va 
ser llavors quan l’entrenador 
visitant va demanar un temps 
mort. Al tornar a arrencar el 
partit, el temps mort va tenir 
el seu efecte i l’Aula va acon-
seguir un meritori parcial de 
0-5 que els permetia posar-se 

dos gols per davant a falta de 
vuit minuts per la conclusió del 
matx (27-29). L’Igualada no po-
dia deixar escapar aquests dos 
punts, es va tornar a centrar i 
va fer un últim esforç titànic per 
acabar guanyant el partit, no 
sense patiment, per dos gols 
de diferència (32-30).
Bon treball de tot l’equip 
que necessitava una victòria 
d’aquestes característiques 
per recuperar bones sensaci-
ons i estar al màxim nivell ara 
que s’acosta el tram final de la 
temporada. La setmana vinent 
els igualadins es desplaçaran 
fins a Rubí, desè classificat, 
per disputar un altre partit de-
cisiu per les seves opcions. 
Destacar la recuperació de 
l’extrem dret igualadí, el Pol, 
després d’una llarga lesió. 
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas (15 a.), 
com a porter. Esteban Lezama 
(2), Arnau Brescó, David Cubí 
(1), Sergi Garcia (8), José Luís 
Álvarez (2), Rubén Álvarez (4), 
Èric Elvira (1), Pol Cantero (9) i 
Adrián Suero (3). 
Col·labora: Gràfiques Cubí i 
Asfalt

Juvenil
CH. St Esteve Sesrovires 36 – 
Club Handbol Igualada 28
Dirigits per Pol Cantero han 
jugat:  Raül Ubia (6), Daniel 
Fons, Sergi García(7),Adrià 
Cano,Jordi Grado(4), Jor-
di Vilarrubias(3), Pere Sen-
dra(1), David Diaz(7).  Porters: 
Marc Tarrida(23%a.) Carles 
Serra(21%a.) i Aleix Royo 
(11%a.) Col·labora: Loteria Es-
tació i Sendra&Enrich
Infantil masculí A
Club Handbol Igualada 37 – St 
Martí Voramar “A”24
Van jugar Toni Barrantes, Max 
Segura, Dani Navarro, Iván 
Ruiz, Nil Subirana, Jose A. 
Herrería ,PepBové,  Arnau Ca-
pitán, Pol Riba i amb Joel Sola-
nelles a la portería. Entrenador 
Roger Calçada. Ajudants Marc 
Tarrida i Pere Sendra. Col-
labora: Soloraids i DC Dent
Infantil masculí B
CH Igualada 34 – H. Berga 6
Van jugar Fernando Almen-
dro, Marc Andreu, Pol Calvet, 
Marc Espinagosa, Biel Hornas, 
David Malpartida, Toni Puig, 
Xavier Reina, Gerard Simon, 
Joel Solanelles, Arnau Torner, 
Agustin Vazquez.

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Partit per oblidar el d’aquest 
dissabte del Masats Capella-
des a Sant Cugat (11-2). Quan 
no hi ha intensitat, és impossi-
ble guanyar un partit.
L’equip Capelladí va anar de 
més a menys i després d’un 
inici de partit igualat, a mesu-
ra que van anar passant els 
minuts les coses es van anar 
complicant per moments. 
Quan restaven 10 minuts per a 
l’acabament del partit i amb un 
7-1 al marcador, es va decidir 
sortir amb porter jugador però 
només va servir per a empitjo-
rar les coses. Els gols van anar 
caient fins a arribar al definitiu 
11-2.
Cop molt dur per al S.A Masats 
Capellades que es col·loca 
dins d’un pou i només un mi-
racle pot fer-los salvar la cate-
goria.
Jugadors: Andoni Bisbal, Biel 
Castells, Marcel Riba, San-
ti Bel, Joaquin Vergel, Crist-

hian Arenas, Joel Brugués, 
Alex Fernandez i Ivan Rea-
les.  Gols: Joaquin Vergel, Biel 
Castells.
CFS COLLBATÓ 4 - CFS CA-
PELLADES  INFANTIL 0
CADET YUYU CAPELLADES 
4 – ABRERA CFS 0
Van jugar: Izan Blanco, Marc 
Juan, Joel Honrubia, Víctor Ló-
pez, David Lozano. També van 
jugar: Sergi Sánchez, Marc 
Fernández, Andreu Margarit i 
Gerard Mateu.
Gols: Joel Honrubia (1), Víctor 
López (1), Izan Blanco (2) 
CADET ANGELA CAPELLA-
DES 11 – L’ESQUITX A
Gols: Oriol Perez (3), Marc 
Vela (2), Oriol Guinart (3), Ser-
gi Soler (2) i Pau Soteras (1).
JUVENIL:
CFS Capellades Transports 
Bernadet 4  - Col.legi Santo 
Angel Gavà “A”  1
Gols CFSC Francisco Pererz: 
1, Xavi Val: 1,Francesc Roca: 
1 , Ivan Quintero:1 

Daniel Baraldès i Aïda Solà, al 
Campionat de Catalunya de duatló
DUATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge tot i la plu-
ja que va acompanyar el llarg 
de la jornada, es va celebrar 
el Campionat de Catalunya 
absolut de duatló de carretera 
a Cerdanyola del Vallès. En 
aquesta ocasió es van disputar 
dues proves en format sprint. 
Primer, la prova open oberta 
a tothom i que acollia un total 
de 350 participants i tot seguit 
la prova reina amb format elit, 
que es diferenciava pel tram 
de bicicleta que es disputava 
en un circuit tancat de sis vol-
tes en bicicleta de 3,3km, on 
tots els espectadors van poder 
gaudir de l’espectacle que van 
brindar els millors duatletes del 
Circuit Català.
Cal destacar la bona actua-
ció del duatleta del CAI Triatló 
Petromiralles, Daniel Baraldés 
que es proclamava 9è absolut 
en categoria elit. En la prova 
femenina destacar el 12è lloc 
d’Aïda Solà i el 22è lloc de 
Susanna Llopart. En la prova 
open masculina Pep Torras 

creuava la meta en el 152è lloc 
i Toni Salanova el 235è.
Finalment, victòria i campió de 
Catalunya Lluís Vila (CN Mata-
ró) i en la prova open, victòria 
de Toni Pallarés (Club Triatló 
Vallirana) i Laura Gómez (CN 
Sabadell).

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 57 26 18 3 5 54 28  26
2  Viladecans 46 26 14 4 8 38 27  11
3  Torreforta 44 26 13 5 8 50 36  14
4  Torredemb. 42 26 12 6 8 39 33  6
5  Tàrrega 42 26 12 6 8 30 28  2
6  Almacelles 40 26 11 7 8 40 31  9
7  Horta 39 26 11 6 9 40 30  10
8  Igualada 37 26 11 4 11 37 37  0
9  Vilanova 36 26 9 9 8 34 24  10
10  El Catllar 35 26 9 8 9 32 33  -1
11  Tecnofútbol 33 26 7 12 7 30 32  -2
12  Amposta 31 26 7 10 9 37 42  -5
13  Andorra 31 26 7 10 9 40 47  -7
14  Balaguer 27 26 7 6 13 26 44  -18
15  Marianao 27 26 7 6 13 28 35  -7
16  Vista Alegre 26 26 6 8 12 34 45  -11
17  Jesús i Maria 24 26 6 6 14 38 54  -16
18  Alpicat 23 26 5 8 13 22 43  -21 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI, intractable a Tàrrega (0-3)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va completar 
un gran partit al Municipal Joan 
Capdevila que li va permetre 
sumar el setè triomf com a 
visitant de la temporada. Els 
blaus van realitzar una segona 
meitat espectacular, període 
en que van segellar la victòria 
amb els gols de Dalmau (46’), 
Palet (65’) i Bachana (82’) . 
L’Igualada és vuitè a la classi·
ficació.
L’equip dirigit per Joan Prat 
visitava un dels rivals més fi·
ables com a locals de la cate·
goria, el Tàrrega. L’Igualada va 
sortir ben posicionat al terreny 
de joc, conscient de la impor·
tància que tindrien en el partit 
les pilotes aèries i les sego·
nes jugades. La primera gran 
ocasió va arribar ben d’hora 
quan Jony, que actuava com 
a davanter centre, va centrar 
mil·limètricament a l’àrea, però 
Gerard no va poder rematar 
quan ho tenia tot a favor. Els 
blaus pràcticament no van 
passar angúnies defensives en 
el primer quart d’hora. Amb el 
pas dels minuts el partit es va 
anar enfosquint i les bones ac·
cions col·lectives es van anar 
difuminant. El Tàrrega va dis·
posar d’alguna bona ocasió, 
la més clara al minut 25 quan 
Bachana, intentant refusar una 
centrada, va rematar contra la 
seva pròpia porteria, però Feli·
pe va poder evitar el gol amb la 
cara. Al final del primer perío·

Els blaus han pujat fins a la vuitena posició. Foto arxiu Toni Marí.

Jornada 26
Amposta - Torredembarra  3-2
Torreforta - Martinenc   3-3
Tàrrega - Igualada    0-3
Balaguer - Tecnofútbol   0-0
Viladecans - Almacelles   1-0
Vista Alegre - Alpicat    3-0
Vilanova - Horta    0-2
Marianao - Jesús i Maria   3-0
Andorra - El Catllar     3-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 67 26 21 4 1 70 13  57
2  Gironella 57 26 18 3 5 51 26  25
3  Lliçà d’Avall 55 26 17 4 5 53 29  24
4  St. Quirze 53 26 16 5 5 56 29  27
5  Tona 49 26 13 10 3 44 23  21
6  Cardedeu 45 26 13 6 7 51 34  17
7  San Lorenzo 41 26 13 2 11 38 35  3
8  Sabadell Nord 39 26 11 6 9 42 32  10
9  Taradell 38 26 11 5 10 36 35  1
10  San Mauro 34 26 8 10 8 45 42  3
11  Castellar 31 26 8 7 11 41 41  0
12  Sabadellenca 28 26 7 7 12 33 40  -7
13  Súria 25 26 7 4 15 36 54  -18
14  OAR Vic 23 26 6 5 15 27 51  -24
15  Roda de Ter 21 26 6 3 17 26 46  -20
16  Palau SP 19 26 4 7 15 30 60  -30
17  St. Feliu Cod. 16 26 4 4 18 24 63  -39
18  Lliçà d’Amunt 12 26 2 6 18 22 72  -50 

Jornada 26
Taradell - Sabadellenca   2-1
St. Feliu Cod. - Súria    1-1
Lliçà d’Amunt - Cardedeu  1-5
Roda de Ter - St. Quirze   2-1
Manresa - Gironella    3-1
Palau SP - Lliçà d’Avall   0-1
Sabadell Nord - Tona    0-0
Castellar - San Lorenzo   2-3
OAR Vic - San Mauro    1-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 66 25 21 3 1 88 17  71
2  Can Trias 60 25 18 6 1 72 23  49
3  Puigreig 55 25 17 4 4 58 30  28
4  Viladecavalls 50 26 16 2 8 61 29  32
5  Joanenc 46 26 14 4 8 60 39  21
6  Marganell 37 26 11 4 11 51 49  2
7  Navàs 35 26 10 5 11 54 52  2
8  Olvan 34 25 8 10 7 33 39  -6
9  G. Manresa 31 26 7 10 9 40 41  -1
10  Castellnou 30 26 7 9 10 35 42  -7
11  Balconada 27 26 8 3 15 47 68  -21
12  P. Claramunt 27 26 7 6 13 41 67  -26
13  Castellbell i V 27 26 8 3 15 49 79  -30
14  Santpedor 26 26 8 2 16 36 52  -16
15  Cardona 26 26 7 5 14 37 61  -24
16  Llorença 26 26 7 5 14 40 57  -17
17  Gironella B 24 26 6 6 14 21 55  -34
18  Pirinaica 23 26 6 5 15 36 59  -23 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 26
Viladecavalls - Navàs    1-1
Joanenc - G. Manresa   3-3
Puigreig - Can Trias    0-0
Castellnou - Castellbell i V.  0-2
Cardona - Olvan    1-1
Llorença - P. Claramunt   3-2
Gironella B - Balconada   4-2
Sallent - Pirinaica    7-0
Santpedor - Marganell   1-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  St. Pere Mol. 61 26 20 1 5 78 27  51
2  Suburense 60 26 18 6 2 74 25  49
3  Olivella 58 26 18 4 4 69 28  41
4  Odena 52 26 15 7 4 65 41  24
5  Les Roquetes 48 26 14 6 6 72 41  31
6  Ribes 43 26 13 4 9 42 33  9
7  La Granada 40 26 11 7 8 44 38  6
8  FE Vilafranca 39 26 11 6 9 45 36  9
9  Base Espirall 39 26 11 6 9 48 40  8
10  Base Vilanova 30 26 8 6 12 36 51  -15
11  Pª Jove Roq. 28 26 6 10 10 44 46  -2
12  St. Cugat S. 26 25 8 2 15 33 52  -19
13  M. Igualada 26 26 7 5 14 40 61  -21
14  Carme 25 25 7 4 14 33 57  -24
15  Capellades 21 26 5 6 15 29 87  -58
16  St. Sadurní 21 26 4 9 13 30 54  -24
17  Riudebitlles 20 26 5 5 16 28 51  -23
18  Quintinenc 12 26 2 6 18 34 76  -42

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 26
St. Sadurní - St. Pere Mol.  1-2
Suburense - St. Cugat S.   5-1
Pª Jove Roq. - Base Espirall  3-3
Riudebitlles - Base Vilanova  1-0
Olivella - Carme    6-1
Quintinenc - Les Roquetes  1-3
M. Igualada - Capellades  1-1
Ribes - La Granada    1-1
Odena - FE Vilafranca   4-1

Jornada 24
Anoia-Tous    5-0
Torre Claramunt-Calaf   0-5
Piràmides-Vilanova Camí  1-5
Vista Alegre-Garcia Montbui  1-2
Ateneu Ig.-Masquefa    3-1
Fàtima-La Paz    6-0
Jorba-PM Tossa    2-1
Descansa Rebrot

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Calaf  59 23 19 2 2 107 26 
2  Anoia  59 23 19 2 2 80 16  
3  Vilanova C.  53 23 16 5 2 67 25
4  Jorba 40 21 12 4 5 64 34
5  Fatima  37 21 12 1 8 56 41 
6  PM Tossa  36 22 11 3 8 53 34  
7  Vista Alegre  34 22 11 1 10 43 40  
8  Masquefa  30 22 9 3 10 47 41  
9  Tous, U.E.  28 23 8 4 11 41 54  
10  Garcia M. 28 23 9 1 13 47 67 
11  Ateneu Ig.  27 22 8 3 11 39 48  
12  Rebrot  18 22 5 3 14 47 71
13  La Paz 13 22 4 1 17 20 85  
14  La Torre Cl. 11 23 2 5 16 21 75  
15  Piramides  8 22 2 2 18 29 104

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 25
PM Tossa-Anoia
Tous-Torre Claramunt
Calaf-Piràmides
Vilanova C.-Vista Alegre
Rebrot-Ateneu Igualadí
Masquefa-Fàtima
La Paz-Jorba
Descansa Garcia Montbui

Jornada 24
Martinenca-La Llacuna  3-2
Piera-Fontrubí   5-0
Hostalets Pierola-les Cabanyes 1-1
Gelida-Cabrera Anoia  sus
Can Cartró-Puigdàlber  5-1
Hortonenc-Mediona   7-0
St. Sadurní-Sesrovires B  2-4
Descansa St. Pau Ordal

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  60 24 19 3 2 107 27 
2  Martinenca  57 24 17 6 1 60 20
3  St. Pau Ordal  50 24 15 5 4 65 38 
4  Can Cartró  49 24 15 4 5 69 36  
5  Hortonenc  46 24 14 4 6 77 41 
6  Les Cabanyes  41 24 12 5 7 69 50 
7  Hostalets P.  37 24 10 7 7 52 32 
8  Sesrovires B 35 24 11 2 11 54 66 
9  Mediona  32 24 9 5 10 47 54 
10  Sant Sadurní  29 24 9 2 13 51 51 
11  La Llacuna  29 24 9 2 13 46 49 
12  Cabrera Anoia  23 23 7 2 14 35 67  
13  Puigdalber  22 24 7 1 16 47 97 
14  Gelida   10 23 3 1 19 35 84   
15  Fontrubí  3 24 1 0 23 19 101

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 25
Sesrovires B-Martinenca
La Llacuna-Piera
St. Pau Ordal-Hostalets Pierola
Les Cabanyes-Gelida
Cabrera d’Anoia-Can Cartró
Puigdàlber-Hortonenc
Mediona-St. Sadurní
Descansa: Fontrubí

de, l’Igualada es va estirar una 
mica, però no va poder crear 
cap ocasió de gol clara.
A la represa, el partit va canvi·
ar completament. Al primer mi·
nut, Dalmau (46’) va pentinar 
una falta lateral executada per 
Baraldés, que per fi debutava 
després de superar una llarga 
lesió, per inaugurar el marca·
dor. Amb el gol tot va canviar 
perquè l’Igualada cada vega·
da disposava de més espais 
en atac ja que el Tàrrega es 
va descompondre a nivell tàc·
tic. Els blaus van sentenciar el 
partit en una gran jugada col·
lectiva. Güell va assistir en pro·
funditat a Gerard, que entrant 
per banda esquerra, va cen·
trar per baix al segon pal, on 
Palet (65’) va rematar a plaer 
per establir el 0-2. Aquest se·
gon gol va suposar l’estocada 
definitiva pels locals. El Tàrre·
ga no va crear gens de perill 
a la porteria de Felipe en tot 
aquest segon període ja que 
únicament buscava pilotades 

llargues sense cap sentit. Al 
minut 82, Bachana, a la sortida 
d’un córner executat per Ton, 
va rematar de cap a plaer per 
establir el 0-3 definitiu. L’Igua·
lada va tornar a guanyar a fora 
de casa i ja s’ha convertit en el 
millor equip visitant del campi·
onat. 
Els blaus jugaran diumenge 
a Les Comes davant el Bala·
guer, 14è classificat.

UE Tàrrega: Mur, Pacheco 
(Marín, 56’), Domingo, Fo-
noll, Egea, Carvalho (Marc-
hal, 66’, Delgado, Grau (Ven-
drell, 56’), Vargas (Bañuelos, 
56’), Jucla i Esteve (Robinat, 
66’).
CF Igualada: Felipe, Marí 
(Cortada, 89’), Palau, Bac-
hana, Baraldés, Castellano, 
Dalmau, Güell (Yeray, 77’), 
Gerard (Ton, 79’), Palet (Pau, 
89’) i Jony.
Gols: 0-1, Dalmau (46’). 0-2, 
Palet (65’). 0-3, Bachana (82’)

El CFI femení pateix un arbitratge 
escandalós a Osca (1-1)
FUTBOL / REDACCIÓ

Feia molt anys que l’Igualada 
Femení no rebia un arbitratge 
com el que va rebre a Hues·
ca. D’acord que les locals s’hi 
jugaven la categoria, però és 
que l’àrbitre no va deixar ju·
gar ni una vegada la davan·
tera igualadina amb el pretext 
constant del fora de joc.
A la primera part, el partit co·
mençava equilibrat, tot i que 
l’actuació del col·legiat ja dei·
xava clar des del primer mo·
ment que les aragoneses po·
dien fer-ho tot: mans, tirar-se, 
el que calgués per aconseguir 
el que van aconseguir al minut 
18, un penal a favor que els 
permetia avançar·se al mar·
cador.
Amb el resultat de cara, les 
locals van jugar amb força les 
seves cartes: renunciaven a 
l’atac i només procuraven que 
l’Igualada no pogués fer cap 
jugada atacant.
A la segona part, la gran di·
ferència era la presència de 
la pluja que va anar caient in·

termitentment, però la tònica 
del partit era la mateixa. Unes 
mans fora l’àrea de la portera 
quan faltava poc per acabar, 
haguessin pogut significar una 
jugada de perill a favor de les 
catalanes, però ni això van 
xiular.
Tot i així, les poques ocasions 

de gol que es van poder veu·
re durant tot el partit, van ser 
als peus de les jugadores de 
l’Igualada.
Ja amb el temps esgotat, un 
córner a l’àrea blanca es con·
vertia en un embolic a l’interior 
de l’àrea petita que l’Araceli va 
poder enviar al fons de la por·
teria i aconseguir un punt més 
que valuós.
C.F. IGUALADA: Noelia 
García (portera), Araceli 
Barroso,Sara Bergadà (Tiki 
64’), Janet Mendoza (Carla 
Navarro 64’), Ariadna Rius 
(defensa), Núria Miquel, Jèssi·
ca Pablos, Míriam Solies (cen·
tre del camp), Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salanova 
(Elena Alert 90’) (davanteres). 
Entrenadors Santi Ramos i 
Paco Pablos.
Gols: 1-0 Raquel (18’) – 1-1 
Araceli (90’)
Aquesta setmana hi ha des·
cans i l’altra un altre partit cru·
cial de l’Igualada contra l’AEM 
a Les Comes en horari pen·
dent de confirmar. 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 27
Almacelles - Amposta
Torredemb. - Torreforta
Martinenc - Tàrrega
Igualada - Balaguer
Jesús i Maria - Viladecans
El Catllar - Vista Alegre
Alpicat - Vilanova
Horta - Marianao
Tecnofútbol - Andorra 

Jornada 27
Gironella - Taradell
Sabadellenca - St. Feliu Cod.
Súria - Lliçà d’Amunt
Cardedeu - Roda de Ter
San Lorenzo - Manresa
San Mauro - Palau SP
Lliçà d’Avall - Sabadell Nord
Tona - Castellar
St. Quirze - OAR Vic  

Jornada 27
Olvan - Viladecavalls
Navàs - Joanenc
G. Manresa - Puigreig
Can Trias - Castellnou
Pirinaica - Cardona
Marganell - Llorença
P. Claramunt - Gironella B
Balconada - Sallent
Castellbell i V - Santpedor 

Jornada 27
Carme-St. Sadurní At.
St. Pere M.-Suburense
St. Cugat Sesgarrigues-PJ Roquetes
Espirall-Riudebitlles
Base Vilanova-Òdena
Vilafranca Atl.-Quintinenc
Les Roquetes-Montserrat
Capellades-Ribes
La Granada-Olivella

Noèlia Garcia, en una aturada de mèrit.
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Jugada del partit davant el Martorell, a les Comes. Foto: Joan Ribera.

Resultats dels equips base

El CB Igualada tomba el líder Martorell (92-81)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

El CB Igualada tombà al líder 
en un partit amb més ritme 
ofensiu que defensiu. Com 
és habitual quan juga a casa, 
l’Igualada va començar el partit 
dominant el marcador gràcies 
a 7 punts de Fons (13 punts i 
3 rebots). El Martorell s’aguan-
tava gràcies a un triple de Cla-
ramunt i un altre de López (va 
ser el millor dels visitants junta-
ment amb Sala, 11 i 13 de valo-
ració respectivament). L’Igua-
lada acabava el primer quart 3 
punts a dalt (24-21). Al segon 
quart els de l’Anoia seguien 
molt encertats des de totes les 
posicions i això els va procurar 
25 punts, 11 dels quals van ser 
anotats per Tejero (MVP amb 
38 de valoració; 31 punts i 9 
rebots + 5 faltes rebudes). Els 
visitants comptaven amb l’ex-
periència i talent individual de 
López i un sòlid component in-
terior amb Bernadí i Fontanals. 
El resultat a la mitja part era de 
49-36. Els locals es trobaven 
molt còmodes a l’hora de tro-
bar l’anella però necessitaven 
que els punts en contra també 
es reduïssin una mica.
A la represa els locals van se-
guir insistint en el seu joc i te-
nien moltes opcions gràcies al 
rebot ofensiu. El període va ser 
dominat, en gran part, gràcies 
a l’actuació del base Q. Padrós 
(11 punts, 2 rebots i 3 faltes re-
budes). Fernandez (10 punts 
i 6 rebots), va anar a tirs lliu-
res en 6 ocasions i anotava 4 
punts en aquest quart, a més 
a més va sumar molt des de la 
defensa i els rebots. Dels visi-
tants qui va ser el motor, sense 
cap mena de dubte, va ser Sala 
(18 punts, 4 triples, 5 rebots i 4 
faltes rebudes). L’ala-pivot del 
Martorell va ser l’epicentre de 
molts minuts de la segona part 
i ha contribuït a que l’equip del 
Baix Llobregat es mantingués 
al partit. El parcial ha sigut de 
21-22 (70-58). Els visitants van 
sortir amb un to altíssim a l’úl-
tim període i superaven molts 
obstacles fins a posar-se a 2 
punts (81-79). Els visitants van 
tenir l’oportunitat d’anotar 2 tirs 
lliures quan els col•legiats van 
xiular la cinquena falta perso-

nal a C. Fons sobre Del Hoyo 
(12 punts i 3 rebots) però el ju-
gador del Martorell els fallava 
tots dos (3/10 en tirs lliures). 
A un minut d’acabar el partit 
els locals tenien l’oportunitat 
d’anotar des de la línia de tirs 
lliures i van acabar allargant la 
diferència a 11 punts. Resultat 
final 92-81.
Els de Raül Caballero han 
superat un examen molt difí-
cil aquesta setmana, sobretot 
després del correctiu rebut per 
part del Grup Barna la jorna-
da passada (85-54). La pròxi-
ma esdevindrà contra un rival 
que ha patit una dura derrota 
davant el BC River Andorra 
(97-69); es tracta del UE Sant 
Cugat. Esperem que l’equip 
treballi molt durant la setmana 
i pugui jugar amb la mateixa 
fluïdesa que aquesta setmana.
CBI: Q. Padrós (11), M. Padros 
(0), E. Fernandez (10), Jm Hu-
ertas (8), J. Torres (5), C Fons 
(13), A Gual (5), A Roca (0), A 
Fratila (9), E Tejero (31), S La-
guarta (0) I B. Martinez (-).
Cb Martorell: A Fontanals (7), A 
Cardos (0), S Claramunt (3), A 
Balboa (6), F Huerta (2), S Ala 
(18), F Lamela (2), A Del Hoyo 
(12), F Lopez (19), M Fuentes 
(0), M Bernadi (12), J Alemany 
(0).
Parcials: (24-21, 25-15, 21-22, 
22-23)

Victòria treballada del CBI 
femení davant el Valls (69-62)
Victòria treballada del Depimés 
CB Igualada davant un CB 

Valls que en la primera volta i a 
casa seva, va passar per sobre 
de les igualadines. El passat 
dissabte però el partit va ser 
completament diferent, i les de 
l’Anoia van controlar el partit 
des del principi per sumar una 
victòria més després de tres 
jornades seguides amb resul-
tats negatius.
El partit va començar amb un 
alt ritme ofensiu, amb el mar-
cador 11 a 9 en el minut 4 de 
partit i ja amb un triple local i 
tres visitants. En el tram final 
de quart, les igualadines van 
començar a marcar la primera 
distància en el marcador, 16 a 
21 al final dels deu minuts.
El segon període va ser molt 
semblant al primer: les vallen-
ques més encertades en el tir 
exterior però les locals troba-
ven bones situacions en atac 
per anotar després de bones 
jugades. A la mitja part, i des-
prés d’un parcial de 23 a 17, 
s’hi arribava amb un bon avan-
tatge local: 44-33.
En el tercer període l’encert va 
disminuir en els dos equips. 
Això va afavorir les visitants 
que van aprofitar per acostar-
se en el marcador amb un par-
cial de 2 a 9 primer i un altre 
de 0 a 11 entre el tercer i quart 
període, que deixava el partit 
empatat a 53 a falta de 7 mi-
nuts per disputar-se.
Llavors un parcial de 10 a 2 
(amb dos triples igualadins) va 
deixar el partit molt ben enca-
rat per les del CBI (65-55 a fal-
ta de 3 minuts). Les locals van 

L’exjugador Roger Casellas, nou 
president del Club Bàsquet Igualada
El Club Bàsquet Igualada ja té 
nou President, Roger Casellas 
i Junyent. L’exjugador va ser 
escollit després del període de 
votacions de divendres passat, 
imposant-se per una diferèn-
cia considerable a Joan Díaz-
Guerra.
El procés de votacions va tenir 

un elevadíssim índex de parti-
cipació, amb el 65% dels socis 
amb dret a vot.
El Club Bàsquet Igualada ha 
publicat una nota en la que “vol 
felicitar al nou President, així 
com a tota la candidatura es-
collida, i els desitja molta sort 
i èxits en aquest nou projecte 

que encetem”.
Casellas i la seva nova junta 
directiva, però, no prendran 
possessió dels seus càrrecs 
fins l’1 de juliol, si bé el procés 
de traspàs i presa de decisions 
ja s’anirà fent a partir d’ara. El 
vicepresident del club serà el 
també exjugador David Roda.

SÈNIOR B MASCULÍ   
PHYSIC CB IGUALADA B 70 - 
BÀSQUET SANT BOI B 35
P.Benito 3, F.Vives 6, J.Fons 3, 
S.Tarrida 10, B.Marimon 5, D.Gil 
4, M.Ndiaye 2, M.Padrós 19, 
M.Maximo 6, A.Domenech 6, 
T.Borrega 6, I.Martinez.
SÈNIOR B FEMENÍ  
CB CORNELLÀ B 57 - DEPIMÉS 
CB IGUALADA B 61
Bargalló 0 Miramunt 2 Gonzàlez 
Salanova 2 Compte 16 Amatlle 4 
Tarrida 7 Fuertes 12 Soler 12 Se-
llarès 6
SOTS 21 FEMENÍ  
CB CIC 42 - AUTOESCOLA PO-
BLE SEC CB IGUALADA 54
CBI : M.Espejo (5), M.Gou (14), 
M.Llado (7), M.Barra l(15), E.Diez 
(10), C.Roca (-), N.Torrents (3)
JÚNIOR MASCULÍ A 
JOGAPLAST CB IGUALADA 86 - 
AE MINGUELLA 70
Gabarró 6, Maximo 12, Serra 7, 
Tarrida 15, Marcè 2 -cinc inicial- 
Leon 11, Ndiaye 13, Benito 15, 
Mangues 2, Susanna 3
JÚNIOR FEMENÍ A 
BARÇA CBS GRANA 55 - CB 
IGUALADA A 68
G. Rigol (17), C. Serra (19), C. 
Martínez (7), J. Lamolla (lesiona-
da), J. Codina (2), M. Masegosa 
(-), M. Calleja (2), C. Mas (2), L. 
Rius (7),M. Ribera (12)
JÚNIOR MASCULÍ B 
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 
B 94 - BASQUET RIBES 41
Mangues (9), Vidal (7), Susanna 
(14), Ll. Fullana (16), Soler (6), Fi-
gueres (19), Ortinez (2), Martí (4), 
R. Fullana (13), Elvira (4)
JÚNIOR FEMENÍ B   
TALLERES GASETI CBI B 49 - 
ASFE ST FRUITOS B 64
P. Rosello (9), C. Puig (-), B. Colell 
(1), E. Pedregosa (9), E. Roda (6), 
M. Cordoba (2), J. Ramia (3), C. 
Odena (9), M. Fernandez (10), M. 
Fernandez (-).
CADET MASCULÍ A   
FERRETERIA JORBA SOLA CBI 
A 62 - CN TERRASSA 63
Guillem Pont (10), Jordi Elvira (3), 
Max Puig (6), Salvador Farrés, 
Guillem Jorba (19), Ferran Gil (2), 
Arnau Carpi (3), Roger Ribera (4), 
Ferran Romero i Enric Bru (15).
CADET MASCULÍ B   
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 
B 50 - CB SANTPEDOR 52
Miret (0), Bern (0), Sanromà (12), 
Raja (2), Adam (1), Martínez (9), 
Merino (14), Díez (6), Sánchez 
(0), Qiu (3), Muñoz (3).
CADET FEMENÍ GROC   
E.P.S.A. 66 - GaMONTSERRAT 
CB IGUALADA GROC 38
Laia Ferrer (2), Clara Tomàs (4), 
Laia Figueras (10), Mar Rodríguez 
(4), Maria Gassó (2), Núria Barral 
(3), Marta Sàbat, Marta Ambròs 
(5) i Anna Tarrida (6). No van jugar 
Paula Marsal i Maria Maestre.
CADET MASCULÍ C   
AKORD’S CB IGUALADA C 61 - 
CB ESPARREGUERA 66
Ll. Claramunt (-), P. Lumbreras (6), 
P. Castelltort (4), D. Cobos (2), M. 
Rosell (2), Q. Rosich (-), O. Delga-
do (9), G. Pallarès (-), F. Romero 

(8), J. Torrens (16), M. Couso (14), 
O. Llopart (-)
INFANTIL MASCULÍ  A 
MC DONALD’S CB IGUALADA A 
88 - CB CORBERA 45
INFANTIL FEMENÍ BLAU 
JOVIAT LA SALLE 29 - READY 
CB IGUALADA BLAU 73
Maria López, Marita Flores, Ber-
ta Morros, Carla Garrido, Laia 
Puiggròs, Carla Casellas, Anna 
Fernández, Paula Elvira, Ivette 
Juárez, Anna Bachs i Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 43 - 
ELS MONJOS B.C. 74
Nil Vidal (3), Gerard Poncell(2), 
Daniel Calle(5), Marc Sànchez(2), 
Albert Moreno(4), Marc Fane-
ga(7), Marc Perera, Roger Por-
redon(7), Roger Marsa(6), Raul 
vivas, Alex Juarez(2), Bernat So-
teras (5).
PRE-INFANTIL MASCULÍ   
TAXI 2.0 CB IGUALADA 50 - CB 
LA MERCE 60
Bernat, Isaac, Edu, Marc, Hugo, 
Jan, Ot, Joan Moreno, Joan Quin-
tana, Pol, Toni i Borja (lesionat)
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA ALICIA BALCELLS 
CBI 46 - DOTS SANT QUIRZE 55
Berta Salat, Cèlia Palmés, Carlo-
ta Claramunt, Júlia Biosca, Aina 
Yáñez, Iona Ambròs, Clara Car-
ner, Júlia Tort, Júlia Casellas i 
Carlota Colell.
MINI MASCULÍ A    
VITALDENT CBI A  52  - CATALA-
NA OCCIDENT MANRESA 68
MINI FEMENÍ BLAU                
DRAFT GRAMANET NEGRE 92 - 
VITALDENT CBI BLAU 71
Ainoa Farré, Maria Enrich, Carlota 
Castelltort, Júlia Fontanellas, Abril 
Samaniego, Laura Segués, Pia 
Casamitjana, Paula Guasch, Laia 
Mas i Júlia Casellas.
MINI MASCULÍ B  
VITALDENT CB IGUALADA B 61 
- PAIDOS - ASFE B 48
Pere Miquel Marba, Daniel Jime-
nez, Gil Bachs ,Jorge Fuentes, 
Arnau Brunet, Adrià Peña, Arnau 
Baltà, Oriol Viladrich, Eugèni So-
ler, Martí Arcarons I Carles Tort.
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
PAIDOS ASFE A 86 – VITALDENT 
CB IGUALADA BLAU GROC 71
MINI FEMENÍ GROC      
CEB SANT JORDI 66 - CB IGUA-
LADA GROC 36
Aina González, Gisela Bocache, 
Jana Puig, Mar Claramunt, Marta 
Ger, Sara Homs, Júlia Pujolà, Me-
ritxell Somacarrera, Mireia Casas i 
Precious Mouleta.
PRE-MINI MASCULÍ 
HYUNDAI ANOIA MOTOR CB 
IGUALADA 78 - BASQUETFELS 
2004 33
Isaac Baltà, Biel Salat, Marc Pe-
rez, Gerard Salat, Marc Moron, 
Joan Comas, Lluc Sala, Biel Sevi-
lla i Nil Santaeulària.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
CENTRE CATÒLIC L’H 49 - MC 
DONALD’S CB IGUALADA 29
Gal·la Godó, Beth Muxí, Arlet 
Cots, Pilar Pintó, Alba Ribalta, Ju-
dit Mas, Blanca Altés, Martina For-
ner, Dafne Vallcarcel i Elsa Homs.

jugar bé aquests minuts finals i 
la victòria es va quedar, per fi, 
a Les Comes.
La següent jornada del Depi-
més CB Igualada A torna a ser 
a Les Comes, dissabte 5 d’abril 
a 3/4 de 6 de la tarda i davant 
el SESE.
Parcials: 21-16, 23-17 (44-33), 

9-13 (53-46), 16-16 (69-62).
CBI: A.C.Martínez (8), 
N.Minguet (10), L.Icart (2), 
X.Freixas (6), P.Català (12) 
-cinc inicial- C.Carner (6), 
V.Júlvez (6), A.Acevedo (3), 
È.Vives (14), M.Ribera (2).



Carla Bisbal.

Pau del Pozo (CAI), 
guanyador al trofeu 
Rossend Cals de 
marxa atlètica
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Gran paper de la UECAnoia 
en diverses curses de muntanya

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte 29 de març, 
es disputava a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona la  
20a. edició del Trofeu de Mar-
xa Atl. Rossend Cals - Gran 
Premi UBAE, amb organització 
de l’ A.A.Catalunya, conjun-
tament amb la 9a. edició dels 
Trofeus Mar Gómez i Joaquim 
Risueño d’Atletisme en Pista.
Hi van  participar 9 atletes del 
C.A.Igualada Petromiralles.
Destacar la victòria de Pau 
Del Pozo en Promesa, amb 
25’40”26  per cobrir 5.000 m.,  
i el 3r. lloc de Silvia González 
en la prova dels 5.000 m., amb 
33’23”14. Cal ressaltar també 
l’actuació d’Ester Montaner, 
5a. en la prova absoluta sobre 
els 5.000 m., amb 26’56”88.
Pel que fa a les categories de 
Promoció, van sobresortir les 
actuacions d’Ares Jiménez, 4a. 
en Prebenjamí amb 8’26”12, 
sobre 1.000 m., a més del 5è. 
lloc de Laura Giménez en Aleví 
amb 12’20”27 sobre 2.000 m., i 
del 5è. de Carla Bisbal en Ben-
jamí, amb 6’53”71, cursa en 
la que era 17a. Maria Pomés 
amb  7’36”73 sobre 1.000 m. 
Joel Giménez era 12è. en la 
prova Benjamí amb 6’54”62, 
sobre 1.000 m., en la que 
era 15è. Jan Clemente amb 
7’18”23.
Els guanyadors absoluts van 
ser el Junior del F.C. Barcelona 
Marc Guerrero, amb 21’53”12  
per cobrir els 5 Km. de la pro-
va absoluta masc., i l’atleta del 
F.C. Barcelona Raquel Gon-
zález amb 22’02”96, també so-
bre els 5 Km. de la prova Pro-
mesa/Sènior femenina.  

Maria Pomés.

CURSES / REDACCIÓ

El passat diumenge 30 de 
març es van disputar diferents 
curses amb la presència de 
membres de la Secció de Cur-
ses de Muntanya Uecanoia-
Base Pedraforca. 

Manresa
Els corredors Joan Ignasi Ro-
dríguez, Eduard Fornaguera, 
Francesc Carceller, José Anto-
nio González, i les corredores 
Lucía Caballero i Amalia Mo-
rente, van disputar la VII Cur-
sa de Muntanya de Manresa 
– Memorial Jaume Olivé, com-
pletant un recorregut de 14,5 
km de distància i un desnivell 
positiu de 400m que pujava al 
turó del Collbaix (543 m), cim 
emblemàtic de les rodalies 
manresanes. La pluja, present 
durant tota la cursa va fer que 
les condicions fossin força més 
complicades, sobretot a les bai-
xades. Tot i això, l’actuació dels 
nostres corredors va ser excel-
lent, aconseguint bons resul-
tats com el 1r lloc al podi de 
la categoria Màster femenina, 
per part de la Lucía Caballero 
que també es posicionava com 
a 4a a la classificació general 
femenina, i un disputadíssim 
4t lloc a la general masculina 
de José Antonio González, que 
entrava a meta a tan sols 5 se-
gons del tercer classificat. Cal 
destacar també l’actuació de 
l’Eduard Fornaguera, centrat 
aquesta temporada amb cur-
ses de llarga distància (26è), 
d’en Joan Ignasi Rodríguez 
(41è), una de les noves incor-
poracions del club aquest any, 
molt content i molt cansat des-
prés de creuar la línia d’arriba-
da, però com ell mateix deia 
“amb moltes ganes d’entrenar 
i aprendre”, en Cesc Carceller 
(110è) va acabar satisfet amb 
el seu resultat, explicant que 
“després d’un període d’inac-
tivitat, tot va sobre el previst”, 
i finalment, l’Amalia Morente 
(167a) que s’estrenava com a 
corredora del club i en el món 
de les curses de muntanya i 
afirmava, un cop finalitzada la 

Ivan Zarco (CAI), al 
campionat d’Espanya 
de 10.000 m. a Lisboa

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Ivàn Zarco, va par-
ticipar el passat dissabte 29 de 
març, al Campionat d’Espanya 
absolut dels 10.000 m.ll., que 
es va dur a terme a l’Esta-
di Inatel de Lisboa (Portugal) 
conjuntament amb el Trofeo 
Ibérico, i amb el Campionat de 
Portugal. 
Zarco assolia un bon registre 
de 30’34”61 en la prova gran 
absoluta dels 10.000 m.llisos, 
en la que va ser 24è. Es va 
imposar l’etíop nacionalitzat 
espanyol Alemayehu Beza-
beh, amb 28’12”85, seguit de 
Roberto Alaiz (Nike) 2n. amb  
28’27”76, i 3r. Mohamed Mar-
houm (DSP) amb 28’28”22, as-
solint aquests 3 atletes la míni-
ma per l’Europeu de Zurich. 

cursa, estar molt il·lusionada 
i contenta amb aquesta nova 
etapa. 

L’Arboç
D’altra banda, el mateix diu-
menge es va disputar sota una 
persistent i fina pluja la primera 
edició de la Cursa de Munta-
nya de l’Arboç, bonica vila del 
Baix Penedès. L’esdeveniment 
recorria els termes municipals 
de l’Arboç, Castellet i el Parc 
Natural del Foix, i constava de 
dos recorreguts, una cursa de 
14 km i vora 300 m de desnivell 
positiu, i una cursa llarga de 31 
quilòmetres amb 750 metres 
de desnivell positiu, en la qual 
van prendre la sortida dos cor-
redors de la Secció de Curses 
de Muntanya UECANOIA – 
Base Pedraforca.
De bon començament  els par-
ticipants a la cursa llarga van 
sortir a un altíssim ritme pels 
camins i corriols que s’enfilen 
al parc del Foix. En Gerard Gil 
Sentís, corredor de la UECA-
NOIA – Base Pedraforca, va 
mantenir durant tot el recorre-
gut una aferrissada lluita per 
les posicions capdavanteres, 
que li va donar finalment una 
merescuda tercera posició a 
la classificació absoluta. El 
van acompanyar en el podi en 
Sergi Montes i en Xavi Padrós, 
primer i segon classificats, 
respectivament. També cal 
destacar la actuació de l’altre 
corredor de la secció Xavier 
Sánchez Vicente que va asso-
lir la cinquena posició absoluta 
de la cursa, d’entre vora 400 
participants inscrits. 

Lleida
El passat diumenge dia 30 de 
març es va disputar la quar-
ta edició de la CX Cursa dels 
Bombers a Lleida, que va aple-
gar un total de 3.500 partici-
pants, sota un cel amenaçador 
de pluja. La prova costava de 
10 km urbans i un recorregut 
força pla. El primer en creuar 
la línia d’arribada fou l’Abder-
rahim El Jaafari amb un temps 
de 29’40’’ i en la categoria fe-

menina va ser l’Eva Ledesma 
amb 35’48’’. L’ordre dels corre-
dors de la UECANOIA – Base 
Pedraforca va ser el següent: 
en Francesc Llobet va entrar 
en 89a posició i un temps de 
37’44’’, el següent en creuar 
la línia d’arribada va ser una 
de les noves incorporacions 
al club, en Dani Grados, que 
va assolir la 208a posició i un 
temps 40’00”. A continuació 
va arribar en Josep Sánchez, 
743è en un temps de 45’21”. 
Per part femenina la Pepita 
Carner va entrar 13a de cate-
goria i 848a de la general, amb 
un temps de 46’23”. Lamentem 
la lesió al quilòmetre 5 del cor-
redor Jordi Costa que no va 
poder finalitzar la prova.

Ogassa
El mateix dia i a 200 km de 
distància, a la província de Gi-
rona, els corredors Pere Mar-
sé i David Patiño, també de 
la Secció de Curses de Mun-
tanya del Club Excursionista 
UECANOIA-Base Pedraforca, 
van participar a la 2a Vertical 
d’Ogassa, a la comarca del 
Ripollès. El  temps variable i el  
fred no van ser cap problema 
per  gaudir d’un excel·lent en-
trenament  de cara a la nova 
temporada que ara comença 
de curses verticals.
El 2n Km vertical d’Ogassa, 
és una cursa de 4,75 km amb 
un desnivell positiu de 1100m 
que uneix la població que dóna 
nom a la cursa i el cim del Puig 

Estela (2013 m). Enguany  va 
tenir com a novetat que es va 
donar la sortida individual dels 
participants cada 30 segons. 
Les posicions a les classifica-
cions definitives dels corredors 
que van defensar l’ataronjada 
samarreta de la Secció de Cur-
ses de Muntanya en terres ri-
polleses van ser les següents: 
David Patiño 35è i Pere Marsé 
49è.

Participants de la UECAnoia a Manresa.

Francesc Llobet i Dani Grados, a la 
Cursa dels Bombers de Lleida.

David Patiño (esquerra) i Pere Marsé 
(dreta), a Ogassa.

Gerard Gil, 3r classificat absolut a l’Arboç.
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Infantil del FS Òdena.

Laura Orgué, 
campiona d’Espanya 
d’esquí de fons a 
Candanchú

ESQUÍ / REDACCIÓ

L’esquiadora igualadina de la 
RFEDI Laura Orgué (Fisher), 
resident a l’Alt Urgell, ha assolit 
el més alt del podi en les pro-
ves individuals dels Campio-
nats d’Espanya d’esquí de fons 
. La corredora catalana aquest 
any ha fet història en els Jocs 
Olímpics de Sotxi 2014 en 
classificar-se en 10 posició 
en els 30km estil lliure. A Can-
danchú ha estat primera en les 
proves de modalitat clàssica i 
estil lliure.
En la prova d’estil clàssic , la ca-
talana ha aconseguit un temps 
de 24:16.12 . La subcampiona 
d’Espanya d’aquesta modalitat 
ha estat la catalana Berta Mor-
ral després d’acabar la prova 
amb 26:23.54 . La medalla de 
bronze se l’ha penjat l’esqui-
adora basca Maialen López 
amb 27:05.66 .
Després Laura Orgué 
(27:14.48), en la carrera d’ es-
til lliure, Maialen i Berta s’han 
intercanviat les posicions . En 
aquesta ocasió l’esportista de 
la Federació basca ha finalit-
zat en 2a posició després d’un 
crono de 29:21.86 i la igualadi-
na ha aconseguit un temps de 
30:43.90 .

L’HC Piera s’imposa al Montbui 
en el derbi comarcal (2-8)
HOQUEI / REDACCIÓ

Partit complicat pels montbui-
encs que tot i tenir un bon ini-
ci de partit, van veure com els 
pierencs anaven agafant avan-
tatge en el marcador, arribant 
al descans amb el resultat de 1 
a 3. A la represa el cansament i 
les baixes de l’HC Montbui van 
permetre l’HC Piera continués 
augmentant les diferències, 
fins a arribar al final amb el re-
sultat de 2 a 8.
Els montbuiencs tenen aques-
ta setmana la possibilitat de 
sumar 6 punts, ja que el di-
vendres visiten la pista del CN 

Resultats del Club 
Ping Pong Igualada

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Primera Estatal : Cpp Igualada 
Ctai 2 – Ctt Ripollet 4.
Emocionant partit el disputat 
a Les Comes contra un dels 
equips potents de la categoria, 
que es va decidir molt ajusta-
dament.
Joan Masip-M.Arnau  0-3
Daniel Luco-R. Porta  2-3
Jordi Satorras-J. Andrade  3-2
Joan Masip-R. Porta  2-3
Jordi Satorras-M. Arnau  3-2
Daniel Luco-J.Andrade  1-3
Segona Estatal : Ctt L’Hospita-
let  0 – Cpp Igualada Ctai 6.
Victòria clara i rotunda que 
confirma la gran temporada 
que esta fent aquest equip.
G. Sola – Albert Matsuoka  2-3
N. Espert – Joan Bertran 2-3
D. Serrahima-Fr. Masip  1-3
N. Espert-Albert Matsuoka  2-3
G. Sola – Francesc Masip 1-3
D. Serrahima-Joan Bertran  1-3
Tercera Estatal : Ctt Ateneu 
1882  1 – Cpp Igualada Ctai 5
Derrota lògica contra un gran 
rival.
A. Blanch – Joan Moriana  3-2
J. Pla – Ricard Alert  3-2
J. Barril – Miguel Moriana 3-0
A. Blanch – Ricard Alert  1-3
J. Barril – Joan Moriana  3-2
J. Pla – Miguel Moriana 3-0

Reus Ploms i diumenge reben 
en partit ajornat el CP Congrés, 
els dos són rivals directes que 
estan buscant la salvació.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Isaac Gual , Eric Vi-
ves, Daniel Gual i Albert Vidal, 
-inicial- Pau, Ivan Rica, Bernat 
Perelló, Pere Vallès i Pep Fer-
rer. 
Pròxims Partits: CN Reus 
Ploms-HC Montbui (Divendres, 
4 d’abril a les 21:45 a Reus i 
HC Montbui-CP Congrés (Diu-
menge, 6 d’abril a les 17.30h. a 
Can Passanals).

Mini Prebenjamí A
HCM Mini Prb.A, 1
CP VILANOVA, 3
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
CP CALAFELL, 3
HCM Mini Prb.B, 0
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí, Eudald 
Ymbernon, Manel Saurí, Dani-
el Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Co-
dina. Sota les ordres de Ivan 
Rica. 
HCM Prebenjamí, 3
CE LA SALLE BONANOVA, 0
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.  
HCM Benjamí, 4
CP RIUDEBITLLES, 1
Zoe Torras (portera), Andrés 

Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, 
Yari Cervera i Guillem Ribas 
dirigits per Manel Cervera.
HC SANT JUST, 6
HCM Aleví, 3
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
HCM Infantil, 3
CERDANYOLA CH, 1 
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Oriol Ricard i Àlex Rica 
sota les ordres de Bernat Pe-
relló.
HCM Juvenil, 3
CE NOIA, 4
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras i Eric Garcia. 
A la banqueta Gabri Ramírez. 

Resultats dels equips base del Montbui:

Dues victòries i una derrota 
dels equips del FS Òdena
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Tres punts molt importants els 
que va treure el CFS Òdena 
sènior diumenge dia 30 de 
març a la pista del Futbol Sala 
Puig-reig (2-3), equip segon 
classificat de la categoria e in-
victe a la seva pista, on només 
dos equips han tret dos empats 
en tota la temporada.
El CFS Òdena no va entrar 
amb bon peu a la pista ja que 
al minut 2, els locals s’avança-
ven al marcador en una jugada 
de toc que va despistar a la de-
fensa visitant. Però al minut 12, 
Michael va fer una bona jugada 
personal  i va enganxar un xut 
molt potent al qual el porter no 
va poder  fer-hi res. El partit 
des de llavors va canviar to-
talment i els visitants cada cop 
tenien més possessió de pilota 
i més jugades de perill fins que 
al minut 23, Cristian va marcar 
un gran gol aprofitant un llan-
çament de porteria ràpid del 
porter Paco, i va ficar l’1 a 2 al 
marcador. Però quan sembla-
va que el marcador marxaria 
així al descans, els locals van 

marcar l’empat a 2 aprofitant 
que la defensa de l’Òdena no 
va refusar la pilota en una juga-
da boja dintre de la seva àrea.
La segona part va ser molt 
igualada en quant a ocasions 
pels dos equips i bones atura-
des del porter local i de Pau, 
partit intens fins al final i amb 
molt bona actitud demostrada 
pels visitants que lluitant i llui-
tant es van emportar la victòria 
marcant, al minut 31 i per mitjà 
d’Albert, el gol que tancava el 
marcador i donava així la se-
gona victòria consecutiva fora 
de casa.
Per part del CFS Òdena van 
jugar: Paco, Jaume(C), Mic-
hael(1), Albert(1), Marc, Pau, 
Cristian, Àngel i Eladio.
El pròxim partit de l’equip sèni-
or es jugarà diumenge 6 d’abril 
al poliesportiu Mestre Vila Vell 
d’Òdena davant el Castellgalí 
Unió Esportiva.
Resultats dels equips base:
Club FS Manresa 7-0 CFS 
Òdena juvenil 
CFS Òdena infantil 6-4 Pere 
Vives Vich 

El CNI Best Fasol, a la segona 
prova de la Xallenge Penedès
CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge 30 de 
març es va disputar a Moja 
(Olèrdola) la segona prova de 
la Xallenge de btt Anoia – Pe-
nedès – Garraf, amb la partici-
pació de 250 ciclistes.
L’equip del CN Igualada/ Best/ 
Fasol hi va ser present amb 4 
dels seus corredors; Albert Tor-
res, Oscar Ferrando, Oriol Ma-
rimon i Eduard Graell.
Albert Torres tot i realitzar una 
mala sortida, va fer una cur-
sa de menys a més, acabant 
fent una molt bona remuntada, 
aconseguint una bona 16ena 
posició absoluta i 9è màster30, 
finalitzant amb un temps de 1h 
31’ i 08’’
Per la seva part Oscar Fer-
rando va fer una bona cursa, 
anant de menys a més i de-
mostrant un cop més la seva 
consistència, finalitzant amb 

una meritòria 50ena posició 
absoluta i 22è màster30, amb 
un temps de 1h 39’ i 39’’
Oriol Marimon, tot i patir des de 
el dia anterior un fort constipat 
i mal de coll va decidir prendre 
part igualment a la cursa, aca-
bant en la 77ena posició abso-
luta i 17è sènior, amb un temps 
de 1h 45’ i 34’’
Finalment, Eduard Graell tam-
poc va tenir la sort de cara 
doncs va patir una punxada. 
Al final el corredor igualadí va 
entrar a meta en la 199ena po-
sició absoluta i 32è sènior, amb 
un temps de 2h 23’ i 48’’.

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

Dissabte passat, els Jocs Es-
colars de l’Anoia van viatjar en 
el temps. El Campionat Poli-
esportiu Aleví va celebrar la 
Jornada de Bitlles Catalanes. 
Després de 4 anys, les bitlles 
van tornar a ser les protagonis-
tes com a esport convidat de 
la competició. Tots els equips 
participants del Campionat 
de Poliesportiu van disputar 
la seva partida contra un altre 
equip de la competició a les 
pistes de Bitlles Catalanes. A 
mig matí, l’amfiteatre de Les 
Comes es va disfressar per 
rebre els equips de P5. Una 
trobada matinal de Jocs Tradi-
cionals va omplir les cares dels 
petits de somriures. A part de 
les Bitlles Catalanes, la festa 
va fer rotar als participants pels 
diferents jocs com la Corda, la 
Xarranca, el Mocador, les Ca-
dires i la Lluita de galls.
A la tarda, la piscina de Les 
Comes va celebrar la Final del 
Campionat Comarcal de Na-
tació, individual i relleus. Els 
millors nedadors de la comar-

Els Jocs Escolars de l’Anoia 
viatgen en el temps

ca van submergir-se a l’aigua 
per demostrar les seves millors 
marques. No només es va ce-
lebrar la competició individual 
sinó que també es va disputar 
la competició per equips. Tots 
aquells que van voler, amb ins-
cripció prèvia, van tenir l’opor-
tunitat de demostrar la seva 
potència en equip. Podeu tro-
bar tots els resultats i classifi-
cacions d’individuals i relleus a 
www.ceanoia.cat.
Per demà dissabte  destaquem 
la Jornada de Bitlles Catalanes 
del Campionat de Polisportiu 
Benjamí. Els més petits del 
Campionat disputaran els en-
frontaments al camp de Bitlles 
Catalanes des de les 9h. del 
matí. També hi ha prevista, a 
Les Comes, la 7a. Trobada 
Prebenjamina. El diumenge 
rebem la fase local del Cam-
pionat Cruyff Courts Campions 
6vs6. Els diferents equips de la 
Comarca disputaran el torneig 
comarcal amb l’objectiu de 
classificar-se per la fase naci-
onal.

NATACIÓ / REDACCIÓ

Recentment una nombrosa de-
legació de fins a 13 nedadors 
de la secció de Màsters del 
Club Natació Igualada (CNI) 
(la 6a. de 44), van participar 
al XIV Trofeu Màster “Vinyes 
Verdes vora el mar” celebrat al 
Complex Aquàtic de Vilafranca 
del Penedès. Amb més de 300 
participants al Trofeu, els ne-
dadors igualadins van millorar 
les seves marques personals, i 
entre ells Ernest Parcerisas va 
millorar la seva marca als 100 
m Braça superant el seu pro-
pi rècord d’Espanya establert 
als Campeonats d’Espanya de 
Màsters celebrats a Mallorca i 
va assolir el rècord de Catalu-
nya als 100 m estils.

Resultats
Així, les classificacions obtin-
gudes, a les categories cor-
responents, han estat: Blanca 
Pedroche ha quedat 4a. a la 
prova de 50 m Lliures amb 
un temps de 37.36; Cristina 
Sánchez ha quedat 2a. a la 
prova de 50 m Lliures amb un 
temps de 30.50, 1a. a la prova 
de 100 m lliures amb un temps 
de 1:07.13 i 2a. a la prova de 
200 m Lliures amb un temps 
de 2:29.30; Irina Torelló ha 
quedat 2a. a la prova de 100 
m Lliures amb un temps de 
1:09.82, 1a. a la prova de 50 
m Esquena amb un temps de 
38.02; Dolors Palau ha quedat 
1a. a la prova de 200 m Lliu-
res amb un temps de 2:42.55; 
Francina Travesset ha quedat 
5a. a la prova de 50 m Lliures 
amb un temps de 50.06 i 2a a 
la prova de 100 m Lliures amb 
un temps de 1:50.72 ; Gerard 
Gual ha quedat 3r a la prova de 

Els màsters del CNI assoleixen un 
rècord d’Espanya

200 m Lliures amb un temps de 
2:12.52 i 2n a la prova de 100 
m Papallona amb un temps de 
1:06.31; Marc Arcil ha quedat 
2n a la prova de 50 m Lliures 
amb un temps de 27.78 i 4t a 
la prova de 100 m Lliures amb 
un temps de 1:03.00; Sabi Ub-
als ha quedat 6è a la prova de 
100 m Lliures amb un temps 
de 1:11.02 i 4t a la prova de 
50 m Lliures amb un temps 
de 34.25; Daniel Grados ha 
quedat 1r als 100 m Papallona 
amb un temps de 1:06.23 i 3r 
a la prova de 50 m Lliures amb 
un temps de 27.03; David Car-
ballo ha quedat 7è a la prova 
de 50 m Lliures amb un temps 
de 31.29, 6è als 100 m lliures 
amb un temps de 1:10.97 i 4t 
a la prova de 200 m Lliures 
amb un temps de 2:46.96; Ro-
bert Martin ha quedat 2n a la 
prova de 200 m Lliures amb 
un temps de 2:42.60, 3r a la 
prova de 100 m Lliures amb un 
temps de 1:13.60 i 3r a la prova 
de 100 m Estils amb un temps 
de 1:29.95; Jaume Basas ha 
quedat 1r als 50 m Papallona 
amb un temps de 37.77 i 1r a 
la prova de 100 m Estils amb 

un temps de 1:43.91; Ernest 
Parcerisas ha quedat 1r a la 
prova de 50 m Braça amb un 
temps de 49.83, 1r a la prova 
de 100 m Braça amb un temps 
de 1:54.30 (nou rècord d’Espa-
nya) i 1r a la prova de 100 m 
Estils amb un temps de 1:57.60 
(nou rècord de Catalunya).
També s’ha participat a les pro-
ves de relleus, a les respectives 
categories, amb els resultats 
següents: Irina-Gerard-Daniel-
Cristina han quedat 4ts a la 
prova de relleus mixtes amb un 
temps de 2:13.07; Irina-Franci-
na-Dolors-Cristina han quedat 
2es a la prova de relleus feme-
nins amb un temps de 2:12.10; 
Jaume-Sabi-Robert-Ernest 
han quedat 2ns a la prova 
de relleus masculins amb un 
temps de 2:27.77; Marc-David-
Gerard-Daniel van quedar 2ns 
a la prova de relleus masculins 
amb un temps de 1:50.91.
Amb aquests nous resultats 
la secció de Màsters continua 
consolidant i millorant posici-
ons als rànquings català i es-
panyol, tot preparant-se dura-
ment pels pròxims events. 

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí, tot i la der-
rota de dissabte contra el CV 
Salou (3-1), conserva les se-
ves aspiracions de mantenir la 
seva plaça a Primera Catalana 
de cara a la temporada vinent. 
Els seus rivals en la lluita per 
conservar la categoria, el CV 
Joves Caldes i el CV Andorra 
també van perdre els seus par-
tits, contra el líder i el cuer de la 
classificació, respectivament.
Els igualadins van sortir a jugar 
a la pista del Salou amb inten-
sitat, però l’equip local va sa-
ber interpretar molt bé el partit i 
van obtenir una victòria a base 
d’ofici per 3 sets a 1. Els tar-
ragonins van neutralitzar l’atac 
visitant i van saber fer-li mal a 
la seva defensa.

Demà dissabte, l’IVC juga a les Comes 
un partit clau pel seu futur 

Aquest dissabte 5 d’abril a les 
16h l’Igualada Vòlei Club juga-
rà al Gimnàs de Les Comes 
el partit que pot ser clau pel 
seu futur a la Primera Divisió 
Catalana. L’equip rebrà el CV 
Andorra, un dels dos rivals di-
rectes, en la que serà la penúl-
tima jornada de la temporada. 
Aquest és un dels partits més 
importants que s’hagin viscut 
en la història del voleibol igua-
ladí. Així doncs, el club espera 
la presència de tots els aficio-
nats a aquest esport per ani-
mar el primer equip.
El primer equip femení tam-
bé va perdre, en aquest cas a 
casa contra el CV Sant Cugat 
per 0 sets a 3. Les jugadores 
vallesanes no van donar cap 
opció a L’Igualada, que veu 

com es compliquen les opci-
ons per seguir endavant en la 
fase d’ascens.
El primer set va ser un monò-
leg de les jugadores visitants, 
amb ratxes constants de diver-
sos punts seguits fins el 12-25 
final. Les igualadines van can-
viar el xip i van realitzar posteri-
orment dos sets molt meritoris, 
tot i que sense premi final. Cal 
tenir present que l’equip al que 
s’enfrontaven compta dins les 
seves files amb joves jugado-
res juvenils de gran qualitat 
que han participat en Campio-
nats d’Espanya de categories 
inferiors.
El filial masculí va estar a punt 
de completar una gran remun-
tada en la seva derrota a la 
pista de l’Escola Orlandai per 

3 a 2. El sènior B va comen-
çar despistat en un partit on va 
arribar amb moltes baixes. Els 
dos primers sets i bona part del 
tercer van ser de clar domini lo-
cal. Però quan el partit sembla-
va sentenciat, amb 2 sets favo-
rables als barcelonins i amb un 
marcador de 20-15 en el tercer 
parcial, l’Igualada va iniciar la 
seva reacció.
Una ratxa de cinc punts seguits 
va permetre capgirar el resultat 
i escurçar distàncies als igua-
ladins. L’equip va començar a 
créixer a la vegada que el joc 

del rival començava a mos-
trar inseguretats. El quart set 
va ser de clar domini visitant i 
els jugadors del sènior B van 
afrontar el ‘tie-break’ decisiu 
amb els ànims pels núvols. De 
fet, l’equip es va situar a meitat 
de set amb una renda de tres 
punts a favor. Però una llar-
ga ratxa d’errors consecutius, 
causada potser pel cansament 
d’un partit molt llarg o per l’eu-
fòria del moment, va permetre 
l’Orlandai fer vuit punts seguits 
i assegurar-se la victòria. 
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Un dels equips de pàdel del club.

Castellolí acollirà l’1 
de maig la propera 
edició de la Tuga Trail

PÀDEL / REDACCIÓ

L’equip Junior de les Moreres 
va jugar aquest cap de setma-
na contra el  Village A, perdent 
per 0-3.  
Adrià Vazquez – Marc Munta-
né va perdre per 6-4/5-7/3-6 
contra Pablo Villalobos – Ro-
ger Morell. Pol Piqué – Eduard 
Palmés van perdre per 1-6/6-
4/4-6 contra Sergi Outomuro 
– Àlex Rodríguez. Toni Esteve 
– Jan Mallart van perdre per 
3-6/1-6 contra Arnau Morell – 
Marc Layola. 
L’equip +45 de les Moreres 
va jugar contra l’Esquaix gua-
nyant per 2-1.  Jordi de Belza 
– Kike Cerdan van guanyar per 
6-2/4-6/6-3 contra Angel Soler 
– Jordi Homs. Toni Esteve – 
Jaume Bascompte va guanyar 
per 6-3/6-0 contra Santi – Da-
vid. Pau Palmés – Jordi Mun-
taner van perdre per 5-7/4-6 
contra Joan – Pep Farré.

Actualitat dels equips de pàdel 
de Calfont-les Moreres

L’equip federat B de les More-
res va jugar contra Tot Pàdel B 
perdent per 3-0.
Josep Joan Panadés – Carles 
Pèrez van perdre per 4-6/1-6 
davant de Xavi Morales – Jo-
sep Jimenez. Toni Esteve – 
Jaume Bascompte van perdre 
per 4-6/6-3/3-6 contra Alex Ar-
rufat – Jose Retio. Toni Aguile-
ra – Ramon Albareda van per-
dre per 0-6/3-6 davant de Jose 
– Jordi. 
L’equip femení de Padelcat B 
va jugar contra Can Amat per-
dent per 2-1.  
Carme Grau – Antonia Arra-
bal van perdre per 4-6/7-5/7-
5 davant Eli Campos – Rosa 
Arevalo.  Clara Vives – Glòria 
Santamaria van guanyar per 
3-6/4-6 davant Nadia Naudó – 
Emma Ganza. Montse Marsal 
– Raquel Soteras van perdre 
per 6-3/3-6/7-5 contra Rosalia 
Navarro – Marta Clos. 

PÀDEL / DAVID JAUME

En el calendari esportiu co-
marcal no es prodiguen gaire 
campionats o activitats exclusi-
vament femenines.
El passat cap de setmana per 
això, l’Esquaix Igualada va or-
ganitzar la segona edició d’un 
torneig reservat solament a les 
noies amb el patrocini de FIAT.
Amb la molt respectable par-
ticipació de 60 noies, el cam-
pionat va ser un èxit total i va 
demostrar un cop més que el 
pàdel a nivell femení té molt 
bona salut.
El Fiat és va dividir en 3 cate-
gories i va acabar amb els se-
güents resultats:
En categoria or, victòria de la 
parella favorita Anna Clara-
munt/Francina Olaria davant 
Gloria Ferrer/Mireia Homs.
En plata i després d’una com-
petició igualadíssima, victòria 
final de la Carlota Llorach/Carla 
Gassó davant la Khaoula Arab/
Noelia Blanquez i finalment en 
bronze Manuela Freixa/Raquel 
Zambrana van dominar la ca-
tegoria guanyant Mireia Corta-

60 noies inscrites al torneig 
femení de pàdel

sa/Rosa Vidal.
Lliga catalana: Amb la celebra-
ció del Fiat, els partits de lliga 
catalana femenina no és van 
poder jugar, però en canvi, dos 
equips masculins és van des-
plaçar per jugar els seus com-
promisos a 1a i veterans.
L’equip Subaru B, que juga a 
1a categoria va ensopegar cla-
rament davant el Tot Pàdel de 
Manresa.
Les parelles Toni Valladaura/
Lluís Fernàndez, Àngel Solé/
Jordi Homs i Pere Farré/Martí 
Mas van caure totes per 2-0 al 
Bages.
L’equip Subaru de veterans 
tampoc va tenir el dia i van 
cedir el liderat a Les Moreres 
desprès de perdre per 2-1.
Joan Corcelles/Josep Ferrer 
van sumar el punt igualadí 
guanyant Jordi Muntané/Pau 
Palmes. Jordi Homs/Àngel 
Solé van caure davant Quique 
Cerdan/Jordi de Belza 3-6, 6-4, 
3-6 i igual sort van patir David 
Sanuy/Santi Aizcorbe davant 
Jaume Bascompte/Toni Este-
ve.
 

Guanyadores del torneig femení.

CURSES / REDACCIÓ

Un any més, la Tuga Trail de 
Castellolí, cursa de muntanya 
i caminada popular que tindrà 
lloc el proper dia 1 de maig a 
Castellolí, comença la seva 
activitat amb la presentació de 
l’esdeveniment que tindrà lloc 
demà dissabte dia 5 d’abril a 
les 9h del matí al local de La 
Brillante de Castellolí. Aquest 
any arriba a la sisena edició 
i segueix sent organitzada 
per Tuga Active Wear junta-
ment amb la Secció de Cur-
ses de Muntanya UECANOIA i 
l’Ajuntament de Castellolí. 
Les inscripcions online s’obri-
ran el proper 6 d’abril a través 
de la web www.tugatrail.com, 
i també es podran fer de for-
ma presencial a la secretaria 
del Club Excursionista UECA-
NOIA i a l’Ajuntament de Cas-
tellolí. Si voleu estar informats 
en tot moment, podeu fer tot el 
seguiment a la nostra pàgina 
de Facebook www.facebook.
com/tugatrail o a través del 
compte de Twitter @TugaTrail.

Nil Munné, campió de 
consolació de l’Open Bonasport
SOFTRACKET / REDACCIÓ

El club Bonasport, de la Bo-
nanova barcelonina va ser es-
cenari d’un open de softracket 
puntuable per la federació ca-
talana.
El campionat va comptar amb 
la participació dels igualadins 
Nil Munné i Quim Serra.
El Nil va tenir un molt destaca-
da actuació perdent desprès 
d’un igualat partit de segona 
ronda del quadre amb Jesús 
Pablos, qui per postres va ser 
el guanyador del open. En el 
quadre de consolació, el igua-
ladí va tenir una actuació im-
pecable guanyant el quadre de 
consolació de 1a categoria.
El Quim Serra, amb poca ex-
periència encara, va caure a 

la 1a ronda de 2a categoria i 
posteriorment va ser eliminat a 
2a ronda del quadre de conso-
lació.
El softracket, és un esport re-
lativament nou dins els esports 
de raqueta i està pujant amb 
molta força sobretot a Barcelo-
na i Madrid. A grans trets, les 
diferències més grans respec-
te a l’esquaix són les raquetes 
més curtes, iguals a les de 
raquetball i la puntuació és a 
15 punts i sempre al millor de 
3 sets. La pilota és més gran 
i amb un bot molt més viu el 
converteixen en un esport més 
lent i molt agraït per fer la “sua-
deta” setmanal.

Demà, primera 
prova de la Copa 
Catalana d’Escalada 
a l’Ingravita 

ESCALADA / REDACCIÓ

Aquest dissabte dia 5 d’abril 
a la sala d’escalada Ingravita 
d’Igualada, tindrà lloc la prime-
ra prova de la Copa catalana 
d’escalada en bloc de Catalu-
nya organitzada per la Federa-
ció d’entitats excursionistes de 
Catalunya i amb el suport de 
l’entitat igualadina Egan, Espe-
leo grup Anoia.
Aquesta prova comptarà amb 
la participació dels millors es-
caladors en aquesta disciplina 
del nostre país que ens oferi-
ran un gran espectacle esca-
lant recorreguts de dificultat 
extrema.
La prova començarà dissabte a 
les 8 del matí amb les catego-
ries Sub12, Sub15 i veteranes, 
a la tarda continuarà amb les 
Sub18, absoluts/es i veterans.
Des de Ingravita aportaran el 
seu granet de sorra amb al-
guns participants sortits de la 
nostra pedrera, amb els joves 
Alba i Marc i l’Àngel en vete-
rans.
Tots ells amb una motivació 
extraordinària, que ho donaran 
tot per pujar al podi.
Per a més informació podeu 
consultar la nostra web www.
ingravita.cat o bé enviar-nos 
un correu a info@ingravita.cat.
Inscripcions a través del web 
de la FEEC a http://inscripci-
ons.feec.cat/feec 
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publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



Els quatre components de l’equip Giant Amics Cicistes Anoia.
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El passat dissabte dia 29 per 
la tarda, l’Esquaix Igualada va 
ser escenari la presentació de 
la Titan, la mítica prova en BTT 
pel desert marroquí.
La Titan Desert, es celebra 
dels dies 27 d’abril al 2 de Maig 
i constarà de 6 etapes d’uns 
720km.
Com ja vàrem anunciar, el re-
corregut transcorre pel Marroc 
des de el Nord (Midelt), fins el 
Sud (Madid).
Les dues primeres etapes re-
correran el Cirque de Jaffar 
i seran les etapes amb mes 
desnivell. La resta d’etapes ja 
transcorren per pistes del de-
sert on el principal obstacle, es 
la calor i la sorra.
Una de les sis etapes es la ma-
rató, sens dubte l’etapa reina 
on els participants no tindran 
dret a cap assistència ni tam-
poc cap avituallament.
I com a gran novetat aquest 
any, és l’etapa sense senyalit-

Vuit anoiencs prendran part a la 
prestigiosa Titan Desert

zar i 100% d’orientació.
En la presentació hi van ser 
presents tots el membres de 
l’equip GIANT/ACA juntament 
amb el president dels Amics 
Ciclistes Anoia, Ramon Cone-
sa.
L’equip igualadí el formen Toni 
Aguilera, Joan Castells, Cristi-
an Garcia i Ferran Lara.
Segons els seus responsables, 
inicialment s’optarà lògicament 
a la classificació general indi-
vidual com també a la general 
per equips amb el Toni Aguile-
ra, Ferran Lara i Joan Castells.
Cristian Garcia i Toni Aguilera 
ja compten amb una Titan i la 
seva experiència serà molt 
valuosa per la resta de l’equip 
amb una gran participació 
de 425 riders, entre ells varis 
anoiencs més. Es tracta dels 
igualadins Jordi Gomà, Josep 
Rubinat, l’odenenc Àngel Gra-
ells, i el tousenc Bonaventura 
Claramunt. 

CICLISME / REDACCIÓ

Vuit igualadins van ser el pas-
sat cap de setmana al barcelo-
ní barri de St. Andreu per jugar 
el campionat d’Espanya en les 
categories de 13 i 17 anys.
El resultat global va ser prou 
bo destacant sobretot el 5è lloc 
del montbuienc Nacho Fajardo 
en la categoria de 13 anys.
En la categoria de sub 17 mas-
culí els nostres Marc Santfeliu 
i Javi Fajardo van caure a 1/8 
de final davant el català Jau-
me Reixach i i el gallec Pablo 
Quintana respectivament. Per 
llocs, van quedar en el lloc 22 
i 24.
En la categoria sub 13, Nacho 
Fajardo va guanyar al murcià 
i campió d’Espanya S11 Alva-
ro Martín en 1a ronda. A ¼ de 
final va perdre davant el local 
Pablo Dolz i per llocs assolir un 
gran 5è lloc final.
Nil Aguilera perdre a 1a ronda 
davant Pablo Dolz i en el qua-
dre per llocs acabà en 15è lloc. 
Gerard Sabariegos, va perdre 

Presència igualadina al 
campionat d’Espanya d’esquaix

a les prèvies davant el català 
Joan Serna i per llocs va ocu-
par el 18è lloc final.
A nivell femení, Mar i la Berta 
Aguirre va caure totes dues a 
1/8 de final davant les galle-
gues Henar Andrés i Inés Gó-
mez. Per llocs van acabar la 
Mar en 11a posició i la Berta 
14è.
Lliga catalana
L’equip de 3a categoria se-
gueix cremant jornades sense 
poder sortir dels vagons de cua 
del seu grup.
A Sabadell, els igualadins van 
poder sumar un valuós puntet 
gràcies a la victòria de Sergio 
Rivero davant Oriol Brugue-
ra per 11-7, 11-8, 12-10. Però 
Carles Sánchez va caure amb 
Marc Bruguera per 2-11, 2-11, 
9-11, Ton Colom ho va fer da-
vant Eloi Baqué per 4-11, 6-11, 
8-11 i finalment el jove Nacho 
Fajardo va cedir desprès de 
vendre molt cara la seva pell 
davant Inés Callaghan per 
8-11, 9-11, 9-11.

HOQUEI FEMENÍ / REDACCIÓ

El passat cap de setmana del 
15 i 16 de març es va disputar 
a Coutras (França) la Final4 
de la Copa d’Europa de Ho-
quei Patins Femenina, en la 
que hi van participar l’amfitrió 
Us-Coutras (França), Noisy-le-
Grand (França), el C.P. Voltre-
gà (Catalunya) i el C.P. Alcor-
cón (Madrid). 
Fins a quatre de les jugadores 
d’aquests equip son igualadi-
nes i formades al IFHCP. Anna 
Gil (Us-Coutras), Maria del Mo-
ral, Teresa Bernadas i Raquel 
Bernadas (C.P. Alcorcón). 
Després d’una disputada se-
mifinal entre els dos equips 
amb representació igualadina, 
va ser el C.P. Alcorcón el que 
va assolir el passi a la Final. A 
les hores es va enfrontar a l’al-
tre equip francès, el Noisy-le-
Grand (París) que havia elimi-
nat en l’altre semifinal al gran 
favorit, el C.P. Voltregà. 
Una final amb molt nervis, que 
sortosament es va decantar de 
cara de l’equip de la comunitat 
de Madrid, on les tres iguala-
dines formen la seva columna 
vertebral des de la porteria, 

Tres igualadines, campiones de la Copa 
d’Europa d’hoquei femení

passant per la defensa i fins 
arribar a la davantera. 
Hi va haver una nombrosa co-
lònia igualadina entre el aficio-
nats desplaçats fins la població 
propera a Bordeaux. El presi-
dent del nostre club Salvador 
Gil (pare de l’Anna), l’exjuga-
dora del IFHCP Maria Díez 
que hi va anar des de Gijón, el 
secretari del nostre club Enric 
Bernadas (pare de la Teresa i 
la Raquel) així com el Manolo 
del Moral (pare de la Maria).
A més, també vàrem comptar 
amb la presència del també 

igualadí Marc Muntané que 
milita al Us-Coutras masculí, 
acompanyat de la seva parella 
i els seus familiars, 
Felicitar a les tres campiones 
per l’èxit assolit i  també a l’An-
na Gil per el gran paper que 
va fer el seu equip en aquesta 
Final4, ja que van acabar en 
tercera posició. Un èxit que 
s’ha de fer extensiu el Igualada 
Femení Hoquei Club Patins, ja 
que aquestes jugadores sem-
pre donen suport al seu antic 
club i sempre es sentiran del 
IFHCP. #Sempreifhcp.

Quatre igualadines campiones d’Europa.

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

El protagonista principal del 
partit foren les fortes ventades 
que dificultaren el joc. Dit això, 
al minut 5, en un atac ràpid els 
locals aconseguiren marcar (1-
0) el gol que significaria la seva 
victòria. La resposta dels igua-
ladins fou per mediació de Pa-
dró que passà a Roger, el qual 
centrà i Ureña rematà fora. X. 
Cantarell quasi marcà en un 
centre xut que topà en el tra-
vesser. Posteriorment el meta 
Domènech aturà una passada 
amb perill. Calsina  jugà amb el 
central M. Cantarell que com-
binà amb Ureña i aquest amb 
Roger, sense conseqüències. 
El mig Corbella fou un puntal, 
com de costum, tallà una ju-
gada i habilità a Cantarell, que 
forçà un córner. Un davanter 
del Prat, a la sortida d’un cór-
ner rematà prop del pal, i ja l’úl-
tima jugada del primer temps 
fou un atac dels blaus iniciat 
per Corbella que jugà cap a X. 
Cantarell, que centrà a l’espai i 
Ureña no pogué marcar. 
Els ‘aviadors’ iniciaren la se-
gona part atacant però Do-
mènech sortint amb el peu ho 
anul·là, poc després estave-
llaren un remat al travesser. 
Resposta visitant  de Canals 
que xutà fot a porta i el rebot 
fou rematat per X. Cantarell, 
sortint fora per poc. Domènech 

El vent dificulta el joc de 
l’Igualada veterà al camp del Prat (1-0)

en una bona estirada tragué 
una pilota que entrava arran de 
pal. Biscarri, lluitador tot el par-
tit, efectuà la següent jugada 
i passà llarg X. Cantarell que 
xutà fora. Els blaus cercaren 
l’empat i Farré inicià la contra 
passant a Roger, que centrà 
i X. Cantarell rematà ras. Ho 
tornà a intentar X. Cantarell 
en jugada personal, però el 
porter parà el remat. Les juga-
des d’atac canviaren de bàndol 
contínuament i el central M. 
Cantarell primer i Domènech 
després, i també Padró, anul-
laren llurs perills al seu portal. 

Ivan efectuà una bona jugada 
amb tècnica que ningú pogué 
rematar. Finalitzant l’encontre 
un contraatac local deixà el da-
vanter sol davant Domènech 
que en una ràpida sortida tapà 
i el xut ras sortí fora llepant el 
pal llarg. Molts atacs, pocs gols 
i molt vent.
Ramonet feu jugar: Domè-
nech, Farré, Padró, M. Canta-
rell, Calsina, Corbella, Robert, 
Roger, Ureña, Canals, X. Can-
tarell, Tort, Biscarri, i Ivan. El 
proper dissabte ens visitarà 
l’Europa, a les Comes-2, a les 
16h.

Robert, M. Cantarell, Padró i Canals.
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La 25a edició de La Mostra 
d’Igualada - Fira de teatre 
infantil i juvenil tindrà lloc en-
guany del 24 al 27 d’abril i 
compta amb la participació de 
48 companyies, de les quals 
12 estrenaran els seus espec-
tacles durant la fira.
Durant l’acte de presentació 
de la nova imatge de la Mos-
tra, Josep Miserachs, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
igualadí, ha fet palès la im-
portància de la continuïtat de 
la Mostra de teatre, “un espai 
cultural imprescindible per a 
tots, no només per als infants. 
Que els nens i les nenes 
s’acostumin a gaudir del tea-
tre, de la música, del cinema i 
de qualsevol altra activitat cul-
tural és la base de la societat 
oberta i culta del futur”. 
Amb el permís d’artistes, pro-
gramadors, voluntaris i es-
pectadors adults, la imatge 
d’aquesta edició tan especial 
té com a protagonistes els in-
fants, en tant que públic teatral 
actiu. Per això s’ha apostat per 
un eslògan contundent: “25 
anys portant pares al teatre”.
Una manera de jugar a l’in-
tercanvi de papers entre els 

pares i els fills, d’arrencar un 
somriure a totes les persones 
que any rere any formen part 
de La Mostra i de mirar enrere 
per seguir impulsant ferma-
ment les arts escèniques per 
a tots els públics.
Gràficament, com és habitual 
en la filosofia de La Mostra, 
la imatge fuig de l’estètica in-
fantil més comuna per evocar 
la tradició racionalista i alhora 
reivindicar el criteri dels in-
fants com a públic madur. Al 
cartell s’ha optat per un fons 
totalment neutre per potenciar 
el missatge, que és l’element 
principal. Així, l’eslògan “25 
anys portant pares al teatre” 
es presenta sense interferèn-
cies, reforçat amb una tipogra-
fia estàtica, racionalista i de 
pal sec com és la Futura Bold 
(1927), una de les més utilit-
zades des de la seva invenció.
Pel que fa a l’espot, rodat 
als afores d’Igualada, es pot 
veure a la protagonista em-
penyent un cotxet on hi porta 
assegut al seu pare. Els prota-
gonistes de la campanya són 
Júlia i Agustí Pelfort, filla i pare 
igualadins que han col·laborat 
desinteressadament amb la 
fira.

La conceptualització de la 
campanya d’aquesta 25a edi-
ció és de l’agència Boxcom, 
integrada per l’artista iguala-
dí Ramon Enrich i el director 
Joan Domènech, conjunta-
ment amb l’equip de La Mos-
tra d’Igualada.

Nova pàgina web
A nivell comunicatiu, el can-
vi més important d’aquesta 
edició és la nova web de La 
Mostra d’Igualada, una eina 
que s’ha concebut totalment 
orientada a l’usuari. Tenint en 
compte els diversos perfils 
dels visitants de la fira, s’ha di-
vidit en els següents apartats: 
espectadors, artistes, profes-
sionals, premsa i empreses. 
Cada usuari hi trobarà la infor-
mació general de La Mostra, a 
més dels documents, informa-
cions i formularis específics 
segons les seves necessitats. 
Així la pàgina web respon a 
criteris de practicitat, usabilitat 
i accessibilitat.
Pel que fa al disseny s’ha op-
tat perquè sigui clara, dinà-
mica i moderna, adaptant la 
imatge corporativa pròpia de 
la fira

La Mostra d’Igualada: “25 anys portant pares al teatre”
Una nova imatge • S'aposta pel protagonisme dels infants com a públic teatral actiu

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a les 11 de la 
nit tindrà lloc a l’Ateneu Igua-
ladí una nova sessió de Músi-
ques de Butxaca per a al qual 
es comptarà amb la presència  
de Juke Movie. El preu de l’en-
trada és de 10 euros (8 amb 
els descomptes habituals)
Juke Movie ofereixen un show 
acústic que no deixa indiferent 
a ningú. Es caracteritza per 
la qualitat i originalitat a l’ho-
ra d’escollir el seu repertori i 
la seva manera d’interpretar 
amb petites (o grans) dosis 
d’humor i complicitat amb el 
públic, sense perdre l’elegàn-
cia.
Versions acústiques i perso-
nals de cançons de tota la 
vida, però que no sovint les 
trobem en un repertori amb 
aquest format de guitarra i 
veus. Des de Nina Simone 
fins Cee Lo Green, passant 
per Janis Joplin, Everly Brot-
hers, Vaya Con Dios, Carmel, 
Michael Jackson, Queen, The 

Police,…
Juke Movie està format per 
Belén Alonso (veus i percus-
sió menor) i Quim Zango (gui-
tarra i veus). 

Concert de Pribiz i Els Capí-
tols d’una història
Demà dissabte 5 d’abril de 
2014 els grups Pribiz i Els Ca-
pítols d’una Història estaran 
actuant al Teatre Municipal 
de l’Ateneu Igualadí a partir 

de les 22:00h. Els dos grups 
aprofitaran per enregistrar el 
concert en la seva totalitat i 
fer-ne alguns vídeos que més 
tard podran gaudir els assis-
tents.
Pribiz és un grup jove amb 
membres de Capellades i 
Igualada, la seva música es 
mou entre el pop i el folk més 
optimista amb clares referèn-
cies a grups com Mumford & 
Sons o The Lumineers. Un 
grup de composicions exqui-
sides i amb un futur molt pro-
metedor. Pribiz enceta la nova 
temporada de concerts amb 
aquest concert, i comença una 
nova etapa amb la il·lusió de 
poder enregistrar el seu pri-
mer LP.
Els Capítols d’una Història és 
un projecte format pels mú-
sics anoiencs Primo Zon, Giny 
i Quico Tretze. Cada un dels 
tres músics aporta la seva per-
sonalitat al grup fent que cada 
cançó porti segells de diferent 
procedència on els seus mons 

Cap de setmana musical a l’Ateneu amb Músiques de butxaca avui 
divendres i concert de Pribiz i Els Capítols d’una Història, dissabte

íntims en són el motor. Els Ca-
pítols d’una Història sempre 
s’ha basat en el directe i en 
petits clips que han penjat per 
la xarxa, és per això que apro-
fitaran el concert per enregis-
trar el seu primer disc en di-
recte amb les seves cançons 
més conegudes.
Aquest concert s’organitza des 
de la nova Associació Rock 
City i la promotora Atmosfe-
ra13 que volen dinamitzar la 

ciutat d’Igualada recolzant 
l’escena local i que el pròxim 
7 de juny també organitzaran 
la segona edició de l’Igualada 
Rock City. Compta també amb 
el suport de l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
El preu de les entrades és de 
7 euros i es poden adquirir al 
Posa’l Disc, al Hot Blues, a La 
Teixidora d’Igualada o a la ta-
quilla de l’Ateneu Igualadí.
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La nit just abans dels boscos 
és una experiència teatral 
transgressora que podem tor-
nar a veure aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora, en 
una pròrroga deguda a l’èxit 
de l’espectacle del passat cap 
de setmana, en què es va po-
sar el cartell d’esgotades les 
localitats en cadascuna de 
les tres funcions. I una de les 
claus d’aquest triomf és la po-
sada en escena tan autèntica, 
vivencial i diferent: l’obra no es 
viu dalt dels escenaris! Però 
l’ingredient més imprescindi-
ble de tots és sens dubte un, 
l’actor. L’Òscar Muñoz teixeix 
un personatge empàtic, lluita-
dor, boig, tendre i captivador 
que ens dóna la mà en aquest 
viatge per les clavegueres del 
sistema.
Muñoz es posa a la pell d’un 
sense sostre que viu remenat 
containers al marge de la soci-
etat. Una nit es troba un grup 
d’espectadors i els intenta re-
tenir explicant-los la seva his-
tòria. “És una obra molt huma-
na, 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 especi-
alitzada.

Funcions 
La pròrroga de La nit just 

abans dels boscos es farà 
el divendres 4 i el dissabte 5 
d’abril a les 22h. L’espectacle 
es presentarà en diversos es-
pais del teatre. No apte per a 
persones de mobilitat reduïda. 
Les entrades (15€ i 12€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Pròrroga de l’obra “La nit just 
abans dels boscos”, degut a 
l’èxit de la setmana passada, al 
Teatre de l’Aurora

L’espectacle és una 
experiència única 
amb una magnífica 
interpretació i una 
sorprenent posada en 
escena.

HISTÒRIA / LA VEU

L’arqueoantropologia és la 
disciplina que uneix l’arqueo-
logia i l’antropologia, una ci-
ència que Tona Majó va expli-
car amb detall en la sessió de 
l’AUGA d’aquest últim dilluns 
de març a l’Ateneu.
L’arqueoantropòloga Tona 
Majó va desgranar, de forma 
clara i concisa, els detalls de 
la disciplina, que contribueix a 
millorar la comprensió de les 
societats que ens han prece-
dit i es basa en l’estudi de les 
restes esquelètiques i de les 
pràctiques funeràries. 
Acompanyades d’elements 
gràfics i fotografies, Majó va 
detallar, amb rigor científic i 
amb proximitat, que l’arque-
oantropologia té diverses 
aplicacions: física, de camp 
i forense. Un gran nombre 
d’excavacions arqueològiques 
requereixen l’estudi antropo-
lògic de les restes, per poder 
interpretar les troballes i situ-

ar-les en el temps. En concret, 
Majó va parlar d’actuacions on 
ha treballar, com la sepultura 
megalítica de Les Maioles.

L’aventura del català
La llengua és un tema recur-
rent en converses i debats. Hi 
ha persones que veuen el got 
mig ple, d’altres el veuen mig 
buit. I és que, si bé és evident 
que el coneixement del català 
ha augmentat, també és cert 
que l’ús social està estancat. 
Amb la conferència que tindrà 
lloc el proper dilluns 7 d’abril, 
David Vila vol explicar quina 
és la situació social del cata-
là i, sobretot,  quins són els 
nostre hàbits lingüístics i com 
podem incidir-hi. És a dir, de 
quins mitjans disposem per 
tal d’ajudar a fer que el català 
esdevingui una llengua plena-
ment normal, com ho són el 
neerlandès a Holanda, l’ale-
many a Àustria o el danès a 
Dinamarca. 

Una ciència per conèixer millor 
la nostra història, a l’AUGA

POESIA / LA VEU

Diumenge passat dia 30 el 
poeta igualadí Lleonard del 
Rio va rebre el premi Fran-
cesc Castells, en la festa 
dels Jocs Florals de Calella, 
celebrada al Teatre de l’Or-
feó i organitzada per Amics 
de la Poesia. El poema pre-
miat del nostre compatrici 
porta per títol «L’horitzó». 
En aquesta convocatòria 
s’hi van presentar dos-cents 
vint-i-cinc treballs. El jurat va 
estar format per Albert Pera, 
Assumpció Ortet, Lluís Juvi-
nyà i Josep Miracle, secretari 
i impulsor de la festa. Actuà 
de mantenidor el poeta Edu-
ard Miró.
L’acte fou presidit per Nira 
Turbert, pubilla de Calella, 
acompanyada de l’hereu 
Josep Grima, i comptà amb 
l’assistència de l’alcaldessa 
Montserrat Candini i d’altres 
representacions.

Lleonard del Rio, 
premi Francesc 
Castells, a Calella

Un moment de l’explicació de Tona Majó FOTO: Maria Gregori

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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CINEMA / LA VEU

El proper diumenge, 6 d’abril 
a les 18h, al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada, la tropa 
de L’Edat de Gel, una de les 
famílies més divertides del 
cinema d’animació infantil, 
protagonitza La formació dels 
continents dins el cicle CINC 
de cinema infantil en llengua 
catalana. Aquesta és la quar-
ta pel·lícula de l’exitosa saga 
de L’Edat de Gel (Ice Age, 
2002), protagonitzada per una 
estranya família d’animals 
que corren aventures de tota 
mena durant la formació dels 
continents. Manfred, Sid i Die-
go són els inseparables com-
panys de viatge que es van 
conèixer durant l’Edat de Gel 
i que van aprendre a conviu-
re per necessitat. L’enginyosa 
història ajunta, doncs, un ma-
mut, un tigre dents de sabre i 
un ós peresós, i els fa passar 
contínuament per un munt de 
situacions límit, posant en evi-
dència les mancances, però 
sobretot les qualitats de cada 
animal davant les adversitats. 

Aquesta família, després de 
L’Edat de Gel, ha viscut més 
aventures en la segona i ter-
cera parts, El Desglaç i L’ori-
gen dels Dinosaures. La for-
mació dels continents és la 
darrera pel·lícula de la saga 
(2012) i enfronta novament els 
protagonistes a tota mena de 
peripècies amb l’afegit d’una 
nova criatura, l’Ellie. El film 
no oblida l’inefable esquirol 
Scrat que, amb l’eterna per-
secució de la seva gla fins al 
centre mateix de la terra, pro-

Cultura en Família proposa aquest diumenge 
“Ice Age 4 La formació dels continents”, cinema 
infantil en català

voca el trencament de Pangea 
i la deriva dels continents. La 
saga de L’Edat de Gel ha re-
collit nombroses distincions 
en diversos certàmens. La 
pel·lícula té una durada de 90 
minuts i el preu de l’entrada és 
de 4,5 euros. Aquesta projec-
ció forma part del programa 
de cinema infantil en català 
CINC, impulsat per la Direcció 
General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura, 
amb la col·laboració del Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística i diversos ajunta-
ments, institucions, entitats i 
cinemes. En el cas d’Iguala-
da, la iniciativa està promogu-
da per l’Ajuntament i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) i 
coorganitzada amb el Circuit 
Urgellenc. El CINC forma part 
del programa Cultura en Fa-
mília, que proposa un ventall 
d’activitats pensat per a les fa-
mílies. Inclou, a més d’aquest 
nou programa de cinema in-
fantil en català, tallers, teatre, 
visites, contacontes i un llarg 
etcètera.

LLIBRES / LA VEU

El 2 d’abril de 1805 va néi-
xer l’escriptor danès Hans 
Christian Andersen, que amb 
el temps va acabar esdeve-
nint un referent mundial de 
la literatura infantil de tots 
els temps. Per commemorar 
aquest il·lustre naixement la 
Biblioteca Central d’Igualada 
s’adhereix cada any, durant 
el mes d’abril, a la celebració 
del Dia Internacional del Lli-
bre Infantil que promou l’Or-
ganització Internacional per 
al Llibre Juvenil (IBBY). 

Una Hora del Conte molt 
especial
La Biblioteca ho celebrarà el 
dimecres 9 d’abril amb una 
Hora del conte molt especial, 
a les 6 de la tarda.
Aquesta activitat anirà adre-
çada a nens i nenes d’entre 
3 a 6 anys i anirà a càrrec de 
Núria Crosas, que presenta-
rà les Rondalles encadena-
des, un espectacle que se si-
tua entre el joc, la cançó i les 
rimes. Són “petites joies que 
ens diverteixen i hipnotitzen i 
que s’acaben sense solta ni 
volta, perquè el seu sentit és 
el joc en estat pur”, explica 
Crosas. A més a més, durant 
la primera quinzena d’abril, 
petits i grans podran trobar 
a la sala infantil de la Biblio-
teca una exposició de contes 
de la literatura infantil de les 
diferents rondalles d’arreu 

del món, que es podran em-
portar cap a casa.
El cartell i el missatge del 
Dia Internacional del Llibre 
Infantil d’enguany han estat 
elaborats per la secció irlan-
desa de l’IBBY. El text del 
missatge és obra de l’escrip-
tora Siobhán Parkinson i el 
cartell ha anat a càrrec de Ni-
amh Sharkey. Al seu missat-
ge, Parkinson diu que “sense 
l’escriptor, el conte no neix; 
sense tots els milers de lec-
tors arreu del món, el conte 
no arribarà a viure totes les 
vides que pot viure”.
La iniciativa de celebrar el 
Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil s’emmarca 
en la línia de fomentar la lec-
tura i la literatura del progra-
ma 3L de l’Institut Municipal 
de Cultura.

La Biblioteca es bolca en els 
lectors més petits amb el Dia 
Internacional del Llibre Infantil

MÚSICA / LA VEU

Ja són a la venda les entrades 
anticipades per al Rèquiem de 
Brams que oferirà l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, amb la 
Coral Mixta d’Igualada, el Cor 
de Cambra de Granollers i la 
Coral de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona. El con-
cert serà el proper dimarts 15 
d’abril a la basílica de Santa 
maria d’Igualada i les entra-
des es poden adquirir al Punt 
de difusió cultural i turística 
d’Igualada, al c. Garcia Fos-
sas, 2

Ja són a la venda les 
entrades anticipades 
per al Rèquiem de 
Brams

Concert de música 
sacra a Santa Maria
MÚSICA / LA VEU

L’Institut Municipal de Cul-
tura coorganitza amb el Cor 
d’Homes d’Igualada, un con-
cert de música sacra, el pro-
per dissabte dia 12 d’abril a 
dos quarts de deu del vespre 
a la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada, amb l’entrada al 
concert gratuïta. En aques-
ta ocasió, el Cor d’Homes 
d’Igualada es veurà reforçat 
amb una desena de cantaires 
d’altres agrupacions que s’han 
afegit al cor per aquesta pro-
ducció.

Teatre i música al Hot Blues

TEATRE/MÚSICA / LA VEU

Durant tot el cap de setmana, 
des d’avui divendres i fins diu-
menge al bar musical Hot Blu-
es es podrà gaudir de teatre 
amb l’obra “El Teo va de pu-
tes”, un text de Joel Grau amb 
la interpretació d’Anna Bertran 
Casas i Carles Gilabert, un 
còctel dramaturg amb 2/3 de 
lectura, 3/5 d’interpretació, un 
parell de tocs  amb monòleg 
i 1 ratlladura de sorpresa. Di-
vendres i diumenge serà a les 
7 de la tarda i dissabte a 2/4 
de 9 del vespre.
Per altra banda, el dimarts 8 
d’abril tindrà lloc una audició 
de combos de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada en 
què els alumnes ens oferiran 

els temes treballats aquest pri-
mer trimestre. Després hi hau-
rà una Jam oberta a tothom 
que vulgui tocar.
I dijous 10  d’abril tindrà lloc un 
concert musical amb Raydi-
baum que presentaran el seu 
nou treball “Estructures sota a 
terra”, un disc profund, obscur 
i, sobretot, lliure de convenci-
onalismes que marca un nou 
punt d’inflexió en la trajectòria 
del grup i deixa clara la seva 
inquietud musical, buidant 
tota la tensió i la visceralitat 
del moment present per trans-
formar-la en cançons enèrgi-
ques, intenses i fosques.
El concert serà a dos quarts 
d’11 de la nit i l’entrada costa-
rà 3 euros.

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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El passat diumenge 30 d’abril 
se celebrà el cinquè i darrer 
concert del XXI Festival In-
ternacional d’Orgue d’Igua-
lada. Els intèrprets foren l’or-
ganista japonesa Saky Aoki, 
cotitular de l’Orgue François 
Dupont de l’església de San 
Pere de Caen i professora 
al Conservatori de la matei-
xa ciutat i l’organista francès 
Erwan Le Prado, professor 
d’Orgue del Conservatori 
de Caen, organista titular 
de Notre-Dame de Guibray 
de Falaise i del gran orgue 
Cavaillé-Coll de l’abadia de 
Saint-Etienne de Caen. Amb-
dós han obtingut el “Grand 
Prix de Chartres”  d’interpre-
tació, considerat el de més 
prestigi a nivell europeu.
En el concert s’alternaren 
interpretacions individuals 
amb les de a quatre mans i 
quatre peus. S’inicià el con-
cert amb la Fantasia i Fuga 
en fa menor de W. A. Mozart 
(1756-1791) interpretada a 
quatre mans, seguí Le Pra-
do amb la Fantasia en do 
menor (BWV 562)  de J. S. 
Bach (1685-1750) i el Prelu-
di i Fuga en sol menor de J. 
Brahms (1833-1897). De nou 

JAUME PLANAS

El Festival acabà amb un excel·lent concert
junts tocaren  l’Adagio  (de 
la Sonata en re menor per a 
orgue a 4 mans i 4 peus) de  
G. A. Merkel (1827-1885). Tot 
seguit Saky Aoki executà indi-
vidualment les Litanies, la Du-
xième Fantasie ambdues de 
J. Alain (1911-1940), i la Saga 
núm. 6  de J. Guillou (1930). 
Tots dos acabaren el concert 
amb un espectacular Zapate-
ado (per a 4 peus)  de C. Lehn 
(1977), que aquest jove com-
positor el va dedicar a Saky 
Aoki i a la seva germana, que 
també és organista.
Han passat pel Festival dos 
concertistes que malgrat la 
seva joventut acumulen un 
nombre important de primers 
premis en els concursos que 
han participat arreu d’Europa. 
Le Prado tocà Bach de forma 
austera, en canvi l’obra de 
Brahms, plena de virtuosisme, 
fou molt expressiva amb un 
remarcable timbre sonor. Per 
la seva part Saky Aoki mostrà 
les seves excel·lents habilitats 
amb les obres d’Alain on els 
canvis constants de sonoritat 
aconseguiren captar l’atenció 
de l’auditori, i va demostrar 
amb escreix la seva vàlua or-
ganística en l’obra moderna de 

Guillou executada amb gran 
tècnica, virtuosisme i musi-
calitat. En les tres obres que 
van tocar conjuntament cal 
destacar la completa compe-
netració  i el gust en la seva 
interpretació. A destacar la 
de Lehn escrita per a quatre 
peus on, gràcies a la panta-
lla i a la transmissió que en 
feren Jordi Balsells i Josep 
Aguilera, els dos concertistes 
van mostrar, malgrat la com-
plicació de l’obra, les diferents 
possibles combinacions to-
cant solament amb els peus, 
fet que va sorprendre tots els 
que ho vàrem visionar.
El públic, ben nombrós mal-
grat el dia plujós, aplaudí 
intensament la intervenció 
d’aquests dos professionals. 
Ells, en agraïment, tocaren 
com a bis l’Adagio en fa me-
nor de W. A. Mozart. Acabat 
el concert baixaren a saludar 
el públic des del presbiteri 
on Jordi Segura, regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada els 
feu entrega d’un obsequi de 
record pel pas de la nostra 
ciutat. Els escaients comen-
taris anaren a càrrec d’Antoni 
Miranda. Gina Miranda feu de 
registrant.

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE

MÚSICA / LA VEU

El proper dilluns 7 d’abril a les 
7 de la tarda, es presentarà 
al Pavelló de hoquei de les 
Comes la cantata escolar El 
Petit Príncep, amb text de An-
toine de Saint-Exupéry / Jordi 
Enjuanes-Mas i música de Ri-
card Gimeno. És una cantata 
que ja es va fer l’any 2005 
però que va deixar tant bon 
record que s’ha aprofitat la co-
incidència amb el 70è aniver-
sari de la publicació del llibre 
i el 70è aniversari de la mort 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
per fer-la de nou.
La cantata escolar l’organit-
zen l’ajuntament d’Igualada i 
les escoles municipals d’art, 
música i teatre d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
Hi participaran al voltant de 
680 alumnes de les escoles 
d’Igualada: Acadèmia Iguala-
da, Mestral, Montclar, Esco-
làpies Igualada, Escola Pia 
Igualada, Jesús Maria, Mare 
del Diví Pastor, Maristes Igua-
lada, Monalco, Escola Àuria, 
Emili Vallès, Gabriel Castellà, 
Garcia Fossas, Ramon Caste-
lltort, Ateneu Igualadí i Mowgli, 
i de Vilanova del Camí: Joan 
Maragall, Marta Mata i Pom-
peu Fabra. 
Per dur-la a terme, l’alumnat 
de 4art de primària i els seus 
mestres han preparat la part 
musical i plàstica de l’activitat, 
han après les cançons i han 
fet també uns plafons inspirats 
en l’estètica d’Andy Warhol 
que ambientaran el pavelló 
amb il·lustracions que fan re-
ferència al text de la cantata.
A la cantata escolar també hi 
participen alumnes i profes-

sors del tres centres organit-
zadors, així, de l’escola de 
música hi participarà la Big 
Band —dirigida per Josep 
Buch— , un cor d’alumnes i 
també professors que acom-
panyaran la cantata amb els 
seus instruments; una alum-
na de l’escola de teatre es 
farà càrrec de la narració, i la 
portada del programa ha estat 
dissenyada per un alumne de 
l’escola d’art. Cal fer esment, a 
més, que aquest curs tindrem 
la col·laboració d’alumnes de 
l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal que intervindran en 
algunes de les músiques de la 
cantata.
Els responsables de la for-
mació dels mestres han estat 
David Obiols pel que fa a la 
plàstica i Montserrat Roset pel 
que fa a la música. Montserrat 
Roset serà a més qui dirigirà 
la cantata.
La cantata va dirigida princi-
palment a les famílies però és 
oberta a tothom. L’entrada és 
gratuïta.

La Cantada escolar “El Petit 
Príncep” dilluns a les Comes

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 6 d’abril a 
les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a visitar les 
seves diferents exposicions 
permanents, que permeten 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, s’hi troben 
tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’ado-
ber. L’home i l’aigua presen-
ta una visió general de les 
qualitats i ús de l’aigua. La 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
d’aquest element. Univers de 
pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i està dedi-
cada a explicar l’ús de la pell 
per la humanitat, al llarg del 
temps i per diferents cultures 
a través d’una selecció acura-
da d’objectes, confeccionats 

total o parcialment amb pell, 
que exemplifiquen les múlti-
ples aplicacions i utilitats de la 
pell adobada. L’altre espai so-
bre la pell, L’ofici d’adober, se 
centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa generaci-
ons. Eines i màquines són els 
testimonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant, 
fins a la implantació industrial 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
empreses adoberes actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.

Diumenge, el Museu de la Pell proposa una 
nova visita guiada i gratuïta per conèixer els 
usos de l’aigua i la feina d’adober

L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Està situada a 
pocs metres de Cal Boyer i a 
tocar del Rec, el canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. La posada en es-
cena de l’ofici artesanal de 
l’adob de la pell grossa –bo-
vina–transporta el visitant a la 
Igualada preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es 
pot demanar més informació 
al telèfon del Museu, al telèfon 
93 804 67 52.

Nova exposició a la Cafeteria 
Nicol’s

EXPOSICIONS / LA VEU

L’escultora igualadina Tere-
sa Riba exposarà durant els 

propers dies alguns dels seus 
dibuixos a carbonet a la cafe-
teria Nicol’s.
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Rosalind Elsie Franklin va néixer al barri de Notting 
Hill, Londres, el 25 de juliol de 1920. Filla d’Ellis Fran-
klin i de Muriel Waley, va ser l’única nena dels quatre 
fills d’aquest matrimoni, d’estatus ben estant i fidel al 
patrimoni religiós jueu. Amb una brillant trajectòria es-
tudiantil a l’Escola de noies de St. Paul -una de les 
poques escoles per a nenes que incloïen l’estudi cien-
tífic- de ben joveneta les seves exceŀlents qualificaci-
ons van esdevenir-se més aviat un contratemps que 
no pas un virtut; una desafortunada conjuntura que no 
l’abandonaria mai més.
Això no obstant, malgrat l’oposició del seu pare a què 
ingressés en els estudis universitaris, va graduar-se 
en Química a la Universitat de Cambridge, a l’any 
1941, i va fer el doctorat en Química física a la matei-
xa Universitat, el 1945, amb un treball consistent en 
la investigació de les microestructures del carbó i del 
grafit. Després de Cambridge, va instaŀlar-se durant 
tres anys a París, per dur a terme un extens estudi 
sobre les tècniques de difracció de la radiografia en el 
Laboratori dels Serveis Químics de l’Estat.
De retorn a Anglaterra, a l’any 1951, va incorpo-
rar-se en tant que científica associada al Laborato-
ri John Randall del King’s College, de la Universitat 
de Cambridge. Allí va tenir l’oportunitat d’aplicar els 
seus coneixements a la biologia, alhora que com a 
dona va haver de suportar la positura despectiva i mi-
sògina d’alguns dels seus companys d’investigació. 
En aquest sentit, al Laboratori Randall, a propòsit de 
l’estudi sobre l’estructura de la molècula de l’ADN  es 

CARMEL·LA PLANELL

Rosalind Elsie Franklin La científica que va sacrificar la seva vida per a descobrir el secret de la vida. 
va creuar amb Maurice Wilkins, amb qui va participar 
d’una manifesta competitivitat que els va conduir a una 
duradora confrontació. Al capdavall, aquesta lamenta-
ble controvèrsia va contribuir a crear un determinant 
greuge comparatiu que va arribar fins i tot a desplegar-
se sobre altres companys. 
I, amb l’obtenció per part d’ella, d’una fotografia de di-
fracció de raigs X, que posava inequívocament de ma-
nifest quina era l’estructura helicoïdal de la molècula de 
l’ADN; una imatge coneguda actualment com la famo-
sa Fotografia 51 que   va servir de prova fonamental per 
a què l’investigador nord-americà James Watson i el 
britànic Francis Crick establissin la coneguda hipòtesi 
de la “doble hèlix” (que és característica de l’estructu-
ra molecular del ADN); un avenç que, a l’any 1962, va 
propiciar que a  James Watson i Francis Crick, al costat 
de Maurice Wilkins, els fos  concedit el Premi Nobel en 
Fisiologia i Medicina, després de la seva mort, sense 
que a ella se li fes cap reconeixement a pesar de l’ar-
ticle on s’esmentava la seva aportació en la recerca. 
Considerat com el descobriment mèdic més important 
del segle XX, el model de la doble hèlix de l’ADN va 
obrir el camí per a la comprensió de la biologia mo-
lecular i les funcions genètiques; precedents que han 
permès cimentar i afermar la seqüència completa del 
genoma humà. Més tard, Rosalind Franklin a més de 
desbancar algunes de les recerques d’uns quants ci-
entífics coetanis, va liderar i va anticipar-se en diferents 
indagacions referides al carbó i al grafit, i sobretot al 
virus del mosaic de tabac i el poliovirus, aprofundint en 

els seus coneixements 
en matèria de cristaŀlo-
grafia. 
El masclisme imperant 
en els cercles científics 
d’aquella època va ma-
nifestar-se en reiterades 
ocasions fins a l’impe-
diment de compartir les 
sales de reunió dels es-
pais  d’investigació, re-
servades només als homes. Tanmateix, no va trobar 
obstacles en el moment de fer públics diversos articles 
científics; una labor de divulgació que al costat de la 
feina d’investigació no va abandonar ni en els dies en 
què va veure’s amenaçada per un càncer d’abdomen 
-provocat per les repetides exposicions a la radiació 
en els seus experiments- que, finalment, amb tan sols 
38 anys, se la va emportar el 16 abril de 1958, a la 
seva residència de Chelsea, Londres.
Quant al seu llegat, tot i el xoc de personalitats i el se-
xisme tan present en la seva carrera científica, avui els 
seus quaderns són tot un referent per a mostrar aque-
lla rellevant i fructuosa descoberta -de forma indepen-
dent- de l’estructura de l’ADN. Recentment, el 2004, el 
més gran tribut a la seva labor científica i mèdica, li ha 
concedit la Universitat de Ciències de la Salut, en con-
cret l’Escola de Medicina, de Chicago a propòsit de 
canviar el seu nom antic pel de “’Universitat Rosalind 
Franklin de Medicina i Ciència”.

Entre nosaltres

DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art  Gas-
par Camps d’Igualada durà a 
terme del 4 a l’11 d’abril una 
nova activitat pedagògica 
transversal entre els diferents 
cursos reglats d’art i disseny 
anomenada XtremKuir, i ori-
entada a la recerca i a la in-
novació. 
Durant aquests 6 dies l’alum-
nat dels cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior, 
tant del cicle d’Artesania en 
Cuir com dels cicles de la fa-
mília de Comunicació Gràfica 
i Audiovisual (Assistència al 
producte gràfic imprès i Grà-
fica Publicitària) treballarà en 
la realització d’un producte 
experimental que se’ls propo-
sarà, que tindrà el cuir com a 
material base i del qual no hi 
hagi experiència comercial. 
D’aquesta manera es vol ex-
plorar les possibilitats del cuir 
amb les noves tecnologies i 
innovar en la recerca de nous 
conceptes de producte.
En aquesta ocasió es propor-
cionarà a l’alumnat una placa 
electrònica a partir de la qual 
s’haurà de crear un instrument 
musical que l’intèrpret es pu-
gui vestir. Cada equip haurà 
de proposar el seu concepte 
d’instrument, realitzar un pro-

totip funcional i dissenyar la 
marca, el seu logotip i l’emba-
latge.
El dilluns 7 d’abril l’escola tam-
bé comptarà amb una confe-
rència realitzada per Josep 
Maria Comajuncosas, mú-
sic i informàtic, professor de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada i del Departament 
de Sonologia de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya 
(ESMUC) i investigador del 
Music Technology Group de 
la Universitat Pompeu Fabra, 
també coordina i dirigeix l’Or-
questra de Portàtils de l’ES-
MUC, un punt de trobada per 
a investigadors sonors, lutiers 
digitals, intèrprets i composi-
tors, que focalitza l’interès en 
el desenvolupament de noves 
interfícies de control musical 

XTREMKUIR, nova activitat pedagògica a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

i nous paradigmes per a in-
terpretació en xarxa. La seva 
intervenció versarà sobre “Les 
vies de nous instruments mu-
sicals”.
L’objectiu de fer un projecte 
d’aquesta complexitat en poc 
temps és desenvolupar la cre-
ativitat i l’habilitat per treballar 
amb conceptes innovadors i 
d’un cert nivell de ruptura, ja 
que el producte final del treball 
ha de ser singular pel fet que 
posi al límit les prestacions del 
cuir i proposi aplicacions no 
convencionals en noves cate-
gories de producte. Els resul-
tats d’aquesta arriscada ex-
periència es podran veure el 
divendres 11 d’abril a mig matí 
al Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia.

FOLKLORE / LA VEU

El passat dissabte sis de 
març, el Grup Mal-Llamp, es 
va desplaçar a Santa Perpe-
tua de la Mogoda, on el grup 
Jove de Diables organitzava 
la VII Trobada de bestiari i la 
cercavila de foc.
A les 18:30 hores, una tabala-
da on varen participar els ta-
bals del grup a la plaça de la 
Vila donava el tret de sortida a 
la trobada de bestiari.
Posteriorment aproximada-
ment a les 19 hores entraven 
el Corb Borní de Llinars del 
Vallès, el drac Joanet de Can 
Sant Joan de Montcada, Vo-
raxcis de Mal Llamp d’Iguala-
da i la Pepa, de Santa Perpè-
tua a la plaça per realitzar-hi 

la plantada de besties. A les 
19.30h va començarà la cer-
cavila de foc.
Els tabals dels Petits Mal-
Llamp, i les gralles del Mal-
Llamp, varen col·laborar en 
els actes que es varen dur a 
terme el passat dia 15 de març 
a la plaça de Cal Font, a favor 
de l’escola pública.
En aquesta mateixa plaça, 
el Grup Mal-Llamp, conjun-
tament amb l’ajuntament 
d’Igualada i l’Istitut municipal 
de Cultura, organitza aquest 
dissabte dia 29 de març, la III 
Edició del FIRAFOC la fira del 
foc i la pólvora de Catalunya, 
la qual enguany estarà coordi-
nada per Mapmundi Producci-
ons. Us hi esperem a tots.

El Grup Mal-Llamp es mou
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FOTOGRAFIA / LA VEU

En el darrer dels actes com-
memoratius del 8 de Març a 
l’Anoia, Dones amb Empenta 
han lliurat els premis del 12è 
Concurs de fotografia “Com 
ens veiem les dones?”. Per a 
aquesta nova edició, l’entitat 
s’ha sumat al moviment de 
rebuig a la llei contra l’avorta-
ment amb el tema “Nosaltres 
i el dret a decidir”, que cada 
participant ha expressat d’una 
forma diferent, amb més de 
trenta obres que es poden 
veure exposades a l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui fins l’11 d’abril.
Myrna Gonzalez Martínez, 
d’Igualada, ha estat la gua-
nyadora de l’edició amb el 
primer premi per la fotografia  
“Influències monstruoses”. El 
segon premi ha estat per a 
Núria Sebastian Vilarrúbias, 
també d’Igualada, per l’obra 
“Lluitant pels drets de les do-
nes abans, ara i sempre”, i 
finalment, Maria José Galera 
Samper, d’Òdena, s’ha endut 
el tercer per “Lluitem perquè 
ella pugi decidir”.
L’entrega es va dur a terme el 
dissabte 29 de març, durant 
la inauguració de l’exposició 
al mateix ajuntament. En total 

s’han presentat 32 obres de 
tècniques i enfocs molt dife-
rents, en una convocatòria de 
tema imposat per l’actualitat, 
ja que, com va explicar Nati 
Veraguas, portaveu de l’enti-
tat, durant la presentació de 
l’acte, les polítiques actuals 
“són una agressió estructural 
cap a les dones”.
Per la seva banda, Aurora Fer-
nández, regidora d’Igualtat de 
Gènere de Montbui, va agrair 
la participació de les diferents 
fotògrafes, així com va lloar la 
creativitat i el treball que hi ha 
al darrere de cada una de les 
obres.
Aurora Fernández ha format 
part del jurat d’aquest any, jun-
tament amb Berta López, Inés 
Molina i Montserrat Mateu, en 
un concurs que no premia la 
millor fotografia, sinó la millor 
idea, la més creativa, la més 
reivindicativa, insòlita, de ve-
gades també divertida, o crua. 
L’objectiu de l’organització és 
animar la participació de do-
nes en una activitat ludicocul-
tural que permeti expressar-se 
sobre el tema proposat a tra-
vés d’un llenguatge artístic i a 
l’hora tan accessible com és la 
fotografia.

Dones amb Empenta entrega 
els premis del 12è Concurs de 
fotografia per a dones

“Eufòria” de Xavier Bosch
Avui divendres a les 7 de la 
tarda tindrà lloc la presentació 
del llibre de Xavier Bosch Eu-
fòria. L’acte, que és organitzat 
per Llibreria Aqualata, serà a 
les 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu Igualadí i 
comptarà amb la presència de 
l’autor.
Xavier Bosch és un periodista 
de llarga trajectòria que actu-
alment és articulista i membre 
de consell editorial del diari 
Ara. És autor, entre d’altres, 
de noveŀles com Se sabrà tot 
(Premi Sant Jordi 2009) i Ho-
mes d’honor.

“Dies de frontera” de Vicenç 
Pagès Jordà
Dimecres, a les 8 del vespre 
a la sala de socis de l’Ateneu, 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Dies de frontera, de Vi-
cenç Pagès Jordà, Premi Sant 
Jordi 2014. L’acte serà pre-
sentat per Marina Llansana.

Presentacions 
literàries a l’Ateneu

POESIA / LA VEU

La penúltima sessió del Ci-
cle de Poetes de la Coral de 
Santa Maria, omplí novament 
a vessar l’auditori de la Bibli-
oteca Central, en l’acte d’ho-
menatge a Teresa Castellà i 
Valls. La Coral organitzadora 
va oferir en la seva salutació 
tres cançons, que foren molt 
aplaudides, sota la direcció de 
Coni Torrents.
Desprès en la part central 
Lleonard del Rio esbossà els 
trets biogràfics més rellevants 
de l’obra de la excantaire poe-
ta Teresa Castellà, i la rapso-

de Mª Teresa Ratera va recitar 
magníficament una selecció 
dels poemes de la homenat-
jada.
La vetllada va acabar amb 
un concert de piano, a quatre 
mans a càrrec de les profes-
sores Mª Teresa Roig i Maite 
Torrents, que interpretaren 
«Allegreto de la simfonia 
núm.7» de Beethoven i els 
«Valsos op.52» de Brahms.
La darrera sessió tindrà lloc el 
dia 24 d’abril i estarà dedicada 
a la poesia de Rosa Camp-
majó Mateu i Lleonard del Rio 
Campmajó.

Teresa Castellà protagonista de 
la 3a. sessió del Cicle de Poetes 
de la Coral de Santa Maria

EXPOSICIONS / LA VEU

La pintora igualadina Rosa 
Montal  exposa una petita coŀ-
lecció de nou quadrets pintat 
a l’oli a Llegim...? Llibreria. Es 
tracta d’una coŀlecció curta la 
temàtica de la qual són les 
flors.
L’exposició, que és un home-
natge a la primavera que ja 
s’atansa es podrà veure fins el 
30 d’abril.

Exposició d’olis de Rosa 
Montal a Llegim...? Llibreria
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La història mil.lenària de  tot el territori polonès t’espera 
al voltant d’una sèrie de valuosos monuments de 
l’arquitectura i de la cultura que ocupen un lloc prepon-
derant més enllà de les seves cèlebres i belles ciutats. 

Antigues i petites esglésies de fusta primer, i de pedra 
després, i temples ortodoxos d’una perfecció escultural 
són la proposta inexcusable per a una mirada atenta a 
diverses manifestacions religioses que encara es prodi-
guen diàriament als nostres dies. Acostar-se a visitar les 
sacres fundacions del Santuari de Jasna Góra, a Czesto-
chowa, va més enllà de participar d’un acte religiós en 
tant que un dels principals centres de peregrinació del 
planeta per a significar un exercici d’observació i donar 

fe de la seva testimonial arquitectura, a més d’assistir a les 
més cridaneres representacions de festes tradicionals del 
món rural. Situada al sud del país, a la part alta del riu Var-
tan i a les faldilles de la muntanya d’Ossona, al bell mig de 
la regió de Czestochowa (capital religiosa de Polònia), el 
Santuari i monestir paulí de Jasna Góra és un dels com-
plexos marians més importants del món, embolcallat per 
un paisatge preciós, conegut com el Jura de Cracòvia. Tot 
el conjunt apunta a ser la llar de la Imatge de la Madon-
na Negra de Czestochowa Negre, així com l’allotjament 
d’una col.lecció de moltes altres obres d’art, especialment 
religioses, reunides amb motiu de les nombroses ofrenes 
d’acció de gràcies aportades pels fidels.
El santuari, lligat a la fundació de la Ordre de Sant Pau, 
on hi resideix d’ençà el segle XIII una comunitat de mon-
jos paulins, ha estat un important punt de reunió per als 
eremites polonesos i aquells de les contrades hongareses 
i croates, especialment des del moment en què a mitjan 
segle XIV s’hi va dipositar la icona de la Verge. Immedia-
tament es va fabricar la llegenda que el quadre, a més de 
passar per distintes vicissituds, era obra d’un artista i fidel 
que havia viatjat per Jerusalem i  Constantinoble; i, per 
tant, es tractava d’una mena de pintura miraculosa. Des-
prés de diverses restauracions de l’obra va anar creixent 
la seva fama fins al punt que, un segle més tard, va veure’s 
necessària la construcció d’una nova església gòtica, amb 
tres espaioses naus; i en poc anys, arran de l’aixecament 
d’un mur ben massís, el santuari va passar a ser una for-
talesa mariana. Més endavant, el 1655, el santuari ha anat 
suportant nombroses envestides i cada cop més el poble 
polonès ha consagrat el seu aguant a la protecció de la 
Verge.
Aquesta fortalesa i convent dels paulins, emplaçada en 
un petit turó en una extensió de cinc hectàrees, i amb un 
alt campanar, són el clar exemple d’una singular planta 
arquitectònica que cohesiona harmoniosament la vella i 
nova arquitectura. Totes les seves instal.lacions es troben 
sobre un parc que les circumda per tres bandes al costat 
d’una magnífica esplanada, destinada a les grans manifes-
tacions. El monestir està format per dos cossos quadrats, 
units per un braç de temps posterior que és la residència 
de la cúria i dels sacerdots pelegrins. Tanmateix, és el seu 
campanar -superior als cent metres i amb el símbols de la 

Verge i de l’ordre paulina- la peça que més contribueix a 
ser un reclam per a la seva visita, gràcies al seu imponent 
rellotge als quatre vents.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Jasna Góra, molt més que un centre de peregrinació Arquitectures i veïnatges

EXPOSICIONS / LA VEU

La dissenyadora de moda Bi-
bian Blue va estar present el 
passat dimarts dia 1 d’abril a 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, en 
l’acte d’inauguració d’una 
exposició amb una selecció 
dels seus darrers dissenys de 
moda, que ha realitzat en col·
laboració amb els alumnes del 
cicle formatiu d’Artesania en 
Cuir de l’escola.
En concret en aquesta ex-
posició s’exposen peces de 
la seva última col·lecció BO-
REALIS, que va desfilar amb 
gran èxit a la darrera edició de 
la València Fashion Week, del 
passat 8 de març. Els alum-
nes de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps han treballat 
en l’elaboració dels comple-
ments fets en pell d’Igualada 
sobre la base de les propostes 
originals de la dissenyadora.
Va obrir l’acte d’inauguració 
Raquel Camacho, cap d’estu-
dis del l’escola, que va agrair 
a la dissenyadora la seva pre-
sència a l’acte, i en valorà la 

importància de la col·laboració 
amb l’alumnat del centre. Bibi-
an Blue, per la seva part tam-
bé va mostrar·se molt satisfeta 
amb la feina feta pels alumnes 
i oberta a futurs convenis de 
cooperació amb l’escola.
La marca Bibian Blue apos-
ta por reintroduir la peces de 
cotilleria en la moda actual. 
Es va crear l’any 2000 i des 
d’aleshores ha presentat els 

Inauguració de la col·lecció BOREALIS de 
Bibian Blue a l’EMA Gaspar Camps

seus dissenys en importants 
passarel·les nacionals i inter-
nacionals i ha vestit celebritats 
de la música i del cinema d’ar-
reu del món. Els seus dissenys 
destaquen per la seva origina-
litat i espectacularitat i per una 
estètica molt elaborada i l’ús 
de tècniques i materials alter-
natius. La mostra estarà ober-
ta fins al dia 30 d’abril.

EXPOSICIONS / LA VEU

Adrià Morreres, és el jove ar-
tista que  exposa fins el dia 
11 d’abril les seves pintures 
i dibuixos digitals al vestí-
bul de l’institut en el III Cicle 
d’Exalumnes Artistes del Pere 
Vives: ECS!. L’artista polifa-
cètic (pintor, músic i actor) ex-
perimenta amb diferents tèc-
niques i temàtiques i tot i que 
manifesta una preferència per 
la pintura a l’oli,  explora  el 
món digital en l’àmbit del 3D 
i els videojocs. Va ser alumne 

de l’institut del 2006 al 2010. 
Actualment treballa a Estudio 
Woodman i col·labora amb re-
vistes universitàries com Rhi-
nocentismo. 
Recordem que aquest III cicle 
es va inaugurar  al desembre 
amb Mireia Calzada (joies), 
seguidament exposà Mercè 
González (seda, desedamas) 
el mes de febrer i després 
d’Adrià Morreres  clourà el ci-
cle Àngels Cuerva ( escultura) 
al maig. 

Adrià Morreres exposa al III 
cicle d’artistes exalumnes de 
l’Institut Pere Vives ECS!



DIVENDRES 4

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció de la peŀlícula “El 
lector”, film ambientat a l’Ale-
manya dels anys 40. Projecció 
gratuïta.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
Actuació de Juke Movie, que 
ofereixen un show acústic que 
no deixa indiferent ningú.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

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 “Eufòria” 
de Xavier Bosch. Es comptarà 
amb la presència de l’autor. Or-
ganitzat per Llibreria Aqualata.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la sala de socis de l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
Representació de l’obra “El Teo 
va de putes”,de Joel Grau. Còc-
tel dramaturg amb 2/3 de lectu-
ra, 3/5 d’interpretació, un parell 
de tocs  amb monòleg i 1 ratlla-
dura de sorpresa
Divendres, a les 7 de la tarda al 
bar Hot Blues.

NITS TEMÀTIQUES: FOLK
- Piera 
Concert de folk amb el conegut 
grup Riu presentant el seu últim 
disc Amb canya!.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
l’Espai d’entitats.

DISSABTE 5

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

MÚSICA
- Igualada 
Concert dels Pribiz i Els Ca-
pítols d’una Història. Concert 
organitzat des de la nova Asso-
ciació Rock City i la promotora 
Atmosfera13
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera 
El jove autor Gener Barjola 
ens despulla els sentiments en 
aquesta antologia “Poesía de 
crisis: Derecho a la tristeza”.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la Biblioteca de Piera.

TEATRE INFANTIL. “MA-
DUUUIXES”
- Piera 
La Cia. La Bleda presenta 
aquest espectacle, on la Bleda 
planta una maduixeta perquè 
en neixin més i així sempre te-
nir maduixes..
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Foment.

TEATRE
- Igualada 
Representació de l’obra “El Teo 
va de putes”,de Joel Grau. 
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
al bar Hot Blues.

DIUMENGE 6

VISITES GUIADES

- Igualada 
Visita guiada i gratuïta a tots 
els espais del Museu de la Pell 
i Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Projecció cinema en català per 
a tota la família. Es projectarà 
el film “Ice age 4. La formació 
dels continents”.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
Representació de l’obra “El Teo 
va de putes”,de Joel Grau. 
Diumenge a les 7 de la tarda, al 
bar Hot Blues.

CONTES AL TERRAT
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova presenta “Con-
tes al terrat” de la Cia Anna 
Roca. 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 7

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“L’aventura del català” a càrrec 
de David Vila. La llengua és un 
tema recurrent en converses i 
debats. Conferència organitza-
da per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Setmana de concerts dels 
alumnes de l’EMMI perquè pu-
guin mostrar la tasca duta a ter-
me al públic.
De dilluns a divendres a 2/4 de 
6 de la tara i a les 9 del vespre 
a l’Escola Municipal de Música.

CANTATA ESCOLAR

- Igualada 
Interpretació de la cantata “El 
Petit Príncep”, a càrrec dels 
alumnes de 4t de primària de 
les escoles d’Igualada i Vilano-
va del Camí.
Dilluns a les 7 de la tarda al pa-
velló de les Comes.

DIMARTS 8

MÚSICA
- Igualada 
Concert de combos i big-band 
a càrrec dels alumnes de l’EM-
MI.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

RUSQUICONTES. ESCRITS EN 
DIES FLORITS
- Piera 
Sessió de l’hora del conte en 
petit format, amb la companyia 
La mama i la padrina.
Dimarts a les 16 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 9

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Lectura en pantalla: noves 
possibilitats d’ensenyar i apren-
dre” a càrrec de Laura Borràs, 
directora de l’Institut de les Lle-
tres Catalanes.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

L’HORA DEL CONTE
- Igualada 
“Rondalles encadenades” a 
càrrec de Núria Crosas. Aques-
tes rondalles són petites joies 
que diverteixen i hipnotitzen.
Dimecres a les 8 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i han llegit totes un 

mateix llibre, “Soldats de Sala-
mina” de Javier Cercas.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Dies de 
frontera” de Vicenç Pagès Jor-
dà. Presentarà l’acte Marina 
Llansana.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
- Capellades 
Trobada del club de lectura per 
parlar sobre el llibre “Balzac i la 
petita modista xinesa”.
Dimecres a les 7 de al tarda a la 
Biblioteca El Safareig.

DIJOUS 10

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Tertúlia per a persones adul-
tes que han llegit tots el mateix 
llibre “Primavera, estiu...” de 
Marta Rojals.
Dijous a les 7 de la tarda  a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb Raydibaum que 
ens presentaran el nou treball 
“Estructures sota a terra”. 
Diijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
Hot Blues.

CONTES PRIMAVERALS
- Sta. Margarida de Montbui 
“Petits contes de la Sara” amb 
Sara Bergantiño. 
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “5 días 
sin Nora”, de Mariana Chevillo.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

TRENCANT CADENES
Gemma Basas
Exposició de textos i fotogra-
fies 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 Mariona Requesens. 
Del 18 de març al 15 d’abril a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CATALUNYA TERRA 

D’ATENEUS
En el marc de la celebració 
dels 150 anys de l’Ateneu 
aquesta mostra és un recorre-
gut a través del teixit ateneístic 
de Catalunya. 
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.

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 Gaspar 
Camps.

SEGUINT LES PETJADES 
DELS ROMANS. ELS CA-
MINS DE L’AIGUA
Fotografies de Carles Olivella i 
Viguer sobre les construccions 
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 realit-
zats per joves igualadins orga-
nitzat per la Kaserna. 

De l’1 d’abril al 31 de maig a La 
Kaserna.

UN DIARIO DE AUTO-
RETRATOS
Exposició de Mariam Sham-
bayati. 
Fins el 15 de maig al Museu 
Molí Paperer de Capellades.

LES REMORS DEL PAI-
SATGE
Exposició de pintures de Jordi 
Lopez Alert. 
Del 5 al 21 d’abril a les Voltes 
de Casa Bas de Capellades.

PASSAT, PRESENT I FU-
TUR DEL BARRI DE 

MONTSERRAT
Exposició de fotografies del 
passat i del present del bar-
ri igualadí i una pissarra per 
apuntar-hi els desitjos per al 
futur. 
Del 31 de març a l’11 d’abril al 
centre cívic del barri de Mont-
serrat.

FEM QUÍMICA JUNTS
Exposició bibliogràfica sobre 
aquesta branca de la ciència. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la 
Biblioteca de Piera.

10 ANYS AMB DISPIERA
Mostra de totes les activitats 
i totes les persones que fan 
possible l’associació Dispiera. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la 
Biblioteca de Piera.
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Estrena de la setmana •  Noé

RAMON ROBERT VILASECA.-

Una de les figures de la Bíblia 
al qual se li ha prestat més 
atenció és la de Noé (Noah), 
personatge ben conegut pel 
fet d’haver construït una arca 
navegable amb la que so-
breviure del destructiu diluvi 
del Gènesi, l’anomenat diluvi 
universal. El cinema i la tele-
visió s’apropat al personatge 
en diverses ocasions, sent 
especialment recordades les 
actuacions que van fer John 
Huston, Michael Keaton i 
Omero Antonutti. Ara s’estre-
na Noé, en la que el conegut 
patriarca és interpretat per 
Rusell Crowe. Completen el 
repartiment Jennifer Connelly, 
Emma Watson, Anthony Hop-
kins i Ray Winstone.
Realitzada per Darren Aro-
nofsky ((Cisne Negro, El luc-
hador, La fuente de la vida), la 
peŀlícula ens presenta un món 

primitiu assolat pels pecats 
humans. Noé, un home pacífic 
que només desitja viure tran-
quil amb la seva família, rep 
l’encàrrec de portar a bon port 
una missió divina: construir un 
Arca per salvar la creació del 
imminent diluvi. Tot comença 
quan, cada nit, Noè té el ma-
teix somni: les visions de mort 
provocada per l’aigua, segui-
des de nova vida a la Terra.
Estrenada a Estats Units fa 
un mes, aquesta espectacu-
lar peŀlícula ha obtingut altes 
recaptacions i bones critiques. 
Per exemple la de Todd Mc-
Carthy a The Hollywood Re-
porter;  “ Una pel.lícula enèrgi-
ca i audaç. Aronofsky ha estat 
valent, explorant de manera 
profunda per desenvolupar 
una atrevida interpretació d’un 
relat que ofereix molt espai per 
a l’especulació i la inventiva.”.
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El diluvi universal

RAMON ROBERT VILASECA.-

Bèlgica és un país més avi-
at pla i petit, on es fan molt 
poques peŀlícules. Però de 
tant en tant en surt alguna 
que crida l’atenció. És el cas 
d’Alabama Monroe, un drama 
molt íntim i familiar, escrit i 
realitzat per Felix Van Groe-
ningen, nascut a l’any 1977. 
En la seva quarta peŀlícula, 
aquest cineasta de Flandes 
ha volgut narrar una historia 
d’amor i contrarietats, cen-
trant-se en els personatges 
d’Elise i Didier. Ella té una 

Elise i Didier
botiga de tatuatges, ell toca el 
banjo en una banda. És amor 
a primera vista, malgrat les 
seves diferències. Ell parla 
molt, ella l’escolta. Ell és ateu 
i un ingenu romàntic. Ella por-
ta una creu tatuada al coll, i 
toca amb els peus a terra. 
La seva felicitat es completa 
amb el naixement de la peti-
ta Maybelle. Però quan fa sis 
anys, la nena és posa malal-
ta. Llavors les coses es com-
pliquen.
Nominada a l’Oscar a la Millor 
peŀlícula de parla no anglesa, 

Estrena a Tous •  Alabama Monroe

guanyadora del César francès 
a la Millor peŀlícula estrange-
ra i premiada en distints festi-
vals (millor actriu: Veerie Ba-
etens), la pel.lícula de Felix 
Van Groeningen ha estat ben 
rebuda a tots els països eu-
ropeus on s’ha pogut veure. 
Alhora commovedora historia 
d’amor i contundent melodra-
ma familiar, ha estat definida 
com “una peŀlícula dura, vital 
i electritzant”. Aquest proper 
diumenge i el següent es pro-
jectarà al Casal de Tous

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

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. 

NOÉ
Estats Units. Bíblica. De Darren Aronofsky. Amb Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Emma Watson i Anthony Hopkins. En un món assolat pels 
pecats humans, Noé, un home pacífic que només desitja viure tranquil 
amb la seva família, rep una missió divina: construir un arca per salvar la 
creació del imminent diluvi. Tot comença quan, cada nit, Noè té el mateix 
somni: les visions de mort provocada per l’aigua, seguides de nova vida 
a la Terra.

RIO 2
Estats Units. Animació. De Carlos Saldanha.  Blu, Perla i els seus tres 
fills porten una vida perfecta. Quan Perla decideix que els nens han 
d´aprendre a viure com autèntiques aus, insisteix que la família s´aventuri 
a viatjar a l´Amazones. Mentre Blu tracta d´encaixar amb els seus nous 
veïns, el preocupa la possibilitat de perdre Perla i als nois davant la crida 
de la selva verge.

ALABAMA MONROE
Bèlgica. Drama. De Felix Van Groeningen. Amb Veerle Baetens, Johan 
Heldenbergh i Nell Cattrysse. 
Elise té una botiga de tatuatges, Didier toca el banjo en una banda. El seu 
ha estat amor a primera vista, malgrat les seves diferències. Ell és ateu i un 
ingenu romàntic. Ella té una creu tatuada al coll, i els peus a terra. La seva 
felicitat es completa amb el naixement de la petita Maybelle. Però la nena 
emmalalteix als sis anys. Llavors tot comença a ser més difícil i complicat.

CAPITAN AMERICA. EL SOLDADO DE INVIERNO
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.

NEED FOR SPEED
Estats Units. Acció. De Scott Waugh. Amb Aaron Paul, Dominic Cooper, 
Imogen Poots. El més famós dels videojocs de carreres arriba a la gran 
pantalla per deixar als més fanàtics bocabadats. Need for Speed   explica la 
història d’un expert en automobilisme (Aaron Paul), el qual té un garatge 
on transforma cotxes per fer-los més ràpids del que són per poder 
competir en carreres il · legals. Va entrar a la presó per un delicte que no 
havia comès, just quan el seu millor amic mor en una cursa, i ara surt d’allà 
per venjar-se.

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 11 SETMANES TANCAT

1/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv.: 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
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/NEED FOR SPEED (16 anys) 
Dv.: 19:00
Ds. i Dg: 16:15/19:00
Dll a Dj.: 18:30
2/CAPITAN AMERICA 3D (12 anys) 
Dv. a Dg.: 21:50
2/NEED FOR SPEED 3D (16 anys) 
Dg: 11:30
Dll. a Dj.: 21:15

3/PEABODY Y SHERMAN (apta) 
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40/19:45
Dg.: 11:50/15:30/17:40
Dll a Dj.: 17:40
3/ KAMIKAZE (7 anys)
Dv. i Dg: 19:45/22:20
Ds.: 22:20
Dg.: 11:50/15:30/17:40
Dll a Dj.: 19:40/21:40

4/RIO 3D (apta)  
Ds: 17:00
Dg.: 12:00/17:30
4/NOÉ (12 anys) 
Dv. a Dg: 19:30
Dll. a Dj.: 18:20/21:00
4/NEED FO SPEED 3D (16 anys) 
Dv a  Dg.: 22:15

5/RIO (apta)
Dv.: 17:40/19:50
Ds.: 15:30/17:40/19:50
Dg.: 11:40/15:30/17:40/19:50
Dll a Dj.: 18:10/20:30
5/NOÉ (12 anys) 
Dv. a Dg: 22.10

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
UNA VIDA SENCILLA  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
ALABAMA MONROE (16 anys) 
(Nominada a l’Oscar Millor pel.
lícula estrangera. Premi del 
públic al festival de Berlín)
Diumenge: 19:55

6/CAPITAN AMERICA (12 anys)
Dv.: 19:15/22:15
Ds.: 16:30/19:15/22:15
Dg.: 11:30/16:30/19:15/22:15
Dll. a Dj.: 18:40/21:20

7/GRAN HOTEL BUDAPEST 
Dv.: 18:30/20:35
Ds. i Dg: 16:20/18:30/20:35
Dll. a Dj.: 17:40/19:45
7/300 EL ORIGEN DEL IMPERIO 
(16 anys)
Dv. a Dg.: 22:40
Dll. a Dj.: 21:50
7/LEGO (apta)
Dg: 11:40

8/ LA BELLA Y LA BESTIA (7 
anys)
Dg.: 11:50
Dll a Dj.: 17:30
8/ NON STOP (12 anys)
Dv. a  Dg.: 20:30/22:50
Dll a Dj.: 19:40/21:50
8/ NOE (12 anys)
Ds. i Dg: 16:45

CINEMA A L’ANOIA

ASSESSORIA JURÍDICA PEDRÓS
Advocada i Graduada Social
Montse Pedrós Díaz Laboral i Segureta Social: contractació, pensions, prestacions, indemnitzacions, conciliacions, demandes per 

acomiadaments, baixes mèdiques, accidents, recursos...

Civil: separacions, divorcis, herències, incapacitacions, gestió de patrimonis per a tutelats, reclamacions per 
impagats, contractes de lloguer, compra-venda, hipoteques...

Impostos - Mercantil: assessorament i gestió per tot tipus d’empreses, pymes i autònoms...

Rb. St. Isidre, 39, 1r, 2a - 08700 - IGUALADA

Tel: 93 801 90 27

e-mail: assessoriajuridica.pedros@gmail.com
            mpedros_diaz@icab.cat

UN ASSESSORAMENT ADEQUAT DONARÀ LA MILLOR SOLUCIÓ 
PER RESOLDRE ELS SEUS PROBLEMES
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Defuncions
MANUEL JORGE PALOMINO 
Edat : 85 anys

ÀNGELA MESTRES VILASECA 
Edat : 92 anys

RAFAEL PINTOR LUNA 
Edat : 89 anys

DOMINICA PALACIO PLAZA 
Edat : 84 anys 

MANUEL RODRÍGUEZ LECHADO 
Edat : 91 anys

SERAFIN LOPEZ ALONSO 
Edat : 64 anys

LUÍS CARO VINAGRE 
Edat : 74 anys

MERCÈ MARTÍNEZ AUIR 
Edat : 79 anys

ISIDRE TORRES VIVES 
Edat : 69 anys

RAMON CABEZAS GONZALEZ 
Edat : 59 anys

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

Santiago Redondo Garcia

Morí cristianament el dia 26 de març a l’edat de 88 anys

La teva esposa Matilde; els teus �lls, Rosina i Josep Ma., i 
Agustí; els teus néts, Imma i David, Albert i Mari, i Sascha 
i Jenny; les teves besnétes, Iona i Ivet; i l’estimada Anna, 
agraïm les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 
que tingué lloc el passat divendres 28 de març a la 
Parròquia de Santa Maria d’Igualada.

Igualada, març de 2014

En record

Carme Serra Castelltort

Ha mort cristianament el dia 28 de març a l’edat de 100 anys, 
acompanyada dels seus éssers més estimats. 

Que reposi en la pau de Crist.

Terciària franciscana
 víuda de Ramón Cortés Jubert 

1907 - 1936

Igualada, març de 2014

Magda Boira Fontanet
Que morí el passat dimecres 26 de març 

a l’edat de 95 anys.

Els seus �lls Joan i Neus; Miquel i Maria; Salvador i Bel; 
Pere i Carme; néts i besnéts sempre la tindran en el seu 
record.

Es farà una missa en el seu record a l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada diumenge 6 d’abril a les 10 del matí i a 
l’Arxipestral Basílica de Santa Maria dimarts 15 d’abril a 
les 9 del matí

Igualada, març de 2014

En record de:

Albert Miranda Pérez

Ha mort a l’edat de 61 anys, 
el dia 27 de març de 2014.

Esposa, �lles i família volen agrair les mostres de 
condol rebudes en l’acte de comiat que tingué 
lloc el divendres dia 28 de març a l’Església de 
Sant Pere d’Òdena.

Òdena, març de 2014

Quan em van dir que estaves malalta,
vaig anar a veure’t a l’hospital,
lluny estaves de què et donessin l’alta
car ja t’havien trobat el greu mal,

que de pressa d’aquest món et trauria,
i ja volares vers l’Eternitat,
la teva cursa de cop finiria, 
quasi sense temps per al comiat.

Ens mancarà la teva companyia
ta cara irradiant simpatia,
els teus quadres i els teus dissenys d’art;

que el Senyor les portes del Cel t’obri,
on pares i tieta el teu cor trobi,
més enllà de l’horitzó de la mar.

Silver

Recordant la Joana
Tinc set de Tu des del fons de 
l’ànima,
a voltes deserta de la teva ab-
sència,
a voltes recollit verger on Tu 
floreixes.
T’adoro sempre.

Tinc set de Tu des del fons de 
l’ànima.
Tu ets l’Aigua viva dels meus 
silencis.
Tu ets l’Alè de mes paraules
i el meu vibrant Vertigen
Esperit, oceà humil.

Tinc set de tu des del fons de 
l’ànima.
Tu ets la Roca on tota vanitat 
s’estavella.
Tu, sense figura, intimitat 
meva.

Tinc set de Tu des del fons de 
l’ànima.
Oh Déu escorredís, Font on 
m’inclino.
Festa nocturna.

Tinc set de Tu des del fons de 
l’ànima.
Com trobar-te en el plor 
d’aquest món?
Com creure encara en Tu
quan la nit dels homes
és ton llençol sagnant?

Tinc set de Tu des del fons de 
l’ànima.

Alain Lerbet

Julio Riba Ribera

Per tu, Joana 
Castellà Jaume



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòloga General Sanitària. 

Màster en Psicopatologia Legal i Forense. 

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... 



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

L’APATIA

L’apatia és un estat d’indife-
rència, la falta d’emoció, en-
tusiasme o motivació. L’apa-
tia ens pot ser útil en alguns 
moments. Quan hem sofert 
una pèrdua o  hem estat 
sotmesos a molta pressió o 
estès. Llavors és natural es-
tar en un estadi de debilitat 
i de  mostrar-nos incapaços 
de reaccionar davant les 
bones i les males notícies. 
Necessitem un descans 
temporal, i en aquest cas 
l’apatia ens garanteix pren-
dre’ns un temps per recu-
perar-nos. Tanmateix l’apa-
tia ha de ser un sentiment 
temporal. Si es converteix 
en el nostre modus vivendi, 
l’apatia es pot convertir en 
depressió. Superar l’apatia 
dependrà de com de pro-
funda sigui aquesta. Poden 
aparèixer altres emocions 
relacionades: la desespera-
ció, la ràbia, l’avorriment, el 
escepticisme, la decepció, 
etc.  Normalment l’apatia 
no ve d’un dia per altre, nor-
malment sol arribar després 
d’un camí de desil·lusió i 
s’ha de recórrer a la inver-
sa, encara que sigui a poc a 
poc. Petits gestos per poder 
sortir de la rutina. A vegades 
concentrar-nos en els petits 
detalls que poden resultar 
ser agradables i donar-nos 
temps per assaborir-los, po-
der fer alguna cosa diferent 
al que estem acostumats a 
fer, proposar-nos petits ob-
jectius que a simple vista 
semblen insignificants. 
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Contactes

Relax

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES



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: 
-1/2 llauna de cervesa
-Oli (la mateixa quantitat que de cervesa)
-Farina
-Sal
-5 o 6 tomàquets
-2 cebes
-3 pebrots verds

Coca de trampó
Preparació:
Barregem bé la cervesa, l’oli, la farina i la sal �ns que ens queda una pasta que no 
se'ns enganxi als dits. Un cop la tenim ben treballada, la posem en una llanda al 
forn i amb un forquilla la punxem. A la base de la llanda cal posar-hi una mica d'oli 
per a que no se'ns quedi enganxada. La deixem al forn uns 10 minuts i la traiem.
Trinxem tota la verdura i hi posem oli, sal i pebre. Afegim les verdures per sobre de 
la massa que prèviament havíem cuït al forn, i la tornem a posar al forn. La deixem 
�ns que tinguem la verdura cuita. I ja està! Aquí teniu una altra recepta fàcil! Bon 
pro�t!

�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.-
L’Elisabet Feced Riba és una 
treballadora social que fa de 
llibretera a Cal Rabell. Com a 
bona igualadina està vincu-
lada -i de quina manera- en les 
entitats ciutadanes. És la presi-
denta de l’associació de veïns 
dels carrers Santa Caterina, 
Carme i Travessies i en funció 
de la seva responsabilitat està 
en aquests moments organit-
zant la cantada de caramelles 
del barri que serà la més gran 
de les que s’han fet fins ara. 
El motiu és que enguany se 
celebren els 25 anys de la cre-
ació del grup de caramelles del 
barri. També -faltaria més- és 
membre del grup de diables 
Mal Llamp.
Com es presenten les cara-
melles d’aquest any?
És una festa una mica més 
gran i més especial. Podem 
passar dels setanta cantaires 
perquè hem convidat a tots els 
que un o altre cop han cantat 
amb nosaltres. També hem 
convidat a tots els directors que 
hem tingut en aquests vint-i-
cinc anys. Serà una cantada 
especial i amb alguna novetat.
Estrenareu una peça
Sí. Escrita per Xavier Pedraza i 
música d’en Josep Maria Tribó.
El grup de Diables Mal Llamp 
també compleix 25 anys.

Aquell va ser un any molt iŀlu-
minat perquè es varen crear 
moltes coses i ara ens arriben 
totes les celebracions juntes. 
Tot i que fa anys que ens diem 
Mal Llamp, ens coneixen a tot 
arreu com “els caterinos”
Pot més la vitalitat del barri 
que les retallades?
Cal adaptar-se però no deixar 
de fer les coses. Ajustant i 
demanant coŀlaboració pots 
seguir fent coses. Som els 
únics cantaires adults que fem 
caramelles a Igualada. 
Hi ha bona relació amb els 
altres barris d’Igualada?
Quan convé hi ha bona entesa. 
Les nostres caramelles varen 
néixer a partir de l’exemple de 
les del barri de la Font Vella i 
hem adaptat alguna de les 
seves cançons. 
Portareu les caramelles per 
tots els carrers del barri?
Les farem el dia 26 d’abril. 
Començarem a les quatre de la 
tarda i procurarem passar per 
tots els carrers. Volem fer una 
estada més llarga a la plaça de 
Cal Font per fer un concert més 
complert.
Hi canten persones que no 
són del barri?
Sí, perquè hi ha qui hi porta un 
amic o una amiga. Hi ha molta 
gent que, havent viscut al barri, 
hi torna per cantar les carame-

lles.
Quants dies d’assaig?
Vuit.
Com va ser que et proposes-
sin ser presidenta?
Va ser una mica de rebot per 
la retirada prematura del pre-
sident. Ho fem entre els mem-
bres de la Junta. Sóc una més.
A banda de les Caramelles 
quines altres activitats feu?
Les festes del barri que coin-
cideixen amb la setmana del 
set de juliol que és la Verge 
del Carme. Fem el concurs de 
pessebres amb conveni amb 
l’Ajuntament i el deu de setem-
bre fem el sopar de veïns per a 
celebrar la Diada.
Quan es varen fundar les 
caramelles i els diables, 

Hi ha artesans que no estan gens 
contents amb haver de pagar 
cada vegada que posen una 
parada quan hi ha un esdeveni-
ment. Entenen que no haurien 
d’haver-hi taxes, com si es tractés 
d’una fira. Consideren que hauria 
de tenir el tractament d’una 
festa. Això d’haver de pagar tant, 
quan els marges són tan petits, 
només repercuteix en l’encari-
ment del que venen i desllueixen 
el producte que fan. Sovintejar 
massa els esdeveniments porta 
el risc del cansament. Fa poc es 
va fer una remullada ‘Fira medi-
eval’, ara un sorollós ‘Firafoc’, la 
concentració més important de 
foc i pólvora de Catalunya. I en 
totes dues hi ha artesans que han 
de pagar per ser-hi. Diuen que no 
només es queixen com a ‘professi-
onals’. També ho fan com usuaris i 
potencial clients. Creuen que una 
festa és una festa, encara que 
estigui plena de diables, cabrons, 
dracs, trabucaires, mansuets i 
mals llamps.  
En canvi, l’augment de la factura 
de la llum sembla que no afecta 
a la Casa Gran d’Igualada, doncs 
darrerament van de bòlit instaŀ-
lant endolls de grans proporcions 
en algun significatiu departa-
ment, per “de passada” pagar els 
serveis d’un distingit igualadí... 
El que ens estranya és que ningú 
de l’oposició no n’hagi dit res. Ah, 
però hi ha oposició, a Igualada?

encara no havies nascut
Ser una persona molt jove no 
ha estat un impediment per 
a res. De fet tota la junta s’ha 
anat renovant i a l’hora de tre-
ballar ningú no et posa pegues.
Treballar en un lloc tan 
emblemàtic com Cal Rabell 
ajuda a ser la presidenta?
Ajuda molt. Tothom sap on tro-
bar-me.
Reunir-nos a cantar és molt 
específic de Catalunya.
Més que cantar el que ens 
defineix als catalans és l’asso-
ciacionisme cultural.
Ets membre de Mal Llamp. 
Què t’agrada més, cantar o 
tirar petards?
Cantar és molt divertit però 
tirar petards ho és més. És 
més complicat perquè cal fer 
un curset de seguretat.
Grups com Mal Llamp donen 
prestigi a Igualada?
Penso que sí. No únicament 
perquè anem a actuar fora, 
sinó perquè acabem de fer la 
Fira del Foc a Igualada. Si hi 
penso els gegants de la Colla 
del Bisbalet, que també és 
del barri, també volten molt i 
donen a conèixer la ciutat.
Qui us fa les màscares?
Del que més orgullosos podem 
estar els de Mal Llamp és que 
ens hem fet les bèsties i les 
màscares nosaltres mateixos.

4 paraules amb... Elisabet Feced


