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Menys 
delictes 
a l’Anoia

Les dades dels Mossos indiquen que el 2013 van baixar un 9,2% 

P08Un lladre, enxampat quan es disposava a obrir un cotxe. Aquest tipus de delictes i faltes han disminuït significativament a l’Anoia en el darrer any.
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 Els anoiencs van fer 
l'any passat 13.000 
trucades al servei 
d'emergències 112

Diumenge, 
portes obertes 
del nou CAP de 
Masquefa

Cua, l’any passat, a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). P10

Baixa l'atur, però també els 
afiliats a la Seguretat Social
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Montserrat 
Carulla diu adéu 
als escenaris 
amb "Iaia!"

La Cambra de Comerç 
de BCN aposta pel 
Centre d'Innovació 
de l'Anoia

Aquest cap 
de setmana, 
Automercat a 
Igualada

XXXI ANY

EL RISC DE CONVERTIR-NOS EN COMARCA DORMITORI
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L’anàlisi sobre l’evolució de l’atur, la con-
tractació laboral, el nombre d’afiliats i dels 
qui cobren el subsidi en els darrers dotze 
mesos, que aquesta setmana publiquem, 
ens aboca dades molt preocupants per 
a aquest territori. Més enllà de les tími-
des mostres de recuperació que des de 
la Generalitat o el govern espanyol ens 
proporcionen cada dos per tres a través 
dels mitjans de comunicació talment com 
si fossin píndoles d’autoestima, el cert és 
que aquestes petites passes endavant hi 
són, però per trobar-les cal anar fora de 
l’Anoia. Aquí l’atur baixa, molt poquet, 
però les afiliacions a la Seguretat Social 
també baixen. I els qui cobren el subsi-
di, la darrera ajuda pública de l’atur abans 
de veure’s foragitats del sistema, ja són 
més que els qui tenen la percepció habitu-
al de desocupació. L’ocupació del sector 
Serveis ja dobla l’ocupació en Indústria a 
l’Anoia... Assegurar que aquesta és una 
comarca industrial es fa cada vegada més 
difícil. Aviat, si no es corregeix, qui ho di-
gui corre el risc de fer el ridícul.

Fa quatre anys, un estudi de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) ja 
afirmava que l’Anoia liderava el rànquing 
de comarques dormitori de Catalunya, en 
companyia del Bages. I, en concret, Santa 
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí 
eren entre les tres ciutats catalanes amb 
menys població durant el dia. No existei-
xen noves dades fefaents de l’índex de 
mobilitat laboral, fetes més recentment, 
però és gairebé segur que, com a mínim, 
no són millors. Les últimes estadístiques 
no conviden a l’optimisme, i les propostes, 
com la del president del Consell Comarcal 
de la setmana anterior, acaben en un sos-
pitós calaix de silenci. Cap reacció, cap 
iniciativa. De ningú. Silenci i evasives...
L’Anoia corre el risc d’evidenciar, més que 
mai, el seu complicat encaix territorial, un 
espai sense padrins que l’escoltin i l’em-
pentin, i sense prou cohesió interna per 
fer-se escoltar i, si cal, cridar alt i clar.
Comença a caldre que els senyals de fum 
-fum i prou- que ha protagonitzat l’escenari 
polític en aquesta comarca en els darrers 
dos anys, es converteixin en realitats. Les 
dades són fredes, però reals. I ens dóna 
la sensació que anem lents i un pèl cecs.

Una comarca 
per dormir?

La Coral Mixta
Dimarts de la setmana que ve Igualada podrà gaudir d’un ex-
ceŀlent concert de música clàssica en la seva màxima expres-
sió. En aquesta ocasió s’interpretarà “Un rèquiem alemany” de 
Johanes Brahms. El concert, que és participatiu, ve de la mà 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès i, com cada any en què fan 
aquests tipus de concerts, compta amb la participació de la Co-
ral Mixta d’Igualada. Una molt bona oportunitat de gaudir de la 
bona música en el marc de la basílica de Santa Maria

Juan José Rodríguez Sendín, president de l’Orga-
nització Mèdica Col·legial (OMC) va dir que s’havia 
de sancionar els pacients que fan un “mal ús” dels 
serveis sanitaris, com anar a urgències en lloc del 
centre de salut, no recollir les proves diagnòstiques 
o no retirar-se d’una llista d’espera encara que ja no 
es necessiti. 

Poques hores després, Jaume Padrós, president 
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, va titllat 
la idea de “desencertada  perquè assenyala el ciuta-
dà com a culpable” i  Francesc Duch, president del 
Sindicat de Metges de Catalunya, , l’ha qualificat de 
“passada de moda”. És entendre l’assistència sanità-
ria com a servei o com una prestació que es dóna pel 
govern.

Antonio María Rouco Varela, cardenal arquebisbe 
de Madrid, va aprofitar l’homilia en el funeral d’Estat 
del president Adolfo Suárez per reivindicar la unitat 
d’Espanya i la necessitat de treballar per a ella. Aler-
ta pels “fets i les actituds que van provocar la guerra 
civil i la poden tornar a causar”. A molts els va xocar 
aquestes declaracions i no que defensés la feina de 
Càritas o de la lluita per la superació de les desigual-
tats.

Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, ERC, ha carregat aquest dilluns con-
tra CiU i el PSC, partits que representen “la vella políti-
ca, l’establishment, els poders fàctics i l’statu quo” per 
acords del BCN World, l’externalització de la publicitat 
a TV-3 i les conclusions de la comissió d’investigació 
de la sanitat pública catalana.

Esperanza Aguirre, Presidenta del PP a la Comunitat 
de Madrid, diu que ella no ha envestit a cap motorista 
de la policia municipal que volgués posar-li una multa, 
“només a un agent que volia fer-se la foto”. Però va 
enviar els seus escoltes de la guàrdia civil per veure si 
entre “col·legues”  ho podien tapar.

Ana Botella, alcaldessa de Madrid, davant la polse-
guera que s’ha aixecat, ha declarat “la llei és igual per 
a tots i la versió dels agents té presumpció de verídi-
ca”. En aquest cas sembla que més que presumpció.

Víctor Grifols, president de la multinacional Grifols, 
ha dit al President Mas “Tiri endavant. No s’arronsi”.

Joan Rosell, president de la CEOE, ja s’hi ha afegit 
dient “els empresaris no som ningú per dir el que ha 
de fer el govern, si Mas té el suport del Parlament que 
ho faci”.

Pilar Urbano, periodista, ha fet un llibre molt contro-
vertit on diu clarament que el general Armada, des-
prés de disset anys de servei al Rei no hauria organit-
zat el 23 F sense haver-ne parlat, i explica de manera 
novel·lada com es va ordir tot plegat. La Casa Reial 
s’ha afanyat a desmentir-ho. 

Andreu Mas-Colell, conseller d’Hisenda de la Gene-
ralitat i personalitat de gran prestigi en els cercles uni-
versitaris dels Estats Units, ha publicat un article en el 
‘Wall Street Journal’ on deia “Franco va intentar diluir 
la identitat catalana i no se’n va sortir. Ara tampoc ho 
aconseguiran”

Josep Maria Bartomeu, president del Barça, diu que 
“hi ha una mà negra i que al final tot se sabrà”. Alguns, 
abans de les investigacions que es volen endegar ja 
tenen clar el que passa.

Borja García- Nieto, advocat que presideix el ‘Círculo 
Ecuestre’, ja justifica la intervenció militar en cas que 
“els sediciosos demanin la independència de Catalu-
nya”. I Joan Rosell, president de la CEOE, li fa costat.

Amadeo Martínez Inglés, coronel retirat de l’exèrcit 
espanyol, un dels ‘herois’ de la retirada del Sàhara, ja 
havia filtrat a la premsa l’existència d’un pla de contin-
gència que les Forces Armades haurien presentat a la 
presidència del govern espanyol, que té com objectiu 
evitar la consulta sobiranista fixada pel 9 de novem-
bre. És l’ús de la força. Una solució final al “problema 
catalán”. 

Clemente Polo, catedràtic d’anàlisi econòmica de la 
UAB, ex dirigent de C’s i UpyD i Àngel de la Fuen-
te, encarregat pel govern Rajoy d’elaborar les noves 
balances fiscals, han elaborat un estudi per l’Institut 
d’Estudis Econòmics titulat ‘Panoràmica de l’argu-
mentari economicista a favor de la independència 
de Catalunya: mites i realitat’ que legitima el recurs 
a l’Exèrcit en cas d’una secessió unilateral de Cata-
lunya i aventura que s’il·legalitzarien els partits que 
hi donessin suport, els líders serien empresonats i el 
Parlament es tancaria. 

L’Anoia corre el risc d’evidenciar, 
més que mai, el seu complicat 
encaix territorial, un espai sense 
padrins que l’escoltin i l’empentin, i 
sense prou cohesió interna per fer-
se escoltar i, si cal, cridar alt i clar.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Després de set hores de debat, ni un sol dels 347 
diputats presents a l’hemicicle, va variar el seu vot. 
La crònica periodística, pel que fa al resultat de la 
votació, es podia haver escrit el dia anterior.... o tres 
mesos abans.
La petició del Parlament de Catalunya tenia més 
números de ser rebutjada que de ser aprovada. És 
molt difícil que un aparell de l’Estat cedeixi una mica 
de sobirania, ni que sigui de forma puntual. Malgrat 
això els tres diputats catalans -Jordi Turull, Marta 
Rovira i Joan Herrera- varen defensar la proposta 
unitària, cadascun des de la seva posició política, 
intentant -sense èxit- que el conjunt dels diputats de 
l’Estat, entenguessin la petició de Catalunya. 
Primer Rajoy, després Rubalcaba i a continuació 
tots els portaveus dels grups parlamentaris, varen 
exposar les seves posicions, amb més o menys 
encert i gràcia. Ningú no es va sortir del guió pre-
establert. Duran Lleida demanant -per enèsima 
vegada- la tercera via i Rubalcaba demanant una 
reforma constitucional que converteixi a Espanya 
en un estat federal. Rajoy oferint un NO dialogat 
i després cadascun dels grups portant el debat al 
seu terreny.... i habitualment sense parlar de la de-
manda de Catalunya, que era justament el motiu 
del debat. Va quedar clar en el debat que malparlar 
de Catalunya dóna vots a Espanya a la dreta més 
recalcitrant... però també a l’esquerra.
Vull reconèixer les intervencions tant d’en Joan 
Coscubiela, com d’Alfred Bosch i del diputat del 
PNB Aitor Esteban que aportaren arguments sòlids, 
coherents i constructius -i també els vots dels seus 
grups respectius- en favor de la petició del Parla-
ment de Catalunya.  
Al llarg de les set hores del debat vaig veure dos 
mal funcionaments de la lògica democràtica. Primer 
que cap dels diputats va variar el sentit del seu vot. 
Cap ni un. L’altre i molt més greu, és que en molts 
casos, els oradors no eren ni escoltats. Els dipu-
tats -incloent-hi el president del Gobern- parlaven 
entre ells, per telèfon o fins i tot s’absentaven de 
l’hemicicle. Com pot un diputat votar si no ha escol-
tat tots els arguments exposats? És una estafa a 
la democràcia. El diputats disposen de despatxos, 
secretàries, assessors.... però acaben votant el que 
els mana el partit. 
Els partits espanyols -incloent-hi la respectiva de-
legació a Catalunya- no han entès que el motor del 
procés sobiranista, no són els partits sinó el conjunt 
de la societat. No és la dèria d’uns polítics, sinó l’an-
hel de la majoria. I quan les direccions dels partits 
no entenen la realitat, és quan porten a les instituci-
ons a la corrupció, al desastre i a l’allunyament dels 
ciutadans. 
“Els partits espanyols s’atrinxeren darrere les lleis, 
sense entendre que amb les lleis no aconseguiran 
negar la realitat” deia en acabar el debat, el presi-
dent de la Generalitat. Poques vegades he estat tan 
d’acord amb el nostre President.

Allunyats de la realitat

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El príncep de Valàquia. El príncep 
Vlad III, conegut com el Dràcula, era membre de 
l’Ordre del Drac i príncep de Valàquia. Va ser un 
governant sanguinari, que gaudia esquarterant, 
torturant i empalant els seus enemics. Per això 
deien que era fill del Diable. Havia tingut una in-
fància tumultuosa. Va haver de lluitar contra els 
Imperis poderosos que envoltaven el principat. 
Amb un exèrcit reduït i amb tàctiques de guerrilla 
es feia respectar per la seva crueltat. Fins a cau-
re mort en una emboscada l’any 1476. El seu ca-
ràcter volcànic i imprevisible el va convertir en un 
dels governants més temuts pels seus enemics i 
pels seus súbdits. Repressions despietades, mas-
sacres brutals i tortura generalitzada, l’acompa-
nyaven per on anava.  Inspirava terror. L’ajudava 
el seu perfil amenaçador i una ombra de misteri 
sobre les seves motivacions. Per tot plegat, inspi-
rant-se en ell, Bram Stoker, un novel·lista irlandès 
va crear el 1890 el personatge truculent del ‘The 
undead’. El no-mort. El comte Vampir. I el situà a  
Transilvània. 
   Quatre segles més tard de la mort d’aquell prín-
cep, Jonathan Harker arriba al seu castell ruïnós. 
Li obre la porta un home estrany vestit de negre. 
“Entri per la seva pròpia voluntat. Entri sense te-
mor i deixi aquí part de la felicitat que l’acompanya” 
li diu tot donant-li una mà tan glaçada com la d’un 
mort. “Sóc el comte Dràcula i li dono la benvingu-
da”. I després centenars d’històries, pel·lícules i 
sèries televisives. Una iconografia que ara se n’ha 
dit gòtica, que ens endinsa en la truculència i la 
vida d’aquells immortals amb poders immensos, 
que s’alimenten de la sang dels pobres que cauen 
a les seves mans. De tant en tant algun senyal 
d’amor -normalment per una dona- però els seus 
impulsos de fons sempre són més poderosos. La 
seva maldat el feia continuar. I es defensava ata-
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cant aquell món que l’havia marginat i menystin-
gut. I la seva venjança ferotge sembrava el terror 
en un món poc preparat per fer-li front. I el pànic 
s’apodera de les masses. Apareixen els vampirs. 
Sols una estaca clavada al seu cor i la claror del 
dia els podien matar. I per defensar-se els mortals 
tenien una creu o els alls... Ambdós símbols de fe 
i de la força del poble. 
   I és que de personatges que viuen de la sang 
dels altres n’hi ha de moltes classes. Molts són 
governants i capitosts que s’agafen al poder i es-
premen tot el que els envolta. Viuen pel seu gaudi 
personal. Pel seu plaer. Els encanta veure’s su-
perior als altres. I poder fer amb ells tot el que els 
vingui de gust. Es queden amb els seus béns, les 
seves terres i les seves il·lusions. Tant els fa el 
que destrueixen, perquè el que no els serveix a 
ells, no ha de servir a ningú. Són els que pensen 
que després d’ells, el diluvi. La destrucció moral i 
física dels que viuen al seu costat. A ells només 
els satisfà el poder. I decidir pels altres, perquè no 
creuen en la discrepància. Només en l’obediència. 
Ells tenen totes les veritats i les imposen a la res-
ta. I els que dubten i són díscols són castigats. I 
si no n’hi ha prou amb severes penalitats físiques, 
els envaeixen la ment i els amenacen amb càstigs 
eterns. Encenen focs que els rossegaran l’ànima 
per sempre més. I només se’n salvaran si accep-
ten els seus dictats.
   Per lluitar-hi cal la força del poble. La resistència 
activa o passiva. Guanyar la força moral. La vic-
tòria de la llum intel·ligent davant la foscor que tot 
ho anorrea. Però això demana valentia i superar 
les pors. Saber que el poder pot matar a un, a deu 
o a milers. Però no pot matar a tothom. Si ho fes 
es quedarien sense res. Uns necessiten esclaus, 
servidors i aduladors, els altres només necessiten 
aquella llibertat que s’han de guanyar.

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

56 anys d’experiència tècnica en:
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ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 5/04/2014

6-10-15-34-38-47
Complementari: 13
Reintegrament: 2

· Dimecres 9/04/2014
4-11-15-20-33-48

Complementari: 39
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 3                  448  
· Divendres 4          893
· Dissabte 5     945
· Diumenge 6          798
· Dilluns 7               865
· Dimarts 8       835
· Dimecres 9      185

ONCE
· Dijous 3              54865
· Divendres 4       73738
· Dissabte 5    71654
· Diumenge 6       15446
· Dilluns 7             90862
· Dimarts 8    63217
· Dimecres 9    31406

· Dijous 3   13-15-18-22-41-48   C: 6  R: 8
· Dissabte 5   9-13-30-36-37-45  C: 16   R: 6

· Diumenge 6   11-30-37-43-46  Núm. clau: 0 

· Dimarts 8   11-18-29-42-49  Estrellas: 4/11

ABRIL
11: Estanislau; Isaac. 
12: Juli I, papa; Damià; Vísia.
13: Hermenegild; Martí I, pap; Agatònica
14: Tiburci; Lambert; Domnina.  
15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia.
16: Toribi de Lièbana; Engràcia. 
17: Elies, Pau i Isido; Anicet; Robert

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.

Les normes: justes i im-
mutables?
•• XAVIER ISANT

Hola a tots, voldria aprofitar aquest es-
pai per parlar d’un fet succeït als trens 
de la Generalitat. Com molts de vosal-
tres, la meva parella va agafar aquesta 
línia per fer el trajecte Barcelona-Igua-
lada. Les pantalles per treure el bitllet 
han canviat i ella es va confondre, va 
treure un bitllet de família nombrosa 
enlloc del bitllet corresponent de sis 
zones. Jo tinc 3 nebots, no crec que 
això impliqui família nombrosa. A l’al-
çada de Sant Esteve Sesrovires la 
revisora d’aquell dia li va demanar el 
bitllet. En mostrar-li el bitllet equivo-
cat, la revisora li va dir que aplicant la 
normativa, havia de multar-la amb 100 
euros, tot i entendre la confusió.
100 euros per una diferència inferi-
or als 2 euros!. Per una persona que 
compleix les normes sempre, que si 
un semàfor esta vermell espera, si un 
cambrer dóna canvi de més avisa... 
Les normes també estan per ser in-
terpretades. Entenc que es multi a qui 
no porta bitllet, a qui es cola al metro, 
a qui salta les tanques, però si saps 
que algú s’ha confós, no pots inter-
pretar la normativa, acceptar el bitllet 
i avisar-la. Quan la norma no és jus-
ta, no tens perquè aplicar-la. Quan va 
arribar a Igualada i em va explicar el 
que havia passat, vaig parlar amb la 
revisora, sense males paraules li vaig 
dir el que pensava, que havia actuat 
injustament, vam pagar 50 euros per 
reduir la multa a la meitat i hem fet la 
reclamació corresponent perquè retor-
nin els diners. En aquest cas també 
em vull referir als senyors dels trens de 
la Generalitat. Quina és aquesta nor-
ma que penalitza de la mateixa mane-
ra a qui entra sense bitllet que aquí es 
confon o expressament porta un bitllet 
de preu inferior. Potser hi ha qui ho fa
expressament, però la multa ha de 

ser proporcional a la infracció, no pot 
ser la mateixa per tots. Han de can-
viar aquesta norma i crec que tots els 
usuaris hem de manifestar el nostre 
desacord davant aquesta norma i de-
manar un canvi al respecte. Accions 
cooperatives!
El mateix dia que va passar això el 
President Artur Mas estava a l’Ateneu 
Igualadí parlant del futur de Catalunya 
i celebrant els 150 anys de la seva in-
auguració.
Nosaltres també tenim un revisor que 
en diu govern Espanyol. Ens ensenya 
una norma que es diu Constitució i ens 
diu que es justa e immutable. Que no 
es pot canviar i que si no fem les co-
ses com cal, ens multaran, ens trauran 
de Europa i no sé quantes coses més. 
Hi ha cardenals que aprofiten enter-
raments de caps d’estat per recordar-
nos que els conflictes poden derivar 
en guerres. Quin mal gust aprofitar un 
enterrament per deixar anar el teu dis-
curs!. Hi ha qui espera torna a veure 
els tancs baixar per la diagonal. 
Un avi meu es va exiliar a França, l’al-
tre es va haver d’amagar a un paller 
(cas contrari jo no estaria escrivint). 
Els temps han canviat.
Marta Rovira ens va dir en un confe-
rència que qualsevol mesura de força 
farà perdre la raó a qui l’apliqui davant 
Europa. No canviarem el món, però 
crec que el món tampoc ens canvia-
rà a nosaltres. Prou tenim amb què la 
gent amb talent hagi de marxar fora a 
guanyar-se la vida. 
Els pobles estan per sobre les normes. 
Quan les normes són injustes no po-
den frenar la nostra voluntat. Les úni-
ques regles que jo conec són: intentar 
ser feliç, ser just i ajudar a qui no té 
sort. Tots hem agafat un tren, el des-
tí final es diu independència. No crec 
que haguem de pagar cap multa, ni dir 
que ens hem confós de bitllet. En tot 
cas si ens paren els direm: no vull pa-
gar! i seguirem fins on ens porti aquest 

tren, que tampoc sabem on para exac-
tament, ni com és el poble on ens ha 
de deixar. En tot cas no serà pitjor que 
l’estació de la qual sortim.

FE D’ERRADES

El testimoni no era el re-
gidor, sinó el seu pare
•• JAUME SINGLA 

En l’edició de divendres passat, vaig 
cometre un error en la noticia de la 
no acceptació per part del Tribunal 
Suprem del recurs del regidor soci-
alista de Vilanova del Camí, Antonio 
Sanchez, contra la lliure absolució de 
Jose Maria Garcia, al qual el regidor 

havia acusat d’agressió.
En l’explicació dels fets atribuíem a 
Francisco Palacios ser regidor i nebot 
de Jose Maria Garcia, quan en realitat 
el que va ser testimoni dels fets va ser 
un altre Francisco Palacios, que es cu-
nyat del falsament acusat d’agressió.
En un cas on hi ha regidors implicats, 
he cregut convenient aclarir els termes 
de la noticia.

Error en un cognom 
En l’edició de la setmana passada l’ar-
ticle que apareixia a la pàgina 20 sobre 
la cessió d’un recull de premsa i fotos 
a l’alcalde de la ciutat, l’autora del re-
cull és Emília Solé, i no Emília Castells 
com erròniament diu en el titular

Dia 11: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 12: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 13: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 14: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 15: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 16: BAUSILI/ Born, 23
Dia 17: CASAS V./ Soledat, 119

cartes al director

Òmnium i l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana han obert avui “La 
Llança de Sant Jordi”, un aparador 
web on els lectors podran conèixer les 
principals novetats editorials de l’any i 
escollir “Quin llibre regalaràs per Sant 
Jordi?”. Des d’avui i fins el 20 d’abril, 
les votacions es poden fer a través del 
web omnium.cat/sant-jordi.
Les obres s’agrupen en tres categori-
es: infantil i juvenil, no-ficció i ficció. A 
més, també es pot escollir la millor co-
berta. Òmnium Cultural i l’Associació 
d’Editors en Llengua Catalana impul-
sen el projecte “La Llança de Sant Jor-
di” amb l’objectiu de promoure el llibre 
en català i la participació dels lectors.
Els resultats del sondeig es donaran a 
conèixer la vigília de Sant Jordi, el 22 
d’abril, en la 4a edició de la Festa de la 
Llança, que se celebrarà a les vuit del 
vespre a la Fàbrica Moritz de Barcelo-
na. S’hi anunciaran els resultats dels 5 
llibres més votats en cada categoria i 
les millors 5 cobertes, a més dels gua-

nyadors del sorteig de lots de llibres 
que es farà entre els participants de 
les votacions.
La Festa de la Llança serà un espai de 
trobada del món literari i editorial ca-
talà que donarà el tret de sortida als 
actes organitzats per Òmnium Cultural 
per la Diada de Sant Jordi. Sant Jordi 
és la gran festa de la llengua i la cultu-
ra catalanes. Pels volts del 23 d’abril, 
Òmnium impulsa activitats culturals ar-
reu del territori. Per la diada, l’entitat 
surt al carrer a molts pobles i ciutats 
del país i els espais Òmnium esdeve-
nen un punt de trobada entre lectors i 
escriptors.
Òmnium també aprofitarà la Diada de 
Sant Jordi per promocionar el projec-
te “Catalans want to vote – Human 
towers for democracy”, l’aixecada si-
multània de castells del 8 de juny per 
internacionalitzar el dret a decidir, i la 
gran cercavila de Somescola.cat “Per 
un país de tots, decidim escola catala-
na” del 14 de juny. 

Òmnium i l’Associació d’Editors obren el web ‘La Llança 
de Sant Jordi’ per promoure el llibre en català
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1 / Com podem identificar 
un establiment de  
COMPREM R? Per 
la imatge de la moneda 
d’antiquari del nostre logotip. 

2 / Quan i com es taxa i es 
valora cada peça? Un joier 
professional taxa i valora la 
peça al moment.

3 / Com funciona el pro-
cés de venda? La persona ve 
amb la peça d’or, de plata o 
diamant, i nosaltres la pesem 
davant seu i la taxem amb 
total claredat, transparèn-
cia i honestedat; tot seguit, 
la hi canviem per diners al 
moment.

4 / Vostès s’han convertit 
en una alternativa real 
als bancs per obtenir uns 
ingressos extra? Nosaltres 
donem el que no donen els 
bancs avui dia: diners. 

5 / Ofereixen la màxima 
taxació i els millors preus? 
A les nostres botigues sem-
pre trobaran la millor taxació.

6 / Tenen alguna oferta 
actualment per als clients? 
Sí, els regalem 30€ si porten 
20 grams d’or o més.

7 / També compren plata 
i diamants? Sí, són un  mer-
cat en alça.

PREGUNTES AL
PRofESSioNAL

7
Una moneda 
amb molt valor:
PRofESSioNALiTAT · coNfiANçA · ExPERièNciA

Amb més de 40 anys d’experiència en el sector, 
COMPREM R destaca com a líder indiscutible.

COMPREM R és 
especialista en la compra 
de diamants, que valoren 
i taxen al moment joiers 
especialitzats.

Si volem obtenir un benefici 
econòmic a través de la 
venda de les nostres joies 
i no les volem malvendre, 
és fonamental que ens 
dirigim a un establiment 
especialitzat com ara 
COMPREM R, que ofereixi 
totes les garanties en el 
procés de compravenda. 

En l’actual context econòmic,  
COMPREM R s’ha convertit en una 
alternativa real als bancs per obtenir uns 
ingressos extra i al moment per  
destinar-los a allò que es necessiti. 

Els punts de compravenda COMPREM 
R s’iden tifiquen fàcilment per la noia 

protagonista i també per la imatge de 
la moneda d’antiquari del logotip, un 
homenatge als orígens de l’empresa, 
que té una trajectòria de  més de 40 anys 
en el sector de la numismàtica. 

A diferència de les cases de 
subhastes, COMPREM R 

dóna sempre la màxima  
valoració per cada peça, la paga 

al moment, i a més no cobra  
comissions per la gestió.

Or, plata o diamants. Qualsevol objec-
te realitzat amb aquests materials pot 
vendre’s als establiments de COMPREM 

R, amb independència del seu estat de 
conservació, ús o funcionament.

Actualment, COMPREM R és la 
primera companyia en aquest sector a 
tot Catalunya. És l’empresa que té més 
experiència, i també la que ofereix els 
millors preus del mercat, ja que disposa 
de refineria pròpia i per tant no hi ha 
intermediaris que intervinguin  en el 
procés de compravenda.

 COMPREM R té cura  
dels seus clients, als quals atén 

amb un tracte discret i  
professional, pagant  

per les seves joies el màxim  
en cada moment. 

Els clients de la cadena són atesos per 
professionals altament qualificats, ja 
que la majoria provenen del món de la 
joieria, la qual cosa fa que es pugui taxar 
i valorar cada peça just al moment, i de 
forma totalment gratuïta. 

Actualment tots els clients 
de COMPREM R que 

portin 20 grams o més en or, 
obtindran 30€ de regal.

 COMPREM R ofereix les millors  
taxacions del mercat, una oferta que no 
es poden perdre!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



06

Tant si volem com si no. Aquesta és la resposta 
de Rajoy a la sol·licitud del Parlament de Catalu-
nya de poder fer el referèndum. No hi ha volta de 
full. Sis hores de debat han servit només perquè 
cadascú es reafirmés en les seves posicions. De 
fet, res de nou. Es jugava un partit del qual ja se’n 
sabien prèviament els resultats. Per això les inter-
vencions dels diputats semblaven més orientades 
a justificar les seves posicions davant els espa-
nyols que no pas a convèncer els catalans.
Crec que va ser Gandhi qui va dir, parlant del pro-
cés d’independència de l’Índia –cito de memòria-, 
que “primer t’ignoren, després se’n burlen, després 
amenacen i finalment tu guanyes”.  És exactament 
el que està passant.
Davant els arguments de sentit comú i democràtic 
dels parlamentaris catalans, Rajoy, en un discurs 
–molt ben estudiat, cal reconèixer-ho- va comen-
çar fent una defensa aferrissada de la legislació 
actual com un conjunt intocable. Després de pro-
clamar el seu amor per Catalunya i de negar que 
sofrís cap mena de greuge, va remarcar que l’únic 
camí posssible era seguir units. Es va guardar ben 
bé prou de fer cap referència a les accions que ell 
mateix havia emprès  contra l’Estatut i els atacs 
frontals que el seu govern està portant a terme per 
reduir al mínim l’acció del govern de la Generalitat 
mitjançant lleis recentralitzadores. Va deixar molt 
clar –i així ho va dir- que les lleis espanyoles estan 
per damunt de les autonòmiques. 
Després va venir el discurs de la por. Una Catalu-
nya independent quedaria fora d’Europa, fora de 
l’euro, fora de l’economia europea, sense els ajuts 
que arriben de la UE... és a dir, en la línia del minis-
tre Margallo, va voler fer creure que vagaríem eter-
nament pels espais siderals i viuríem en una illa 
deserta com Robinson Crusoe. Però aquí va pas-
sar per alt una realitat: Espanya es quedaria sense 
les sucoses aportacions de l’economia catalana i 
per tant, el seu empobriment seria molt més greu 
que no pas ara. Espanya necessita més Catalu-
nya que no pas Catalunya necessita Espanya.  
Es va fer evident en tot el debat que la idea de de-
mocràcia és molt diferent a Catalunya que a l’estat 
espanyol. El dret a decidir només es reconeix als 
espanyols en conjunt, no als catalans en particu-
lar. Això significa negar l’existència del poble ca-
talà com a tal i per tant, no té drets específics per 
determinar què vol ser i com vol viure. Ens ho han 
de dir ells. Ells marquen les regles del joc i no hi ha 
opcions per a canviar-les si no és amb el canvi de 
la Constitució.
Aquesta va ser, d’altra banda, la gran fal·làcia de 
Rubalcaba. La seva enardida defensa d’un can-
vi de la Constitució per anar vers un estat fede-
ral amagava el convenciment que aquest canvi 
és impossible en un termini raonable. Catalunya 
necessita solucions per continuar endavant i les 
necessita ara. Són molts els problemes a resoldre, 
agreujats encara per les circumstàncies d’una cri-
si que mossega, i de la qual en són víctimes els 
més febles. Si el govern de Catalunya veu cada 
dia més limitada la seva capacitat d’actuació, de 
què serveix? La proposta d’un estat federal és, ara 
per ara, somniar truites.
Malgrat tot, hi ha un fet inqüestionable: la voluntat 
del poble. El 80 per cent dels catalans està a fa-
vor del dret a decidir i qualsevol impediment que 
s’hi posi és una acció antidemocràtica. Per això, 
el poble de Catalunya continuarà el seu camí. Es-
tem segurs que arribarem a l’últim estadi que deia 
Gandhi: guanyarem la llibertat.

Som i serem gent 
espanyola...

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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El passat dimarts, a Madrit -concepte, com diu el 
meu admirat Iu Forn- es va escenificar el que a l’al-
tiplà entenen per diàleg: deixar parlar 10 minutets 
als que porten una proposta i contestar al llarg de 
45 minuts (Rajoy) i 35 (Rubalcaba) per anar enfilant 
negatives. Es podien estalviar les respostes i posar 
una tele de plasma amb un cap que es mogués d’es-
querra a dreta i de dreta a esquerra; hauríem eco-
nomitzat temps i veure com es van tergiversar els 
conceptes.
Els tres representants del Parlament de Catalunya, 
els dels deu minutets, no hi van anar a demanar la 
independència, Déu ens en guard!, sinó que hi van 
anar a demanar poder fer un referèndum amb la be-
nedicció del govern central per fer les coses de la mi-
llor manera possible, o sigui amb la legalitat vigent. 
Un referèndum, possiblement una de les coses més 
democràtiques conegudes, on es fa una pregunta i 
la gent contesta posant dins una urna una papereta 
expressant el seu acord o desacord, però... Es veu 
que els dos partits majoritaris a la càmera baixa es-
panyola estan convençuts que les urnes són com les 
armes, que les carrega el diable, i no se sap mai que 
en pot sortir. Per a ells, la democràcia és convocar 
unes eleccions, fer campanya explicant el que els 
sembla, i el que guanya manar quatre anys passant-
se el programa electoral pel forro... i fins a la prope-
ra. Doncs això de negar un plebiscit se’n diu por a 
la democràcia, més o menys com dir “miri, ara no 
ens toquin els collons que a vostès ja els vam deixar 
votar fa dos anys i ara els toca callar fins d’aquí a 
dos més”.
I, fent un repàs de les intervencions dels parlamen-

Ni, ni, ni (consulta, oferta, negociació)
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC

taris d’aquest dimarts passat, voldria dir que per a mi 
els més brillants van ser Joan Herrera i Joan Coscu-
biela, per la seva claredat i contundència, i a l’altra 
extrem el president del govern central Mariano Rajoy 
i Alfredo Pérez Rubalcaba, que a més de malgastar 
el temps i avorrir el personal, van mentir esbiaixant 
el debat cap a terrenys que no estaven a l’ordre del 
dia. El tema no era la independència, era l’autoritza-
ció —tot i que ja fa pena haver de demanar permís 
per a tot— per fer una consulta dins del marc de les 
lleis actuals. Bé, més patètica va ser la nova Evita 
Perón de UPyD, però ja és prou sabut que aquesta 
bona noia ni sap parlar ni se li coneix que de la seva 
boqueta en surti una veritat ben configurada, allò que 
estudiàvem en castellà de sujeto, verbo y predicado.
Per acabar, fer constar la meva esgarrifor davant 
d’una cosa que va dir Rajoy: lo más importante en 
democracia no son las urnas, si no el cumplimiento 
de las leyes, i això dit sense avergonyir-se. Els que 
ja tenim certa edat encara ens  recordem de quan 
vivíem sota el règim feixista del general Franco i els 
seus sequaços i us puc assegurar que en aquells 
temps de lleis n’hi havia per donar i per vendre, al-
gunes d’elles massa conegudes, com la de Vagos y 
Maleantes. Molts la van patir, des de persones hon-
rades només per la seva condició d’homosexuals, 
fins a homes i dones que pensaven diferent de les 
creences “oficials”. Per dir això, sigui en seu parla-
mentària, sigui a la taula d’un bar, s’ha de ser molt 
mala persona i haver-se esborrat de la memòria la 
història d’un país, i a un polític així se l’hauria d’ex-
pulsar.

Falta un any perquè hi hagi eleccions municipals 
on el govern actual format per Convergència i Unió 
i Esquerra Republicana amb Reagrupament serà 
valorat per la ciutadania. La primera valoració és 
que Igualada ha viscut uns anys de falta de model: 
s’han posat pedaços a les necessites estructurals 
de la ciutat. El timoner sense cap rumb ha anat 
virant en funció de com es mouen els corrents tot 
donant voltes perdut i desorientat. La ciutat s’ha 
trobat un Alcalde que en campanya va prometre 
molt però que a l’hora de la veritat les paraules 
(“Economia, economia, economia”) no s’han con-
vertit en fets: Igualada està pitjor que fa tres anys.
El lideratge, la capacitat resolutiva o la voluntat de 
buscar transversalitats i la creació de ponts entre 
els ciutadans ha estat nul·la o anul·lada. L’alcal-
de Marc Castells ha estat incapaç de resoldre les 
necessitats dels joves de l’Espai pels Somnis, va 
frustrar l’acord entre comerciants i botiguers del 
Rec.0,  ha tingut una manca de visió sobre el fu-
tur econòmic de la ciutat, ha esborrat del mapa el 
debat sobre les infraestructures com la necessitat 
d’un tren gran que ens connecti als principals ei-
xos econòmics de Catalunya i l’única inversió que 
ha portat a la ciutat en tres anys és un centre co-
mercials d’alimentació tot pensant-se que, potser, 
els igualadins menjarem dues vegades. Aquesta 
manca de visió també es denota amb la negativa 

que ha tingut en començar a redactar un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal tant necessitat 
per la ciutat. I ho fa per no desgastar-se, tot avant-
posant el seu interès personal al de la ciutat.
Tenim un Alcalde que excusa la inacció del govern 
a una herència rebuda que diu que desconeixia, 
tot i que va ser 4 anys a l’oposició i hauria d’ha-
ver estat la seva obligació estar-ne al corrent. Tot i 
així, treu pit de l’herència quan li convé: pisos Viu 
B, el nou Casal del Passeig, la reforma (retallada) 
de la Igualadina Cotonera o el desplegament de 
la Fibra Òptica. I malgrat els injustificats escara-
falls de l’herència econòmica rebuda, aquest any 
l’Ajuntament ha tingut un benefici d’1,5 milions 
d’euros. Em pregunto: amb quina cara mirarà a to-
tes aquelles entitats i persones que els hi ha negat 
recursos per activitats o projectes?
Vull per Igualada un Alcalde valent a qui no li im-
porti el desgast o els vots que pugui perdre per 
prendre decisions. El moment demana política en 
majúscules, menys fotos i vetllar per l’interès de 
la ciutat, sense utilitzar el càrrec per mirar de fer 
carrera més enllà. La situació és massa complexa 
com per jugar amb la cadira de l’alcaldia d’Iguala-
da: l’ha d’ocupar qui tingui un full de ruta clar per 
la ciutat i estigui disposat a lluitar (i desgastar-se) 
tot el que faci falta per traçar-lo.

QUIM ROCA • Regidor del PSC a Igualada

Tres anys d’una Igualada 
sense projecte



Acabem de viure una nova rèplica de la “Setmana 
Tràgica”. Certament, els interessos legítims del 
procés sobiranista que ha endegat Catalunya ha 
tingut aquests últims dies topades més o menys 
esperades que no ajuden gens. “Imputs” dolents 
que, a aquestes alçades, fan més mal que bé, per 
molt que des de determinades tribunes s’entestin 
a fer-nos veure una altra cosa. 
No ens ajuda gens que, al Quèbec, el partit que li-
derava el moviment independentista s’hagi fulmi-
nat de forma sorprenent. Allí, que ja van tenir un 
referèndum sense massa èxit, els qui pregona-
ven la necessitat de seguir endavant s’han topat 
de cara amb el rebuig, especialment dels joves, a 
continuar el procés sobiranista, i el Partit Lliberal 
-el PP canadenc, vaja- s’ha sortit amb la seva. 
Catalunya perd en tot això un referent que havia 
estat recorrent en molts discursos. Un mirall que 
se’ns ha trencat. 
No ens ajuda gens que el nou primer ministre 
francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, fugi 
cames-ajudeu-me quan se li pregunta pel mo-
ment polític que viu Catalunya. S’entendria des 
de la seva posició institucional, però és un cop 
baix que un català “afrancesat” titlli el president 
Mas de polític “populista”. Mas no és Le Pen ni 
tampoc Sarkozy, que Valls té a la seva pàtria.
No ens ajuda, i em direu ara que m’he passat, 
que el Barça faci el ridícul a Madrid, i que la capi-
tal posi dos equips a les semifinals de la Champi-
ons, quan aquí això ens seria del tot impossible. 
Tampoc ens ajuda la brutícia que hi ha dins del 
club, tot un referent per a qualsevol català. I en-
cara ens ajuda menys que la brutícia vingui de 
qui ve i els padrins polítics que tenen. Se suposa-
va que els que manaven ja els tenien fets...
No ens ajuda que el Parlament enviï els polítics 
“suplents” en una jornada intranscendent al Con-
grés, però de gran valor de cara a la galeria per 
a tot el món. Em cau bé Marta Rovira, però no 
està preparada per als moments d’altura. Tampoc 
Jordi Turull. Sort que als sobiranistes ens atrauen 
més altres coses, altres valors, però per qualse-
vol que s’ho mirés de fora amb una mica d’inte-
rès deu pensar que ens calen més hores d’estudi 
abans de presentar-nos a l’examen. Sort de Joan 
Herrera, aquell qui tant han criticat -i odiat- tan 
els d’ERC com els de CiU. Va salvar els mobles.
I sort que l’ínclit Mariano Rajoy ens va fer un fa-
vor, citant Robinson Crusoe, com si Catalunya 
fos innocent d’emular l’heroi britànic que va so-
breviure tan temps en una illa. Sí, va sobreviure! 
No deu saber-ho, en Rajoy... I va aguantar, sense 
necessitat de res, només amb la companyia de 
qui mai el va abandonar, Divendres, aquell indí-
gena a qui va salvar dels caníbals, i que es va 
convertir en protector, en amic, en germà, únic 
vincle real de confiança per la superació de tots 
els perills...
L’únic que ens ajuda és Divendres, l’únic que te-
nia Robinson Crusoe. I Divendres som nosaltres.

Divendres

JORDI PUIGGRÒS   @jordipuiggros67

Sortida 555
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Després de diversos anys convivint amb una ma-
laltia neurològica que li esborrà la major part dels 
records personals i professionals, el passat diu-
menge 23 de març de 2014 la flama de la vida de 
l’expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez, 
es va apagar definitivament. Qualificat de neofran-
quista per uns i de traïdor per d’altres, la seva figura 
serà per sempre més un referent i una peça clau 
en la transició de la dictadura cap a la democràcia. 
Per a qui havia jurat fidelitat als “principios del Mo-
vimiento” i n’havia sigut el seu secretari general, no 
va ser una tasca senzilla desmuntar les estructures 
franquistes, liquidar les “Cortes Españolas”, legalit-
zar el Partit Comunista i restaurar la Generalitat de 
Catalunya. Va saber, hàbilment, reunir als que com 

ell havien esdevingut “falangistes conversos” per un 
cantó, i als socialdemòcrates, lliberals i cristianode-
mòcrates, per l’altre. Aquest saber fer” li va valdre 
per part del llavors líder del PCE, Santiago Carri-
llo, l’apel·latiu “d‘anticomunista intel·ligent”. La seva 
expressió “puedo prometer y prometo” no només 
va esdevenir no un eslògan de campanya electoral, 
sinó també el leitmotive que el va acompanyar du-
rant la major part de la seva carrera política. Per a 
molts de nosaltres, ell ha sigut el primer president 
del govern que va ser  elegit democràticament. Per 
treure al país del forat on havia  estat submergit du-
rant els darrers 40 anys, calia mullar-se. Ell, definiti-
vament, va fer-ho. Un dels esculls amb qui va topar 
durant el període preconstitucional van ser les altes 
esferes militars que, majoritàriament, estaven com-
posades per comandaments que havien participat a 
la guerra civil i molt proclius al règim franquista. Tot 
i comptar amb la col·laboració d’un estratègic aliat, 
com era el cas del tinent-general Gutiérrez Mella-
do, no va aconseguir totalment ni calmar ni con-
trolar a una part d’aquest estament, cosa que va 
quedar demostrada amb l’intent de cop d’estat del 
23-F. A l’hora de comptabilitzar els detractors que 
té una determinada figura política, cal mirar no no-
més de portes enfora sinó també de portes endins. 
En aquest aspecte, Adolfo Suárez no va ser una 
excepció. Molts dels que en un principi van militar a 

L’home que feia promeses
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

les files de l’UCD i del CDS, van abandonar-lo per 
unir-se a la formació que reunia als encara partida-
ris i afins a Franco, Alianza Popular. 
   En el moment en què ha tingut lloc el traspàs de 
Suárez, han transcorregut 37 anys des d’aquelles 
primeres eleccions democràtiques. M’hagués agra-
dat poder dir que tot aquella època d’abans  ja és 
definitivament història, però no és pas així com ho 
veig i com sento. Lluny de la ingenuïtat i del des-
coneixement,  propis de l’edat, que podia tenir en 
el moment en què van tenir lloc les primeres elec-
cions democràtiques, el que avui concebo des de 
la maduresa és que gairebé res o molt poc ha can-
viat. El govern central continua estan dins del cor-
rent antidemocràtic, on no reconeixen el lliure dret 

dels pobles a expressar la seva voluntat. Els va-
lors i les identitats de  nacions, com la menysprear 
i escanyar. Quan durant l’aniversari de l’assassinat 
del President Companys un diputat català dema-
na al Congrés un minut de silenci, una altra veu 
s’ho passa obertament pel forro i respon amb un 
anticonstitucional “arriba España”.    Plataformes 
d’extrema dreta com la que s’aixopluga sota el sin-
dicat “Manos Límpias”, acusen de sedició a lANC i 
interposen querelles contra la seva presidenta. Un 
altre tinent-coronel Tejero, fill del colpista, permet 
que en una caserna de la guàrdia civil que el seu 
pare i d’altres membres del cos celebrin l’aniversa-
ri del 23F i facin apologia de l’antic règim. L’única 
sanció que rep per part del ministre de l’interior és 
ésser cessat del seu càrrec actual, però el manté 
a dins de l’exèrcit. Drets i reivindicacions que s’ha-
vien  aconseguit són novament escapçats o, anul-
lats. Som realment conscients del retrocés a què 
ens ha sotmès l’actual govern central del PP? 
   Durant el funeral del Suárez, Mariano Rajoy va 
lloar la seva figura i va voler a mostrar al seu govern 
com els continuadors de la tasca que ell va enge-
gar. Una altra mentida. Ell i els que l’acompanyen 
no són ni molt menys els hereus d’aquella empresa, 
més aviat els seguidors dels que el van abandonar 
per adherir-se als nostàlgics del dictador.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Els delictes i faltes comeses a l’Anoia 
van baixar l’any passat un 9,2%
JORDI PUIGGRÒS.-
L’Anoia és una comarca bas-
tant segura, almenys si ho 
comparem amb d’altres de la 
província de Barcelona. L’any 
passat, segons dades propor-
cionades pels Mossos d’Es-
quadra, els delictes i faltes 
comeses en aquesta comarca 
van disminuir un 9,23%. Con-
cretament, els Mossos van 
tenir 3.983 casos d’aquestes 
característiques el 2013, per 
4.388 d’un any enrere.
Les xifres de l’Anoia són mi-
llors que la mitjana de la Regió 
Policial Central, on hi ha ads-
crita la comissaria d’Igualada.
Durant l’any 2013 a les nos-
tres comarques es van produir 
un total de 16.294 fets penals, 
el que suposa un descens del 
5,07% (870 fets menys) res-
pecte el 2012 i reverteix la ten-
dència de l’any passat, quan 
els fets penals van augmentar 
un 7,83%.  
L’actual situació positiva ha 
estat possible en part gràcies a 
la coordinació i la col·laboració 
entre els Mossos d’Esquadra i 
les diferents Policies Locals 
de la Regió, que l’any 2013 
van tramitar el 19,09% dels 
fets coneguts. 
La taxa de fets coneguts per 
1.000 habitants ha disminuït 
respecte del 2010, després 
de l’augment de l’any anterior. 
La taxa ha passat del 31,72 % 
fets per cada 1.000 habitants 
aquell any al 31,68 % fets per 
cada 1.000 habitants durant 
l’any 2013, essent molt inferior 
a la de tot Catalunya, que se 
situa en els 67,24% fets per 
cada 1.000 persones 
 
Baixen els delictes contra 
les persones un 15,32% 
Pel que fa als delictes, desta-
ca la disminució en la tipologia 
de delictes contra les perso-
nes, que ha estat d’un 15,32% 
menys respecte a les dades 
del 2012. La xifra és més po-
sitiva si tenim en compte l’alt 

En general,  baixa el 
nombre de robatoris, 
especialment a 
les empreses i els 
comerços

El tema de la setmana
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El cap de la policia local d’Igualada, Jordi Dalmases, amb l’inspector Damià Larriba, 
primera autoritat dels Mossos a l’Anoia, en una roda de premsa de la campanya de 
seguretat en el comerç, per Nadal.

índex de resolució d’aquests 
casos, que se situa en el 
93,09%. També les faltes con-
tra les persones experimenten 
un  descens del 4,98%. 
Desglossant els delictes 
contra les persones, també 
cal destacar la reducció del 
33,33% en el número d’assas-
sinats i homicidis comesos a 
la Regió Policial de Central, 
passant de 3 casos l’any 2012 
a 2 el 2013.  
D’altra banda, es manté la re-
ducció del delicte de lesions, 
en concret d’un 11,73% menys 
respecte el 2012. Pel que fa a 
les agressions sexuals, s’han 
disminuït en un 27,59%. 
 
Descens dels delictes 
contra el patrimoni 
Els delictes contra el patrimoni 
han observat un decreixement 
del 5,68%. Desglossant-ho, 
el total de robatoris amb for-
ça han baixat un 5,11% i els 
robatoris amb violència i/o inti-
midació baixen un 19,39%.  
Dels robatoris amb força des-
taca el descens del 24,04% a 
establiments comercials i del 
16,8% a empreses. En me-
nor percentatge, també els 
robatoris a interior de vehicle 
baixen, un 5,33%, i els roba-
toris amb força a domicili, un 
1,48%. 
En referència als robatoris 
amb violència i/o intimidació 

hi ha hagut un descens de les 
estrebades del 37,78% i en 
establiments comercials del 
9,76%. Tanmateix hi ha hagut 
un augment de 3 fets més en 
l’àmbit dels robatoris amb vio-
lència i/o intimidació a interior 
de domicili, passant de 19 ca-
sos l’any 2012 a 22 el 2013, 
el que representa un 15,79% 
més.  
El total de faltes penals han 
baixat un 3,34% a la Regió 
Policial Central, concretament 
un 4,98% en l’àmbit contra les 
persones i un 5,47% contra el 
patrimoni.  
La majoria d’Àrees Bàsiques 
Policials (ABP) experimenten 
una disminució en el número 
de delictes i faltes a excepció 
dels lleugers augments que 
experimenten l’ABP del Ba-
ges, del 0,55%, i la del Sol-
sonès, del 3,76%. La resta 
d’ABP tenen una important 
reducció delictiva. La que ex-
perimenta un major descens 
és la del Berguedà, amb un 
10,97% menys, seguida de la 
l’Anoia, amb un descens del 
9,23%, i Osona, que baixa el 
7,89%.   
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El telèfon d’emergències 112 va registrar l’any 
passat més de 13.000 trucades des de l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS.-
El telèfon d’emergències 112 
Catalunya va atendre l’any 
passat 2,8 milions de truca-
des, un 12% menys respecte 
al 2012.
Des de l’Anoia es van rebre 
13.362 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 2,8% 
menys que l’any 2012 (13.746 
trucades). La majoria d’aques-
tes van ser per demanar assis-
tència sanitària 4.289 (32,1%) 
per 3.694 trucades al 2012; 
per motius de seguretat 3.628 
(27,1%) per 4.043 trucades fe-
tes al 2012; 2.874 per motius 
de trànsit (21,5%) per 3.149 
trucades al 2012; i per incen-
dis 831 trucades (6,2%) per 
les 1.381 trucades al 2012.
Un terç, un 32,5%, de les tru-
cades al 112 l’any 2013 des de 
l’Anoia es van fer des d’Iguala-
da (4.348 trucades per 4.596 
fetes al 2012); 1.488 avisos 
es van rebre des de Piera 
(11,1%) pers 1.478 durant el 
2012; i 874 trucades es van 
fer des de Vilanova del Camí 
(6,5%) per les 958 trucades 
fetes durant el 2012.
A tot el país, de les 2,8 mi-
lions de trucades rebudes 
l’any 2013 es van atendre 
1.227.040 trucades operati-
ves, és a dir que van ser ge-
nerades per una emergència 
i van provocar l’activació d’al-
gun tipus de recursos opera-
tius. Aquesta xifra significa un 
descens respecte l’any ante-
rior (l’any 2012, les trucades 
operatives van ser 1.251.339). 
La diferència entre les truca-
des que arriben als dos cen-
tres de que disposa el CAT112 
(Reus i Zona Franca), que su-
men 2,8 milions, i les trucades 
operatives, que sumen 1,2 mi-
lions ve donada per diversos 
fets. 
El principal, comú a tots els 
centres d’emergències del 
112, són les anomenades tru-
cades “buides”, són trucades 
generades no per persones 
que pateixen una emergèn-
cia si no per errors tècnics, 
marcacions errònies, telèfons 
sense SIM, de forma automà-
tica i aleatòria per centraletes 
telefòniques, telèfons d’ascen-

Igualada

2012 % 2013 %
Assistència Sanitària 1.522 32,8% 1.778 40,8%
Seguretat 1.525 32,9% 1.332 30,6%
Trànsit 629 13,6% 435 10,0%
Incendi 250 5,4% 158 3,6%

4.596 100,0% 4.348 100,0%

Piera

2012 % 2013 %
Seguretat 548 36,8% 482 32,3%
Assistència Sanitària 333 22,3% 452 30,3%
Trànsit 238 16,0% 227 15,2%
Incendi 118 7,9% 88 5,9%

1.478 100,0% 1.488 100,0%

Vilanova del Camí

2012 % 2013 %
Assistència Sanitària 362 37,6% 362 41,4%
Seguretat 338 35,1% 284 32,5%
Trànsit 83 8,6% 76 8,7%
Incendi 60 6,2% 29 3,3%

958 100,0% 874 100,0%

Trucades al 112 en els tres municipis més grans de l’Anoia, en el període 2012-13.

Centre de control d’emergències 112, a Reus. N’hi ha un altre a la Zona Franca.

sors i fins i tot de màquines de 
vending connectades a través 
de telèfon per gestionar el seu 
funcionament... El CAT112 va 
posar en funcionament el 2011 
un sistema pioner de detecció 
d’aquestes trucades, a través 
d’una base de dades de telè-
fons multireincidents en les 

trucades buides. Així, a les tru-
cades originades per aquests 
telèfons se’ls demana una 
acció humana (prémer una 
tecla) per ser ateses de forma 
immediata. Si no, passen a la 
cua de trucades deixant pas a 
trucades prioritàries. 
Un altre grup important són 

les trucades que no són per 
emergències sinó per gent 
que confon la funció del 112 i 
truca per demanar informació 
sobre qualsevol cosa: l’any 
2013 es van rebre 123.789 
d’aquest tipus. També hi ha un 
petit grup de trucades malici-
oses (per denunciar emergèn-
cies inexistents, per exemple) 
o bromes, fetes principalment 
per criatures.
Del total d’1,2 milions de truca-
des operatives, el mes en què 
es va atendre un major nom-
bre de trucades l’any 2013 va 
ser el juliol (126.236), seguit 
del mes d’agost (119.010). 
Per distribució horària, entre 
les 19:00 i les 21:00 hores, és 
el moment del dia en què, de 
mitjana, es reben més truca-
des. El 64% d’aquestes truca-
des operatives eren per temes 
policials (439.614 el 2013 per 
480.913 trucades el 2012) o 
assistència sanitària (345.328 
el 2013, per 306.869 el 2012).
En el cas de trucades per in-
cendis i salvaments, se’n van 
atendre 68.789 el 2013, per 
85.907 el 2012. 
 
El 112 és el telèfon únic 
d’emergències
Aquest ha estat el primer any 
del telèfon 112 com a telèfon 

únic d’emergències, després 
de la supressió dels números 
088 (Mossos), 085 (Bombers), 
1.006 (Emergència química-
Protecció Civil) i que el telèfon 
061 hagi quedat com el telèfon 
de CatSalut Respon. Aquesta 
unificació de telèfons respon 
a una directiva europea que 
obliga als estats membres a 
establir el 112 com a número 
únic de trucada d’urgència. De 
manera que en l’actualitat, el 
número de telèfon 1-1-2 és el 
telèfon per demanar ajuda ur-
gent als 28 estats membres 
de la Unió Europea i en altres 
països de la zona europea. Es 
dóna el cas que avui, 11 de 
febrer, se celebra el Dia Eu-
ropeu del telèfon d’emergèn-
cies.
Recordem que des del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 a Catalunya 
se centralitzen totes les tru-
cades urgents perquè qual-
sevol ciutadà pugui sol·licitar 
els serveis públics d’urgències 
sanitàries, d’extinció d’incen-
dis i salvaments, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil 
quan es trobi en una situació 
d’emergència: accidents, in-
cendis, robatoris, agressions, 
violència masclista, rescats o 
catàstrofes. 

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

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

Es lloguen locals al 
centre d’Igualada.
 Preus econòmics. 

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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El nombre d’aturats segueix 
disminuint, tot i que de forma 
molt lenta, a l’Anoia. A finals del 
mes de març els desocupats a 
la comarca eren 11.990, xifra 
que ens situa, més o menys, 
amb el nivell d’atur que hi ha-
via a principis del 2011. En el 
quadre que es pot observar en 
aquesta pàgina, però, la rea-
litat és evident. L’atur pateix, 
en els darrers quatre anys, 
alts-i-baixos però  les xifres 
són pràcticament les mateixes, 
amb oscil.lacions de 200 o 300 
treballadors amunt o avall. 

L’Anoia, de capa caiguda
En canvi, el nombre d’afiliaci-
ons a la Seguretat Social ha 
baixat de forma estrepitosa, i 
continua fent-ho. Al 2010, hi 
havia 24.919 afiliats a la SS, i 
el passat mes de març, la xifra 
era de 21.822. En total, doncs, 
3.000 afiliats menys, 400 d’ells 
en el darrer any. També hi ha, 
en aquests quatre anys, 400 
autònoms menys a la comar-
ca. Tot plegat, llocs de treball 
que s’han perdut en aquest 
període de temps, molts més 
que els que s’han perdut en 
atur. Això significa dues coses: 
que aquest territori perd força a 
passes agegantades, i la gent 
se n’ha d’anar a treballar fora 
de l’Anoia, i que un nombre no 
determinat de persones ja ha 
sortit del “sistema”: ni estan 
apuntats a l’atur, ni treballen.
Del total d’aturats, hi ha més 
dones (6.437) que homes 
(5.553). En el cas masculí, la 
disminució en el darrer any ha 
estat del 11,1%, xifra realment 
positiva, molt més que la re-
ducció femenina (2,5%). Tam-
bé s’observa una significativa 
disminució de l’atur en el tram 
d’edat de 20 a 24 anys, del 
17,7%. La taxa d’atur a mes de 
març del 2014 se situa a l’Ano-
ia en el 19,7%, poc més d’un 
punt menys que fa un any. En 
el cas de les dones, la taxa és 
del 23,4%.

30.000 persones sense 
treballar a l’Anoia
Les dades proporcionades per 
la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona ens expliquen que, 
actualment, a l’Anoia hi ha 
una població activa (gent en 
edat de treballar) de 60.726 
persones, amb 33.296 homes 
i 27.430 dones. Hi ha 21.822 
assalariats i 7.646 autònoms. 

L’atur segueix disminuint a l’Anoia, però també el 
nombre d’afiliats a la Seguretat Social

Font: Diputació de Barcelona i elaboració pròpia.

Igualada

Horaris de 
benedicció de Rams 
a les parròquies 
d’Igualada

En els darrers sis 
mesos, han baixat les 
afiliacions i l’atur, 
i els qui cobren el 
subsidi ja són més 
que els que cobren 
l’atur “normal”
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Aquests són els horaris de 
benedicció de rams, pel pro-
per diumenge dia 13 d’abril:
Parròquia de la Soledat: 
Després de l’Eucaristia do-
minical de les 10’30, a les 
11’15, en el pati de les Es-
colàpies –entrada pel c. del 
Vidre-. Seguidament, a 2/4 
de 12, Eucaristia a la Parrò-
quia. 
Parròquia de Santa Maria: 
A les 11’45, a l’entrada de la 
Basílica, amb la participació 
del grup Laude. Seguida-
ment, Eucaristia a la Basíli-
ca, a l’hora habitual: 12 h. 
Convent Frares Caputxins: 
Missa solemne a 2/4 de 12. 
Inici al claustre amb la Bene-
dicció dels rams i Processó 
cap a l’església. 
Mare de Déu Montserrat: 
Benedicció i missa a les 12 
del migdia. 
Asil del Sant Crist: Bene-
dicció solemne a les 10 del 
matí, en el claustre, i cele-
bració de la Missa.
Sagrada Família: A les 12 
del migdia, a la plaça de 
l’església, davant la recto-
ria, Benedicció dels rams, 
processó cap a l’església i 
Missa. 

Juliol 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Març 2014
Argençola
Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola
Pobla de Claramunt, la
Prats de Rei, els
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sta. M. de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt, la
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
TOTAL

4 5 9 8 6 9
3 5 5 1 5 5

125 166 130 130 162 130
110 135 149 154 171 149
236 278 361 278 351 361

6 3 7 8 11 7
414 467 454 407 485 454

51 58 67 75 69 67
5 6 8 10 12 8

19 23 27 23 29 27
19 23 16 27 27 16

3.267 3633 3799 3621 4073 3799
31 51 58 54 57 58
31 44 63 48 64 63

648 711 807 732 827 807
7 8 2 8 7 2

300 333 344 321 382 344
18 15 9 7 4 9

1.247 1439 1652 1450 1671 1652
177 233 235 239 247 235
219 211 202 165 206 202

20 29 28 20 39 28
3 1 2 4 4 2
5 9 9 7 8 9
4 4 5 7 6 5

58 65 62 57 70 62
16 23 23 21 21 23

1.150 1241 1294 1332 1402 1294
4 7 10 9 14 10

359 392 415 375 420 415
123 120 122 108 124 122

8 6 3 9 5 3
1.465 1668 1613 1552 1736 1613

10.152 11412 11990 11264 12715 11990

Nombre d’aturats a l’Anoia (2009-2014)

És a dir, hi ha quasi 30.000 
persones sense treballar, quan 
tenen el dret de fer-ho, i els 
aturats “apuntats” són 11.990. 
Certament, aquí s’haurien de 
tenir en compte els joves estu-
diants que encara no treballen, 
o els qui s’han jubilat abans de 
temps, però difícilment aquests 

són 18.000 persones... Facin 
números. 
Aquest mes, 7.063 anoiencs 
cobren alguna prestació (un 
10% menys que fa un any) 
però els que cobren el subsi-
di ja són 3.330, més que l’atur 
“normal”, que són 3.062. 671 
persones cobren la renda acti-

va (els 400€).
Posem-hi una mica d’optimis-
me, perquè sí que és cert que 
alguna cosa es mou. El mes 
passat, es van fer a l’Anoia 
2.122 contractes nous, i això 
és un 21,8% més que el que 
hi havia fa ara un any. Ara bé, 
d’aquests, 1.918 eren tempo-

rals. Només 206 eren per a 
estrangers. Pugen els contrac-
tes que es fan a majors de 45 
anys, i els que es recuperen 
per a la indústria.

L’Anoia, industrial?
I és que l’Anoia ha deixat de 
ser una comarca clarament in-
dustrial. El major nombre d’as-
salariats és del sector Serveis, 
amb 12.900 contractes, -sense 
comptar els autònoms- quasi el 
doble dels que hi ha a la Indús-
tria, amb 7.757. 
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat 25 de març el regi-
dor a l’ajuntament de Piera pel 
PSC, Javier Perellón, va pren-
dre possessió del càrrec de 
conseller del Consell Comar-
cal de l’Anoia. En paraules del 
nou conseller “el nou càrrec 
servirà per traslladar i facilitar 
la informació a la ciutadania 
sobre els serveis prestats per 
aquesta administració per a la 
reactivació econòmica del mu-
nicipi i el servei a les perso-
nes, la raó de ser del Consell 
és estar al servei dels munici-
pis i donar resposta a les ne-
cessitats dels seus ciutadans”.

Dinar de les JERC amb Junqueras a l’Ateneu Igualadí. A sota, acte a Vilanova del Camí.

El pierenc Javier 
Perellón, nou 
conseller comarcal 
del PSC

Oriol Junqueras defensa el dret a decidir en 
una visita intensa a la Conca d’Òdena
REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte 5 d’abril Oriol Jun-
queras va seguir una intensa 
agenda a la comarca de l’Ano-
ia. Després de diversos actes 
públics i trobades a Santa 
Margarida de Montbui i Igua-
lada, el president d’Esquerra 
Republicana va culminar la 
jornada a Vilanova del Camí.
A Igualada, Junqueras va as-
sistir a un dinar al pati de l’Ate-
neu Igualadí amb les JERC, 
amb l’assistència de més de 
100 joves. 
El dinar va finalitzar amb un 
torn obert d’intervencions per 
part dels joves, que li van 
adreçar tot tipus de qüestions 
i preguntes referents a la si-
tuació actual del país i al seu 
futur. Junqueras va destacar 
que “un Estat propi no és la 
solució a tots els problemes, 
sinó que és una eina que ens 
servirà  per prendre les deci-
sions nosaltres en lloc que ho 
faci l’estat espanyol” i  va as-
segurar que “el 9 de novembre 
votarem perquè el poble ho 
vol i a més a més guanyarà 
el sí-sí”. Finalment, davant del 
nombrós públic jove, va dema-
nar la seva “implicació” amb el 
país i en la construcció del nou 
estat.
Les JERC (Joventuts d’Es-
querra Republicana d’Iguala-
da) valoren molt positivament 
la cita ja que en destaquen la 
importància de la implicació ju-
venil. El portaveu de les JERC 
d’Igualada, David Prat, asse-
gura que “els més de 100 jo-
ves que ens van acompanyar 

són la constatació del com-
promís i l’interès del jovent en 
vers el país i la política. No és 
cert que els joves en passin, i 
l’exemple més clar és el dinar 
de dissabte”.
A Vilanova, Junqueras va man-
tenir una reunió amb l’Associ-
ació Cultural Camp del Rei, 
celebrada al Rovy. En aquest 
tipus de trobades, Esquerra té 
com a objectiu conèixer l’ac-
tivitat, neguits i projectes de 
futur del teixit associatiu de 
Catalunya. Junqueras, que va 

ser acompanyat per membres 
de la secció local d’Esquerra a 
Vilanova, es va interessar pels 
orígens de l’entitat i el seu pa-
per com a cohesor de les per-
sones que es van assentar al 
barri en les dècades dels anys 
60 i 70, i com han evolucionat 
les relacions veïnals al barri. 
Seguidament, va atendre les 
preguntes dels membres de 
l’associació sobre les pers-
pectives de futur d’Europa i les 
oportunitats i possibles proble-
mes que es poden obrir rere la 

consulta del 9 de novembre.
Seguidament, va tenir lloc l’ac-
te públic a Can Papasseit in-
serit a la campanya “Votar és 
democràcia”, que va comptar 
amb més de 200 assistents. 
Junqueras, en una exposició 
farcida d’exemples concrets, 
tangibles, va defensar el dret 
del poble de Catalunya a ex-
pressar la seva voluntat a les 
urnes “es tracta d’exercir una 
majoria d’edat, en que passem 
a responsabilitzar-nos dels 
nostres recursos, però també 
de prendre les nostres pròpies 
decisions”. Preguntat sobre el 
suport que rebria una Catalu-
nya independent per part dels 
governs europeus, Junqueras 
va afirmar que “les multinaci-
onals europees assentades 
a Catalunya, com l’alemanya 
Volkswagen, pressionaran els 
seus estats d’origen perquè 
hi hagi les mínimes traves a 
la seva activitat des d’aquí. El 
que realment els interessa és 
poder treballar amb les màxi-
mes condicions d’eficiència, 
com ara un control del preu 
de l’electricitat, que a l’estat 
espanyol s’encareix desmesu-
radament per culpa dels inter-
mediaris”.
Xavier Bermúdez, regidor 
d’Esquerra Republicana a 
Vilanova, valora molt positi-
vament la visita “la gent està 
oberta i encuriosida per conèi-
xer els arguments d’Esquerra 
entorn de la consulta, i parti-
cipa activament en els actes. 
És un bon reflex d’un procés 
on la gent ja no tolera que 
decisions tan importants es 
pactin en cercles polítics, i vol 
prendre el protagonisme en la 
consulta. Esquerra defensarà 
aquesta oportunitat d’exercir 
la democràcia directa, garan-
tint els drets tant dels que hi 
volen votar no com dels que hi 
volen votar sí”.

REDACCIÓ / LA VEU

L’equip que ha ideat i realitzat 
les instal·lacions del Viver del 
Rec obre les portes demà dis-
sabte dia 12 d’abril. Viver del 
Rec vol ser un espai on a més 
de plantes hi neixin noves ide-
es per apropar el riu, la natura-
lesa, la jardineria, la floristeria 
i tota classe de projectes que 
puguin sorgir a l’entorn. És un 
espai on poder estar, fer una 
compra tranquil·la,  prendre un 
refrigeri al “Kiosk” o llegir un lli-
bre al jardins.  

Viver del Rec obre 
les portes demà 
dissabte 12 d’abril

La campanya “Signa un vot per la 
independència” continua a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

La Junta Peticional Territorial 
(JPT) de la campanya Signa 
un Vot per la Independència 
de l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) anuncia més 
dies d’aquest mes d’abril per 
poder votar a Igualada.
Aquest dissabte, 12 d’abril, es 
podrà Signar un vot en una 
taula disposada a l’exterior 
del  Mercat de La Masuca de 
les 9.30h a les 13.30h.

També s’ha previst disposar 
d’urnes a la Plaça de Cal Font 
el dia de Sant Jordi i el dia 26 
aprofitant la Mostra del Teatre. 
Aquell cap de setmana també 
es podrà signar el diumenge 
27, al Passeig Verdaguer, co-
incidint amb la Fira d’Antigui-
tats del mes d’abril.
Com és sabut, l’ANC va ce-
lebrar el dia 5 la segona As-
semblea general a Tarragona 
on es va votar el Full de ruta 

que es proposa de seguir fins 
al 9N. El full de ruta té com a 
punt àlgid la gran convocatòria 
per a l’Onze de Setembre de 
la concentració a la Diagonal 
i a la Gran Via de Barcelona, 
amb la composició d’una gran 
V humana que vol reflectir la 
Voluntat de Votar i de Victò-
ria del poble català. A més 
d’aquesta convocatòria, i fins 
al 9N, les Assemblees territo-
rials organitzaran molts actes.

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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Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com
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www.senagua.cat
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REDACCIÓ / LA VEU 
El Rec.09 ja té dates, serà del 
dimecres al dissabte de la pri-
mera setmana de juny. Incor-
porarà algunes novetats tant 
en marques, com en espais 
del barri del Rec. El centre 
d’Igualada també ampliarà la 
seva oferta comercial amb el 
circuit Off Rec. Aquesta serà al 
desena edició d’un experiment 
de retail que està plenament 
consolidat, on convergeixen la 
venda d’estocs, el patrimoni i 
una oferta paral·lela d’oci cul-
tural i gastronòmic.
En la passada edició d’hivern, 
Rec.0 va rebre més de 80.000 
visitants, el 70% de fora de la 
comarca de l’Anoia. Es van 
transformar 30 espais en pop 
up stores, amb 52 marques 
venent els seus estocs, entre 
dissenyadors i marques con-
solidades. En l’anterior edició 
es va crear el circuit Off Rec, 

El Rec.09 tindrà interessants novetats.

El Rec.09 es farà del 4 al 7 de juny

un itinerari per establiments 
gastronòmics i comercials 
del centre d’Igualada, que va 
comptar amb més de 170 ad-
herits.
Properament es comunica-
ran les noves marques de la 

desena edició del Rec.0, que 
comptarà amb novetats des-
tacades, així com amb tota 
l’oferta cultural i gastronòmica 
que vol ser, també, un referent 
de qualitat. 

REDACCIÓ / LA VEU 
La Societat Catalana de Ci-
rurgia Major Ambulatòria, amb 
una trajectòria de 10 anys, 
treballa per agrupar els pro-
fessionals relacionats per tal 
de millorar els tractaments 
oferts als pacients que s’han 
d’operar en les Unitats de Ci-
rurgia Sense Ingrés (UCSI) de 
Catalunya i treballar per a la 
formació continuada dels seus 
professionals.  
Aquesta trobada que es fa de 
manera itinerant un cop l’any, 
va tenir lloc el passat 4 d’abril 
a les instal·lacions de l’Hos-
pital d’Igualada. Hi van parti-
cipar equips multidisciplinars 
que aplega aquesta societat 
i que treballen en el camp de 
la Cirurgia Major Ambulatòria 
(CMA), ja siguin professionals 
d’infermeria, cirurgians de to-
tes les especialitats, anestesi-
òlegs i gestors sanitaris de tot 
Catalunya. 
Enguany ha estat organitzada 
pel Servei d’Anestesiologia i 
Medicina Crítica de l’Hospital 
d’Igualada, sota la responsa-
bilitat del seu cap, el Dr. Josep 
M. Bausili i Pons. 
En aquesta ocasió es van de-
batre temes relacionats amb 
la cirurgia ambulatòria de la 
paret abdominal, la colecistec-
tomia laparoscòpia sense in-
grés o noves les perspectives 
en la preparació del pacient 
ambulatori.
Hi van participar ponents de 
l’Hospital d’Igualada, però 
també responsables dels ser-
veis d’altres hospitals com 
l’Hospital de Mataró, de la 

L’Hospital va acollir 170 metges de la 
societat de cirurgia ambulatòria

Corporació Sanitària Parc 
Taulí, de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron, de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Brog-
gi, de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, del de Mollet 
i de l’Hospital de Viladecans. 
Es van posar en comú temes 
com la presentació d’indica-
dors de qualitat en Cirurgia 
Major Ambulatòria (CMA), do-
lor i cirurgia de la paret abdo-
minal, cirurgia laparoscòpica 
de l’Hèrnia en CMA, anes-
tèsia i analgèsia en cirurgia 
abdominal, colecistectomia, 
tècniques anestèsiques-anal-
gèsies, trajectòria clínica de la 
colecistectomia, tractaments 
del dolor, proves preopera-
tòries, nous anticoagulants i 
consultes telemàtiques anes-
tèsiques. 

Què és la Cirurgia Major 
Ambulatòria (CMA)?
La CMA és un òptim model 
organitzatiu d’assistència qui-
rúrgica multidisciplinària que 
permet tractar pacients qui-

rúrgics, prèviament seleccio-
nats, d’una manera efectiva, 
segura i eficient, sense haver 
d’ingressar en un llit d’hospita-
lització convencional i podent 
retornar el pacient a casa seva 
el mateix dia. 
El Servei d’Anestesiologia de 
l’Hospital d’Igualada ja ges-
tiona i coordina la Unitat de 
Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) 
des del 1995, any que es va 
posar en marxa la Unitat i trac-
tant uns 200 pacients. 
Així mateix, aquesta Unitat 
compta amb un experimentat 
equip d’infermeria que basa 
les seves cures i tractaments 
amb la metodologia de pro-
cessos assistencials i trajectò-
ries clíniques. 
En aquesta Unitat s’hi van 
atendre al 2013 un total de 
3.258 pacients (prop del 53% 
dels pacients quirúrgics trac-
tats al mateix centre). El to-
tal de pacients intervinguts al 
2013 a l’Hospital d’Igualada va 
ser de 6.151. 

La jornada es va desenvolupar el passat 4 d’abril.

REDACCIÓ / LA VEU 
El president d’Igualada Co-
merç, Xavier Figueres va 
representar l’entitat comer-
cial igualadina i va assistir el 
passat dijous, dia 3 d’abril, a 
presentació de l’acte “9N. És 
normal que un país decideixi 
el seu model de comerç” en 
el marc de la  campanya “Un 
país normal”, impulsada per 
Òmnium Cultural i realitzada 
per la Confederació de Co-
merç de Catalunya, a través 
de la seva marca, “Botiguers 
pel país”. 
La campanya “És normal que 
un país decideixi el seu model 
de comerç” defensa el dret 
a decidir un model comerci-
al propi, adequat a la realitat 
i a les necessitats del país. 
Aquest acte s’emmarca en 
les diferents accions que està 
duent a terme Òmnium Cultu-
ral per implicar la societat en 
la defensa del dret a decidir 
i ampliar la majoria social fa-
vorable al seu exercici en la 
consulta del 9N. S’han editat 
milers de cartells i fulls volants 
informatius amb aquest lema, 
repartits en comerços de pro-
ximitat d’arreu del país. 
En la presentació, que va te-
nir lloc a la Sala Polivalent del 
Mercat de Santa Caterina, de 
Barcelona, hi van participar 
entre d’altres, el Director Ge-
neral de Comerç de Catalu-
nya, Josep Mª Recasens, la 
presidenta d’Òmnium Cultural, 
Muriel Casals, el president i el 
secretari general de la CCC, 
Pere Llorens i  Miquel Àngel 
Fraile, respectivament, com 
també el president d’Igualada 
Comerç, Xavier Figueres, com 
també Jordi Martínez, director 
general d’Electrodomèstics 
Milar Martínez i president de la 
delegació territorial de la CCC 
a l’Anoia. 
“Cada país té dret a dotar-se 
d’un model comercial propi” 
i “és un plaer estar al vostre 
costat perquè els botiguers de 
proximitat sou el primer con-
tacte amb la gent”, va desta-
car Muriel Casals. “El comerç 
de proximitat també fa país i 
cohesió social, forma part de 
la cultura i la realitat d’aquest 
país, i per això ens adherim 
a la campanya «Un país nor-
mal»”, va remarcar Fraile, que 
hi va afegir que “els comer-
ciants contribuirem al dret a 
decidir i el difondrem entre els 
nostres clients”. “Som en un 
moment decisiu del nostre fu-

Igualada Comerç es mulla 
pel dret a decidir el 9N

tur i, pel bé del comerç, donem 
suport a «Un país normal»”, 
va reblar Llorens.

IGD Comerç, dins de la mar-
ca “Botiguers pel País”
La marca “Botiguers pel país” 
neix amb la voluntat de do-
nar a conèixer als ciutadans 
i als consumidors la trans-
cendència del nostre comerç, 
així com els avantatges que 
aquest presenta: diversitat, 
proximitat, arrelament al país, 
a la llengua i a la cultura, sos-
tenibilitat, familiaritat, fiabilitat, 
serveis especialitzats i preus 
competitius.
Per aquesta raó, s’ha creat la 
marca “Botiguers”, que és el 
que som, i “pel país” que és el 
que fem, abans, ara i sempre, 
perquè formem part indissolu-
ble de l’entramat social i eco-
nòmic, des dels petits pobles 
fins a les grans ciutats. El lo-
gotip també vol representar la 
pertinença al país i al paisatge 
urbà, a través de la represen-
tació figurada d’un carrer, on 
conviuen en harmonia boti-
gues i portes d’habitatges.
A més, doncs, d’aquest pri-
mer objectiu d’informació i de 
sensibilització, “Botiguers pel 
país” vol esdevenir un segell 
de qualitat d’aquells establi-
ments, associacions i gremis 
que compleixen els estàn-
dards mediambientals, de re-
putació i de responsabilitat, 
que competeixen lleialment, 
que afavoreixen la responsa-
bilitat social, l’accessibilitat i 
el compromís amb l’entorn, 
entre d’altres. “Aquests són 
requisits dels comerços del 
segle XXI. Gràcies a la marca 
“Botiguers pel país”, el consu-
midor associarà el comerç que 
tingui el distintiu amb qualitat, 
excel·lència i garantia, fet que 
es traduirà en valor afegit per 
a les nostres botigues i per al 
nostre sector”.
Aquesta declaració d’inten-
cions s’articularà a través de 
campanyes tradicionals i, es-
pecialment, a través de cam-
panyes en línia que puguin 
generar trànsit cap a les boti-
gues i que “ens permetran una 
màxima efectivitat amb menys 
cost. Cal, doncs, donar suport 
a aquesta marca “paraigua” 
per aconseguir el compromís 
que permeti posar en relleu, 
ara més que mai, els avantat-
ges i la importància del sector 
del comerç per a la societat 
catalana”.
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Sistema PROIÒNIC amb llista d’espera. Tot un èxit
Sistema Proiònic per a resultats 10

NOU SISTEMA PROIÒNIC DEEP BEAUTY
Una acció profunda per a uns resultats 10

Què és el Sistema Proiònic?
Proiònic és l’exclusiva tecnologia que optimitza l’intercanvi iò-
nic, equilibrant el potencial elèctric en els teixits. Genera di-
ferents processos biològics a nivell cel·lular.  Investigacions 
científiques realitzades en el camp de la bioquímica i la bio-
física cel·lulars han demostrat que l’ús de la radiofreqüència 
monopolar té efectes en el flux iònic a través de les membra-
nes cel·lulars i del potencial elèctric. Aquests factores tenen 
conseqüències a nivell estètic dels teixits, reforçant i estimulant 
la seva vitalitat.

Què pot fer per mi el sistema PROIÒNIC?
A nivell corporal: És un tractament recomanat per a tot tipus de 
cel·lulitis (fibrosa, adiposa, edematosa o mixta), per a la remo-
delació de glutis, abdomen i de la silueta en general. També és 
altament efectiu en la pèrdua de volum o per tensar les zones 
més flàccides, com el pit, els braços, la cara interna de les 
cuixes, etc.

A nivell facial: El sistema PROIÒNIC és recomana per reduir 
les arrugues i les línies d’expressió, millorar l’aspecte de les 
bosses als ulls i les ulleres. Té un efecte lífting que millora l’as-
pecte general del rostre, gràcies a la seva acció antiaging.

Pas a pas
Tot tractament passa a través d’una seqüència absolutament 
estructurada i orientada a optimitzar els resultats:

FASE 1/ Canalització energètica:
L’objectiu d’aquesta fase és estimular punts energètics que 
preparen i milloren la resposta del teixit.

FASE 2 / Tractament focalitzat
En aquesta fase s’utilitza un elèctrode capacitiu i mitjançant 
moviments circulars i de drenatge es treballa la part del cos a 
tractar. Aquest procediment es repeteix amb l’elèctrode resistiu 
(per accedir a una major profunditat) realitzant sempre movi-
ments apropiats per tensar els teixits. El tractament es vehicu-
litza amb un massatge manual per aconseguir la fermesa desit-
jada. D’aquesta manera s’incrementa la sensació de benestar i 
s’optimitzen els resultats.

FASE 3 / Equilibri final:
Per últim és necessari un reequilibri global de l’energia per re-
laxar la zona tractada. En aquesta fase s’aplica l’elèctrode ca-
pacitiu amb moviments de drenatge.

Ho vols provar?
Doncs truca al 93 805 49 67 i reserva ja la teva sessió proiòni-
ca. Et farem un estudi global INNER WELLNESS gratuït. 

El Sistema Proiònic  exerceix una acció profunda per a una 
bellesa profunda.

Ens trobaràs a:
BEAUTY COACHING BOUTIQUE: Rambla Sant Isidre, 25 T. 93 804 46 94

CENTRE EXPERT: C/ Crisantems, 7 T. 93 805 49 67 / 93 806 62 66
IGUALADA (Barcelona)



14
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 d’abril de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El director general de Joventut 
del Departament de Benestar 
Social i Família, Toni Reig, el 
regidor de Joventut i Coope-
ració de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Joan Requesens, i el vice-
president de Creu Roja Anoia, 
Josep Maria Riera, han entre-
gat aquesta tarda al saló de 
sessions del consistori els di-
plomes acreditatius a 11 joves 
de 18 a 25 anys que durant 
tres mesos han rebut formació 
pràctica i teòrica en l’àmbit de 
primers auxilis, en el marc del 
Projecte Fórmula Jove. 
Aquest programa, impulsat 
per la Direcció General de 
Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, està dirigit a 
joves de diferents orígens que 
van acabar els seus estudis 
d’ESO, però que no van con-
tinuar estudiant i que no han 
trobat feina. 
L’objectiu del projecte és in-
crementar i millorar les opor-
tunitats formatives i sociola-
borals de les persones joves 
amb poca qualificació que ni 
estudien ni treballen, alguns 
dels quals han patit fracàs 
escolar i, d’altres, són a l’atur 
des de fa temps.  
Els 11 joves, set nois i quatre 
noies, han cursat un total de 
180 hores, entre teoria i pràc-

La jornada es va fer dissabte al Museu de la Pell.

Onze joves igualadins aturats 
es formen en primers auxilis

tiques, a càrrec de professors 
de la Creu Roja Anoia. Com 
a complement a aquesta for-
mació, els alumnes han obtin-
gut el títol oficial i homologat 
d’Atenció Sanitària Immediata 
amb la presentació als corres-
ponents exàmens. 
La part final del curs ha inclòs 
pràctiques a la Creu Roja, pre-
nent part en diferents serveis i 
activitats d’aquesta institució. 
D’aquesta manera, el Fórmu-
la Jove facilita a aquests jo-
ves la transició escola-treball. 
Tal com ha explicat Toni Reig 
durant l’entrega de diplomes, 
“el projecte vol incrementar 
les oportunitats formatives i 
sociolaborals dels joves amb 
poca qualificació, ja que són el 
col·lectiu que actualment més 
pateix la situació econòmica 
i laboral actual”. De la seva 
banda, Joan Requesens ha 
assegurat que “des del consis-
tori som ben conscients de les 
dificultats que avui dia troben 
els joves per a la seva inser-
ció al mercat laboral i, per tant, 
programes com aquest, que 
contribueixen a la seva forma-
ció, són molt benvinguts”. 
El nombre total de joves que 
han participat en els diferents 
projectes acabats del progra-
ma Fórmula Jove a diferents 
municipis de Catalunya ha es-
tat de 273.  

Molts assistents a la jornada de 
l’associació TDAH Anoia
ANA ARÉVALO / TDAH ANOIA

El passat dissabte dia 5 d’abril 
es va celebrar a 1a. Jornada 
organitzada per l’Associació 
TDAH Anoia. L’acte va tenir 
lloc al Museu de la Pell d’Igua-
lada i va comptar amb un gran 
nombre d’assistents que van 
omplir l’auditori. 
La Jornada va comptar amb 
la presència de l’alcalde Marc 
Castells va agrair a l’Associa-
ció la seva tasca de divulga-
ció i formació donant suport 
a la feina realitzada al llarg 
d’aquests anys.
L’acte portava per títol: 
“TDAH, família i escola”. Al 
llarg del matí es van escoltar 
les diferents ponències impar-
tides per professionals dels 
diferents àmbits: l’educatiu, el 
sanitari i el social. D’aquesta 
manera es va poder abastar 
tota la dimensió que comporta 
el treball en xarxa que s’ha de 
realitzar per aconseguir que 
els infants i adolescents amb 
TDAH puguin viure amb èxit el 
seu pas per l’etapa educativa i 
en el terreny personal.
Entre els ponents, i obrint la 
Jornada, les representats del 
departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
van exposar els antecedents 
històrics que han dut a l’Ad-
ministració Pública a elaborar 
i editar un Protocol d’Actuació 
Per Infants amb TDAH a les 
escoles. Alba Espot, Directora 
General d’Educació d’Infantil i 

Primària va informar de com 
es desplegaria aquest protocol 
i de quines seran les accions 
de formació del professorat i 
dels equips psicopedagògics 
per tal de poder aplicar-lo. 
Aquest document es va pu-
blicar al DOGC el passat mes 
de juliol de 2013 i és d’obligat 
compliment.
Cristina Pellicé, Subdirectora 
General d’Ordenació i Aten-
ció a la Diversitat, va dirigir 
la seva intervenció exposant 
molt clarament que l’escola in-
clusiva ha de ser una realitat 
i per tant cal establir línies de 
pensament i treball obertes i 
assequibles a tot l’alumnat en-
tenent i respectant les diver-
sitats. L’èxit escolar de cada 
alumne/a ha de ser un objectiu 
a aconseguir i les escoles hi 
han de planificar alternatives 

metodològiques i de centre 
per tal de que es pugui assolir.
La Jornada va continuar amb 
la presència d’Ana Isabel 
Solanas, el Dr. Jordi Sasot i 
Elena O’Callaghan que van 
compartir amb els assistents 
les seves praxis en els camps 
professionals des d’on ells tre-
ballen, la pedagogia, la neu-
ropediatria i la psicologia res-
pectivament.
Compartint les paraules de 
Pellicé, agraïm i valorem el 
treball que des del  món as-
sociatiu es fa i que ajuda a 
conscienciar i sensibilitzar la 
societat davant les dificultats 
dels col·lectius i impulsa a la 
millora social, tal i com es de-
mostra en el reconeixement 
públic de la diversitat i les ac-
cions que darrerament s’estan 
duent a la pràctica.

La jornada es va fer dissabte al Museu de la Pell.

La cadena Alain Afflelou inaugura avui 
a Igualada regalant 100 ulleres

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal ha iniciat 
una nova campanya per pro-
moure la recollida selectiva 
del vidre, el paper/cartró i els 
envasos i trencar tota una sè-
rie de tòpics i falses idees en-
torn la recollida i el reciclatge 
de residus que s’han establert 
entre la ciutadania. 
Per fer-ho, s’han editat díptics 
que donen resposta a algunes 
d’aquestes falses idees i es 
lliuraran, fins exhaurir existèn-
cies,  pacs de tres bosses per 
fer la recollida selectiva. 

El Consell reparteix díptics i 
bosses de recollida selectiva

Els díptics s’han distribuït a 
prop de les 21.000 llars de 30 
municipis en els que l’ens co-
marcal fa la recollida selectiva, 
(tots els de la comarca excep-
te Igualada, Calaf i Vilanova 
del Camí).
Aquesta mesura del Consell 
Comarcal  s’emmarca en la 
campanya per fomentar la re-
collida selectiva de residus. 
L’Anoia és de les comarques 
que recicla menys de Catalu-
nya, segons dades oficials de 
l’any 2012.

REDACCIÓ / LA VEU

Alain Afflelou, la primera fran-
quícia òptica a Espanya i a 
Europa, arriba a Igualada. 
Amb motiu de la seva inaugu-
ració oficial, que es durà avui 
11 d’abril, l’òptica regalarà 100 
ulleres a les 100 primeres per-
sones que visitin l’establiment, 
una iniciativa única amb la que 
pretenen sorprendre als veïns 
de la ciutat.
L’òptica d’Igualada estarà lide-
rada pel franquiciat i Diplomat 
en òptica i optometria Carles 
Cuñado. El Carles, que ve 
de treballar de l’òptica d’Alain 
Afflelou a Vilanova i la Geltrú, 
ha pogut veure el seu somni 
complert amb l’obertura de 
la seva pròpia franquícia a 
Igualada gràcies al “Proyecto 
Adelante”, el sistema de intra-
emprendiment que ha llançat 
la companyia amb la qual fi-
nancen l’obertura de nous es-
tabliments.

“Estic emocionat amb l’ober-
tura, amb l’espectacular pro-
posta que tenim pel llança-
ment, i tinc moltes ganes de 
sorprendre a tots els iguala-
dins i igualadines. Per la meva 
experiència en el sector de 
l’òptica i coneixent el mercat 
igualadí de primera mà, confio 
plenament en què les soluci-
ons d’Alain Afflelou satisfarà 
les necessitats dels habitants 
d’Igualada”, puntualitzava 
Carles Cuñado.
L’òptica, que està situada a 
la Rambla Sant Isidre 41, su-
posa l’establiment número 24 

d’Alain Afflelou a la província 
de Barcelona i el 45 a Catalu-
nya. La presència de la firma a 
Catalunya representa el 16% 
de la seva expansió a Espa-
nya. Aquesta nova obertura 
a la província de Barcelona 
consolida el creixement de la 
companyia que, en només 11 
anys a Espanya, té més de 
280 òptiques. A dia d’avui la 
firma obre aproximadament 3 
nous punts de venda al mes.
“Seguir creixent a Catalunya 
és un repte i a la vegada una 
satisfacció. Amb 45 òptiques 
hem aconseguit que la nostra 
marca estigui molt present en 
la vida dels catalans que han 
sabut valorar els nostres ser-
veis com a experts òptics i han 
aplaudit els nostres produc-
tes i promocions. L’obertura 
d’Igualada és motiu de cele-
bració per tota la companyia 
i l’equip d’Alain Afflelou”, pun-
tualitzava Eva Ivars, Directora 
General de la firma.
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CaixaBank ha reunit a Barce-
lona a més de 130 empreses 
catalanes, 3 de les quals de 
l’Anoia, totes elles interessa-
des en potenciar el seu negoci 
a nivell internacional en la Jor-
nada Porta a l’Exterior cele-
brada a la Llotja de Mar de la 
ciutat comtal. 
Durant tot el dia, els directors 
de les oficines de representa-
ció de CaixaBank i els espe-
cialistes en comerç exterior 
de l’entitat financera han as-
sessorat a les empreses as-
sistents sobre com dotar a la 
seva activitat una dimensió 
internacional. Així mateix, els 
han ofert assessorament so-
bre nous països i mercats als 
quals dirigir les seves exporta-
cions i com orientar millor els 
seus projectes internacionals.  
A més de les entrevistes per-
sonalitzades que han man-
tingut les empreses amb els 
representants de la xarxa 
internacional de CaixaBank, 
s’han organitzat també tallers 
pràctics per a les empreses 
exportadores per tractar te-
mes com Avals i Garanties 
Internacionals, Finançament 
de les Exportacions i Crèdits 
Documentaris d’Exportació. 
 
Iniciativa para a donar su-
port al sector empresarial  
CaixaBank compleix la seva 
VII edició a Barcelona de les 
seves jornades d’assessora-
ment amb especialistes en 
comerç exterior. L’entitat ha 
promogut la iniciativa amb 
l’objectiu de recolzar al sec-
tor empresarial en els seus 
projectes internacionals, po-
sant al seu servei la seva ex-
periència i coneixement dels 

La jornada es va fer a la Llotja de Mar de Barcelona.

Empreses de l’Anoia participen en una 
jornada internacional de CaixaBank

Des de 2009 les exportaci-
ons i el turisme estan crei-
xent i la inversió estrangera 
estan donant aire a l’econo-
mia, però el ritme de sortida 
de la crisi, serà necessària-
ment baix. El turisme repre-
senta menys d’un 5% del 
PIB, el consum segueix es-
tancat i l’atur no baixarà sig-
nificativament. La construc-
ció seguirà a ritme lent. Els 
experts diuen que la venda 
d’habitatges no excedeix del 
6% de la població i l’estoc 
de pisos buits és molt gran 
i està en llocs d’improbable 
sortida. I l’obra pública està 
condicionada per la feblesa 
pressupostària i l’endeuta-
ment. A més no s’han cor-
regit cap dels desequilibris 
estructurals. Tampoc la ine-
ficiència del sector públic i la 
teranyina legislativa que tant 
destorba a emprenedors i 
empreses. I les Administraci-
ons, malgrat haver-se reduït 
una mica, sols han empitjo-
rat el seu funcionament. Si 
abans eren dolentes, ara no 
són millors. 
Potser s’estigui sortint de la 
recessió, però ens hem que-
dat en l’estancament, lluny 
encara de la recuperació. I 
pot ser que tornem a caure 
al pou per qualsevol petit 
empitjorament en l’econo-
mia global o en la interna, 
que generi creixements de 
valor afegit inferiors als cos-
tos salarials i a la distribució 
de dividends. El diner dispo-
nible no repuntarà perquè el 
crèdit segueix escàs i Hisen-
da segueix drenant totes les 
butxaques. I fins que no es 
reactivi el consum intern, és 
difícil que tinguem una recu-
peració estable. Però el mer-
cat del treball i els sous són 
de misèria. Així aquell treball 
que permetia viure amb dig-
nitat i nodrir una classe mit-
jana, avui deixa els treballa-
dors en aquella situació, que 
en el segle XIX i principis del 
XX provocava revolucions. 
La gent està cada vegada 
més cansada de viure sense 
altres objectius que anar fent 
la viu-viu. 
Tothom demana un canvi 
de model productiu, grans 
inversions en formació, in-
novació i desenvolupament 
i recerca. Diuen que així 
es podrien posar les bases 
d’una economia molt més 
competitiva. Però creuen 
que això es fa amb com una 
recepta magistral de farmà-
cia. I no és així. Les empre-
ses necessiten d’una ànima 

PERE PRAT

que encerti en les decisions 
estratègiques. Allà on es va 
i que hi posa els recursos 
necessaris. Però després cal 
el treball de tot el col·lectiu. 
Empresa vol dir agermanar 
voluntats i esforços. Un con-
junt i no unes individualitats 
agrupades. Cal que tots els 
integrants de la companyia 
aportin coneixements i tre-
ball. 
I la baixada de salaris ha 
empitjorat les condicions la-
borals. Fa uns anys hi havia 
molts treballadors que no 
acceptaven fer hores extra-
ordinàries, encara que fossin 
molt ben retribuïdes. Avui hi 
ha feines especialitzades per 
les que cal una formació y 
experiència, que es paguen 
a un preu hora pel davall al 
que, no fa massa, es pagava 
a una dona que ajudava a les 
feines domèstiques.
I així no es competirà amb 
països capdavanters, sinó 
que disputarem les inversi-
ons als que ara se’n diuen 
emergents. O amb els del 
sud (és a dir els del nord 
d’Àfrica, Portugal, i els Bal-
cans) La política de la deva-
luació competitiva dels sala-
ris ha ajudat a salvar alguna 
empresa, però tampoc podrà 
subsistir si no fa alguna cosa 
més. No podem tornar a la 
societat de treballadors po-
bres. Una societat moderna 
requereix un equilibri. Po-
den haver-hi rics, o molt rics, 
però no que ho siguin a costa 
dels pobres. 
Encertant el camí les em-
preses poden anar agafant 
dimensió. Però això no és 
fàcil. Aquest ha estat sempre 
un país d’empreses petites. 
De gent que ha preferit treba-
llar pel seu compte i no com 
assalariat. Això ha portat 
flexibilitat i dinamisme, però 
també els limita els recursos 
que es poden destinar a fer 
marca, o a I+D. Malgrat això 
a vegades s’ha competit en 
preus i amb enginy, encara 
que lluny de la verdadera 
innovació que arriba de les 
grans patents. Però siguin 
empreses grans o petites, 
autònoms o multinacionals, 
tecnològiques o tradicionals, 
el camí que cal retrobar és el 
de la indústria. Darrera seu 
creixen el serveis i l’activitat 
econòmica. El ciutadà gua-
nya independència i equili-
bri. I valent-se per si mateix 
també pot exercir els seus 
drets sense condicionants. I 
aquesta és la verdadera sor-
tida de la crisi.

La indústria 
és el camí

mercats per facilitar les seves 
operacions en l’exterior.  
CaixaBank és una de les en-
titats capdavanteres en oferir 
assessorament per al comerç 
exterior amb solucions finan-
ceres que faciliten les expor-
tacions i importacions dels 
clients. L’entitat compta amb 
un ampli equip d’especialistes 
en comerç exterior per asses-
sorar sobre els mercats exte-
riors.  

Xarxa a tot el món
Igualment, compta amb un 
equip de banca internacional 
i amb una xarxa d’oficines de 
representació a Londres (Reg-
ne Unit), París (França), Milà 
(Itàlia), Stuttgart i Frankfurt 
(Alemanya), Istanbul (Tur-
quia), el Caire (Egipte), Bogo-
tà (Colòmbia), Beijing i Xangai 
(Xina), Nova Delhi (Índia), Sin-
gapur i Santiago de Xile (Xile).  
L’entitat també disposa d’ofi-
cines operatives en l’exterior: 
Varsòvia (Polònia) i Casablan-
ca i Tànger (el Marroc). En to-
tal, la xarxa exterior de Caixa-
Bank ofereix cobertura en més 
de 50 països. També compta 

amb acords amb més de 2500 
bancs internacionals que per-
meten donar servei a les em-
preses a qualsevol país.  
Segons les dades de Traffic-
Watch, CaixaBank té una quo-
ta de mercat en crèdits docu-
mentaris d’exportació del 23% 
i en emissió d’avals i garanties 
internacionals del 27%. L’enti-
tat participa directament en la 
tramitació d’una part important 
de les operacions internaci-
onals que són “baròmetres” 
principals de l’evolució de les 
exportacions a Espanya.  
 L’ampli equip d’experts, l’ex-
periència en negocis i projec-
tes internacionals i la seva 
xarxa exterior permeten a 
CaixaBank recolzar a les em-
preses exportadores pres-
tant serveis i assessorament 
amb solucions específiques 
i adaptades a les seves ne-
cessitats. S’ofereix servei tant 
a les pimes i microempreses 
que estan iniciant les seves 
activitats exportadores com a 
les més grans corporacions 
i grups empresarials en els 
seus projectes internacionals 
més complexos. 

Neix l’associació “Nou Centre” de 
comerciants, negocis i entitats
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous al vespre es va 
presentar l’Associació “Nou 
Centre” de comerciants, nego-
cis i entitats. Una assemblea 
a la sala d’actes d’Ignova va 
servir per donar el tret de sor-
tida a aquesta entitat, que ha 
sorgit arrel d’una iniciativa per 
fomentar l’agrupament dels 
comerciats i altres entitats de 
serveis que tenen els seus 
establiments o oficines en les 
proximitats de l’ Av/Barcelona 
amb Av/Mestre Muntaner i C/ 
de Sant Magí amb Av/Balmes. 
En un inici, l’objectiu era pre-
sentar una sol·licitud a l’Ajun-
tament  per que habilités una 
zona d’aparcament gratuït 

dins del perímetre indicat. 
72 entitats van donar el seu 
suport signant la sol·licitud 
presentada el passat 3 de de-
sembre al regidor d’Urbanis-
me. L’aparcament s’ubicaria al 

solar del C/ Calaf cantonada 
amb C/Piera, amb capacitat 
per 110 cotxes. Des de l’enti-
tat expliquen que “actualment 
ens trobem en la fase final 
per aconseguir un acord amb 
la propietat pel lloguer i per 
les obres d’arranjament del 
terreny en qüestió”. L’entitat 
també treballa per organitzar 
activitats paraŀleles, com la 
coŀlaboració en la sortida de la 
propera edició del Raŀli “Ciu-
tat d’Igualada”, que serà el 26 
d’abril des de l’avinguda de 
Barcelona.
L’associació està presidida 
per Gerard Moreno, i la secre-
tària és Marta Méndez.



17
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 d’abril de 2014Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Endesa ha invertit gairebé 
700.000 euros en renovar tec·
nològicament una línia elèctri·
ca d’alta tensió a 110 kV que 
uneix les subestacions de 
Ponts, a la comarca de la No·
guera, amb la de Congost, a 
Manresa, al Bages. Pel camí, 
la infraestructura reforça la 
xarxa de transport també a 
les comarques de la Segarra, 
l’Anoia, el Solsonès, el Ber·
guedà, l’Alt Urgell i el Pallars 
Jussà.
En total, la Companyia ha 
substituït –en un tram de 29 
quilòmetres de longitud- el 
cablejat de coure per un altre 
d’alumini-acer, amb un rendi·
ment superior, tant mecànic 
com elèctric. A més, s’han re·
novat els elements de subjec·
ció del cable per uns de nous 
i s’han canviat els tradicionals 
aïlladors de vidre per uns nous 
de polímer, fabricats a partir 
d’un compost a base de fibra 
de vidre i silicona i que apor·
ten significatius avantatges 
respecte dels anteriors. En 
concret tenen un pes més lleu·
ger i major resistència a les in·
clemències meteorològiques 
com la calamarsa, les pedre·
gades, o les descàrregues de 

La línia passa per municipis de l’Alta Anoia.

Diumenge, sortida 
del CECI i AENA per 
l’entorn del Bruc

Endesa inverteix 700.000€ en renovar 
una línia d’alta tensió a l’Anoia

X. BARBERÀ / LA VEU

El diumenge 13 d’abril de 
2014, el Centre d’Estudis Co·
marcals d’Igualada (CECI) i 
l’Associació per a l’Estudi de 
la Natura d’Anoia (AENA) or·
ganitzen conjuntament una 
sortida, si el temps ho permet, 
per conèixer la Balma de Can 
Solà i les restes de Sant Mi·
quel de Vilaclara, situats al 
terme municipal del Bruc. En 
Jordi Mateu de la secció de Ci·
ències Naturals i Mediambien·
tals del CECI guiarà la sortida 
de caire paisatgístic i botànic i 
la historiadora del CECI Gem·
ma Estrada ens donarà les 
explicacions oportunes sobre 
els vestigis romànics de Sant 
Miquel de Vilaclara. Continu·
arem la sortida pel pont de 
pedra natural de Castellolí i 
retorn al punt d’inici per so·
bre del túnel del Bruc. Sortida 
amb una durada aproximada 
d’unes 3 hores.
El punt de trobada serà a les 
9h davant de l’Hotel Amèrica 
d’Igualada on ens repartirem 
entre els vehicles disponibles.

Tot a punt per a la 
tercera trobada de 
llebrers i podencs, 
diumenge vinent

AMICS DEL GOS / LA VEU

Aquest diumenge 13 d’abril, 
de les 9 del matí a les 5 de la 
tarda i a les seves instaŀlaci·
ons d’Òdena, el Club Amics 
del Gos d’Igualada organitza 
la 3a. Trobada de Llebrers i 
Podencs d’Igualada.
Per tercer any, els assistents 
podran gaudir de tot una jor·
nada perquè els seus llebrers 
i podencs adoptats puguin 
córrer lliurement en un espai 
molt gran (+ de 5.000 m2) i 
totalment segur (tot el recinte 
està tancat), retrobar-se amb 
els vells amics, amb els quals 
compartim la dèria per aques·
tes races tan especials, fer 
noves coneixences i gaudir, 
esperem d’un bon dia de sol a 
l’aire lliure.
Hi haurà estands informa·
tius de les associacions col·
laboradores i servei de bar 
(entrepans calents i freds, be·
gudes i cafès) i al migdia, per 
primera vegada, farem pícnic 
sobre l’herba.
En les dues edicions anteriors, 
2012 i 2013, l’èxit d’assistèn·
cia fou més que remarcable, 
amb la seguretat que mai 
s’havien aplegat tants gossos 
d’aquests dues races concre·
tes a la comarca.
Les previsions per aquest any 
són superiors encara. Per 
tant, s’espera un dia intens i 
destacat i a la que tots els as·
sistents segur que recordaran 
d’una manera molt especial.

Preparen un curs 
d’atenció a les 
persones per a 
prevenció d’úlceres
REDACCIÓ / LA VEU

A l’abril comença el II Curs 
d’atenció integral a la perso·
na per a la prevenció i maneig 
de les úlceres, organitzat per 
l’ABS Igualada Nord.  L’èxit de 
la primera edició ha fet que els 
organitzadors en preparin una 
segona. El curs està adreçat 
al personal sanitari de resi·
dències geriàtriques i a tots 
els professionals sanitaris in·
teressats en el tema. 
L’objectiu és capacitar als par·
ticipants per tal que puguin 
prevenir l’aparició d’úlceres 
per pressió, úlceres per incon·
tinència i vasculars, facilitant·
los coneixements i eines ne·
cessàries. El curs començarà 
el 24 d’abril, es realitzarà en 
7 sessions finalitzant el 12 de 
juny. Serà impartit per les di·
plomades en infermera Sílvia 
Vivas i Gisela Solé, de l’Equip 
d’Atenció Primària Igualada 
Nord. Més informació a aten·
cioprimaria@csa.cat. 

llamps; o el vandalisme, com 
els trets dels caçadors.
L’actuació, que ha finalitzat 
recentment després de més 
d’un any d’obres, comporta la 
millora en la qualitat i la con·
tinuïtat del servei elèctric a 
gairebé 60.000 clients de 58 
poblacions repartides entre 
les comarques de la Nogue·
ra (12), la Segarra (4), l’Anoia 
(12), el Solsonès (6), el Ber·
guedà (2), l’Alt Urgell (1), l’Ur·
gell (1), el Pallars Jussà (1) i 
el Bages (19). Un treball que 
repercutirà, també, en reforç 
de cinc subestacions (Pobla, 
Rialb, Ponts, La Fortesa i Con·

gost) interconnectades al llarg 
del traçat d’aquesta línia.
Tots aquests treballs es realit·
zen respectant la Política de 
Gestió de Residus de la Com·
panyia, tractant de donar als 
materials una utilitat un cop 
renovats o substituïts per al·
tres tecnologies més eficaces.
Municipis afectats de l’Anoia: 
Calaf, Calonge de Segarra, 
Castellfollit de Riubregós, Co·
pons, Jorba, Òdena, Els Prats 
de Rei, Pujalt, Rubió, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Veciana.

L’Hospitalitat de l’Anoia ja prepara el 
pelegrinatge d’aquest any a Lourdes
REDACCIÓ / LA VEU

L’Hospitalitat es troba en el ca·
lendari de màxima esplendor, 
aquestes dates comencem a 
escalfar motors. El proper 22 
d’abril participarem a la Fes·
ta del St. Crist d’Igualada. Fa 
uns quants anys l’Hospitalitat 
de l’Anoia participa de la Fes·
ta de St. Jordi amb una para·
deta, enguany, el mateix 23 
d’abril, de les 9 del matí a les 
9 del vespre, ens situarem a la 
Rambla St. Isidre,  d’Igualada, 
enguany amb un canvi d’ubi·
cació, lloc a on s’apleguen 
totes les entitats. És per això 
que aprofitem aquesta festa 
per donar a conèixer la nostra 
entitat i per recaptar fons per 
destinar·los a subvencionar a 
les persones de l’Equip Sani·

tari que participarà en el Pe·
legrinatge d’enguany, ja que 
són molt importants per poder 
portar a terme el Pelegrinat·
ge. Venem  roses i oferim uns 
poms de boix i farigola amb un 
petit  escrit  tot demanant una 
col·laboració per l’Entitat. Us 
esperem a la parada de l’Hos·
pitalitat, si heu de comprar 
la rosa i voleu tenir un detall 

amb els poms d’herbes aro·
màtiques, nomes cal que ens 
passeu a veure a la Rambla 
St. Isidre d’Igualada, on també 
podreu trobar informació del 
proper Pelegrinatge a Lourdes 
que enguany serà del 14 al 18 
de Juny de 2014. Per a més 
informació la podeu trobar a 
www.hospitalitatanoia.org  

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”Perruqueria

Es busca noia estilista amb experiència.
Jornada completa.

Truqueu al 93 803 35 06
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres, 4 d’abril, 
es va reposar la figura de San-
ta Anna en un dels portals de 
l’antiga muralla d’Igualada.
La imatge anterior va desapa-
rèixer de la seva ubicació ja 
fa uns anys, durant les obres 
de reforma del Passeig de les 
Cabres i ara, en una iniciativa 
conjunta de Cal Blaiet i l’Ajun-
tament d’Igualada, ha estat 
restituïda. La figura és obra de 
l’escultora Teresa Riba.

El Consell posa en 
marxa un servei de 
suport als qui fan 
l’ESO a distància

La muralla recupera l’antiga 
imatge de Santa Anna

REDACCIÓ / LA VEU

Les cooperatives Tot Coses 
i Detalls Maristes de l’escola 
Maristes d’Igualada, Cinque-
làpies i Copito de les Escolà-
pies, i Els Millors Cooperatius 
i Units Nosaltres Podem de 
l’Acadèmia Igualada, han visi-
tat aquests dies l’Ajuntament 
d’Igualada, on han estat rebu-
des per l’alcalde, Marc Cas-
tells. Es tracta de sis coope-
ratives creades pels alumnes 
de 5è de primària, en el marc 
del programa Cultura Empre-
nedora a l’Escola, impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
i coordinat a nivell local pels 
departaments d’Ensenyament 
i Universitats i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Els responsables de les coo-
peratives han exposat al Saló 
de Sessions el procés que han 
seguit per a la constitució de 
la mateixa, l’elecció del nom i 

Maristes, Escolàpies i Ac. Igualada 
presenten les seves cooperatives

de l’equip directiu, així com el 
producte que han decidit ela-
borar i que posaran a la venda 
properament. Els coopera-
tivistes han respost les pre-
guntes de l’alcalde, que s’ha 
interessat per la seva activitat 
i per l’aportació solidària que 
faran un cop feta la venda i els 
ha animat a continuar amb la 
seva tasca. 

Presència a la Masuca
Amb aquesta visita a l’Ajunta-
ment, els membres de la coo-
perativa han sol·licitat a l’alcal-
de el permís per a la ubicació 
de les parades del mercat on 
vendran el seus productes, 
que tindrà lloc el dissabte, 24 
de maig, a la plaça de l’Ajun-
tament. 
La metodologia del programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola inclou la simulació de la 
creació, gestió i organització 
de cooperatives a l’aula. En el 

procés, els alumnes  desen-
volupen capacitats emprene-
dores mitjançant un aprenen-
tatge transversal que reforça 
l’adquisició de competències 
bàsiques, alhora que treballen 
la connexió entre l’escola i el 
món del treball. Per a fer-ho, 
es compta amb l’assessora-
ment de Valnalón, entitat que 
es dedica a la promoció de 
l’emprenedoria a l’escola, i 
que té una notable trajectòria 
a nivell de tot l’Estat. 
Aquest és el tercer any de de-
senvolupament del projecte. 
Durant aquest curs hi partici-
pen un total de 2.119 alumnes 
de 53 centres educatius en 25 
municipis de la província de 
Barcelona. A la ciutat d’Igua-
lada, les escoles Maristes, 
per tercer any, Escolàpies, per 
segon any, i l’Acadèmia Igua-
lada, per primer cop, són les 
escoles que hi participen. 
 

Els alumnes de la comarca 
que estan cursant els estudis 
d’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) mitjançant l’Ins-
titut Obert de Catalunya (IOC) 
tenen a la seva disposició, des 
d’aquesta setmana, un servei 
de suport acadèmic presenci-
al que els acompanyarà en els 
darrers mesos d’estudi per re-
soldre dubtes, fer les tasques 
i treballs relacionats amb els 
estudis, i ajudar-los a superar 
amb èxit els exàmens de final 
de curs. 
La iniciativa va sorgir en de-
tectar que molts joves de la 
comarca intenten obtenir el 
graduat en ESO a distància, 
després d’haver abandonat 
els seus centres educatius i 
davant la dificultat que suposa 
per als mateixos joves superar 
amb èxit les assignatures i as-
solir els continguts en un con-
text virtual i sense un referent 
que els acompanyi i els doni 
suport en aquest procés. 
Aquest servei és totalment 
gratuït i està obert dos dies a 
la setmana: dilluns (en horari 
de matins) i dimarts (a les tar-
des). Està guiat per tres edu-
cadores i es duu a terme els 
dilluns al Casal del Passeig i 
els dimarts al Centre Cívic del 
Barri Montserrat. 
El servei s’inicia amb un grup 
de joves que van formar part 
de la primera edició del pro-
grama “Joves per l’Ocupa-
ció” del Consell Comarcal de 
l’Anoia i que s’han interessat 
per aquesta iniciativa. També 
està obert  a la resta de joves 
de la comarca que estan cur-
sant els estudis d’ESO a l’IOC.
Els joves interessats en assis-
tir a l’Aula de Suport Acadèmic 
poden posar-se en contacte 
amb el Servei Comarcal de 
Joventut del Consell Comar-
cal, trucant al 93 805 15 85 o 
enviant un correu a joventut@
anoiajove.cat.  

Xerrada sobre 
organització 
d’esdeveniments

El proper dimecres 16 d’abril 
a les 18:00 hores es durà a 
terme a la seu del Consell Co-
marcal de l’Anoia una xerrada 
formativa sobre l’organització 
d’esdeveniments adreçada a 
regidors i tècnics de joventut, 
cultura i altres agents com en-
titats i/o comissions de festes 
que organitzin actes al seu 
municipi. 
La xerrada anirà a càrrec de 
Qultural.com i està organitza-
da pel Servei Comarcal de Jo-
ventut. Més info a joventut@
anoia.cat.  

Demà, classe oberta 
de taichi per a tothom 
a l’Ateneu
Demà dissabte li toca el torn a 
l’Associació de Tai chi Taoista 
-com a entitat sòcia de l’Ate-
neu Igualadí- organitzar una 
activitat amb motiu dels 150 
anys de l’Ateneu. Per aquest 
motiu, l’associació ha orga-
nitzat una classe oberta per 
a tothom que vulgui provar 
aquesta disciplina, un art mar-
cial desenvolupat a l’imperi 
xinès i que actualment el prac-
tiquen milions de persones al 
món. La trobada serà demà 
dissabte de 11:00h a 13:00h 
a l’espai gimnàs de l’Ateneu. 
Les persones interessades en 
participar de la sessió poden 
fer la inscripció a Secretaria 
de l’Ateneu durant la mateixa 
setmana o presentar-se direc-
tament abans de la classe.
L’associació fa tres anys que 
està vinculada a l’Ateneu 
Igualadí, i des de l’entitat as-
seguren que formar part de 
l’Ateneu “significa poder com-
partir la nostra tasca amb una 
institució històrica de la ciutat 
que promou la cultura. També 
ens suposa poder disposar 
d’un espai ben condicionat, en 
un lloc cèntric i conegut, per-
metent així, l’expansió de la 
nostra entitat”.

A punt l’obertura 
d’inscripcions per a 
activitats als casals

Ja ha sortit el programa d’ac-
tivitats d’abril a juliol del Casal 
del Passeig i el Casal Cívic 
Montserrat. 
Les inscripcions es poden fer a 
partir del 24 d’abril. Poden ser 
presencials, en qualsevol dels 
dos equipaments, indistinta-
ment d’on es realitzi l’activitat. 
Les Inscripcions per telèfon el 
dia 24 d’abril, s’han de fer al 
93 804 36 61, a partir del 25 
d’abril, també al 93 803 33 12 
de dilluns a dimecres, de 10 a 
13 h i de 16 a 18 h, i dijous i 
divendres de 10 a 13 h. 
El primer dia d’inscripcions, 
els números del torn dels dos 
equipaments, es repartiran a 
les 9 h. Les activitats d’estiu 
per a infants, tenen dies i ho-
raris diferents, ho teniu espe-
cificat a l’activitat. 
Les activitats de la Direcció 
General d’Acció Cívica i Co-
munitària són gratuïtes. El 
material necessari va a càrrec 
de les persones inscrites. Les 
places a les activitats són limi-
tades i s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció. 
La realització d’una activitat 
està condicionada a la ins-
cripció d’un mínim de perso-
nes. Tres faltes d’assistència 
sense justificació implicaran la 
pèrdua de la plaça.  
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i la Cambra de Comerç 
de Barcelona van signar di-
lluns, una addenda –és a dir 
un conjunt de notes addicio-
nals- per ampliar el conveni 
de col·laboració que ambdu-
es parts van signar el setem-
bre de 2012, amb l’objectiu 
de fomentar la dinamització 
econòmica i empresarial del 
territori. La rúbrica va anar a 
càrrec de l’Alcalde Joan Vich 
i de Josep Vallès i Colom, 
President de la Delegació de 
l’Anoia de la Cambra de Co-
merç de Barcelona. En l’acte 
també hi va participar Josep 
Francí, director de delegaci-
ons de la Cambra.       
L’Alcalde Joan Vich va mos-
trar-se satisfet de trobar es-
pais comuns que permetin 
avançar en la posada en 
marxa i ocupació del Centre 
d’Innovació Anoia. Aquest 
conveni, que Vich va valorar 
molt positivament, permetrà 
–va dir-cedir a la Cambra els 
espais del Centre perquè hi 
pugui desenvolupar una sè-
rie d’activitats i serveis a les 
empreses. 
Josep Vallès, president de 
la delegació anoienca de la 

Cambra de Comerç ha con-
cretat algunes de les accions 
que pretenen desenvolupar 
al Centre d’Innovació d’ara 
fins el 31 de juliol. La forma-
ció i la internacionalització 
de les empreses, assegura 
Vallès, seran els dos pilars 
bàsics. 
La Cambra de Comerç està 
acabant d’enllestir la progra-
mació dels propers mesos, 
però la intenció segons ex-
plica Josep Francí, director 
de delegacions de la Cambra 
és que el Centre d’Innovació 

Anoia pugui concentrar les 
activitats del Pla d’Acció In-
ternacional de la Cambra per 
a la comarca.  
Francí està convençut que la 
reindustrialització i la interna-
cionalització són l’única sorti-
da de la crisi actual. Per això 
aposten per tres grans pro-
jectes: El programa Empresa 
Exporta, que ofereix asses-
sorament a les empreses 
que comencen a exportar; un 

El Centre d’Innovació Anoia concentrarà el 
Pla d’Acció Internacional de la Cambra

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat dissabte, el PSC de 
Vilanova del Camí va realitzar 
les primeres eleccions primàri-
es per elegir la candidata a les 
Eleccions Municipals de 2015. 
El procés electoral es va por-
tar a terme amb tota normalitat 
en dos torns de votacions, al 
matí i a la tarda.
Van anar a votar 43 militants, 
un 70,5%  de tota la militància, 
no hi va haver cap vot nul, un 
en blanc i 42 van donar el seu 
suport a la candidata Noemi 
Trucharte.
Aquest suport majoritari, un 
68,8% de tota militància i un 
97,6% dels votants, envers la 
candidata guanyadora, va do-
nar legitimitat al tot el procés. 
Desprès d’agrair als militants i 
simpatitzants el seu suport en 
aquest procés, la Noemí Truc-
harte, va manifestar “el qui ha 
guanyat ha estat el PSC de Vi-
lanova i tot aquest suport que 
m’heu donat m’encoratjarà a 

treballar pel projecte socialis-
ta” “ se que em queda un camí 
llarg, però em sento molt ben 
acompanyada i junts ho acon-
seguirem”.
Proximitat, compromís i trans-
parència, són els eixos bàsics 
que perfilaran el programa po-
lític del PSC, “ cal recuperar a 

la gent, la nostra gent, la gent 
que desencisada o no anat a 
votar o ha votat altres opci-
ons” , “vull un partit fort, i per 
això necessito el recolzament 
de tots els companys i compa-
nyes” el futur de Vilanova és 
de tots, i jo, el vull construir 
comptant amb tots”.

Noemí Trucharte serà la candidata del PSC 
vilanoví després de guanyar les primàries amb 
el suport majoritari de la militància

programa específic d’expor-
tació una sèrie de mercats 
amb un alt nivell d’implanta-
ció com Rússia, Colòmbia, 
Xile o Perú i un tercer projec-
te d’acompanyament indivi-
dual, per a empreses que ja 
s’han internacionalitzat i vo-
len millorar la seva presència 
o els seus circuits.
Des de la Cambra, explica 
Francí, també estan ajus-
tant la seva oferta de cursos 
i seminaris a les demandes 
de les empreses de l’Anoia. 
Assegura que en els darrers 
quatre anys els indicadors 
d’activitat lligats a la interna-
cionalització de les diferents 
delegacions s’han doblat, 
un augment de serveis que 
també s’ha donat de manera 
considerable a l’Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El comerç de Vilanova del 
Camí, tornarà a ser present 
a FirAnoia. La Fira d’Iguala-
da canvia de dates i serà el 
proper 13, 14 i 15 de juny de 
2014 a la mateixa ubicació 
de l’any passat, al centre de 
la ciutat. Tots els comerços 
i empreses de Vilanova del 
Camí interessats en participar 
a FirAnoia es poden posar en 
contacte amb l’ACI, al telèfon 
620069115 o bé a través del 
correu electrònic acivilanova-
delcami@hotmail.com

El comerç de 
Vilanova del Camí 
tornarà a ser present 
a FirAnoia

L’objectiu principal 
d’aquest conveni de 
col·laboració és fo-
mentar la dinamitza-
ció econòmica i em-
presarial del territori

Josep Vallès i Joan Vich durant l’acte de signatura del conveni

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

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper dia 23 d’abril, Diada 
de Sant Jordi, a les 12 del mig-
dia tindrà lloc un ple extraordi-
nari a l’Ajuntament vilanoví en 
què s’escollirà el nou alcalde 
de la població, que substituirà 
Joan Vich, que plega després 
de 35 anys davant l’alcaldia de 
Vilanova del Camí.

El dia de Sant Jordi, 
Vilanova escollirà nou 
alcalde
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Desfilada del comerç vila-
noví torna aquest dissabte a 
Can Papasseit. 
Promoció Econòmica de Vi-
lanova del Camí de la mà 
d’escola Artístic han organit-
zat una nova edició d’aquest 
esdeveniment socioeconòmic 
que fomenta la proximitat en-
tre la ciutadania i l’activitat 
econòmica que desenvolupen 
els comerços i serveis parti-
cipants. L’objectiu de la des-
filada és donar a conèixer el 
comerç vilanoví i servir d’apa-
rador per a la seva promoció, 
sobretot en aquesta situació 
de crisi, on resulta vital poder 
incrementar o al menys man-
tenir les vendes. Un total de 
14 establiments participaran 
en aquesta 19a desfilada que 
tornarà a oferir dos passes al 
públic; el primer, a les 6 de la 
tarda i el segon a dos quarts 
de 10 de la nit. Les invitacions 
es poden recollir als establi-

ments participants: Golafre, IT 
Anoia, Cal Rubio, Reparacio-
nes Reper, Gonzalo, Cristalle-
ria Maria, Ester Mora, Imagine 
Fina Moda, +Kllibres, Anforas, 
Fet Meu, l’escola Budokan 
Vilanova del Camí, Estímul i 
Artístic. 
Tot i que el nombre de co-
merciants que participen no 
suposa una xifra molt eleva-
da, la valoració que en fan de 
l’experiència des de Promoció 
Econòmica és positiva ja que 
hi ha comerços fidels a la cita 
i aquest any, per exemple, 
s’han incorporat tres de nous: 
Fet Meu, Anforas i Budokan. A 
més, és un espai ben valorat 
pels participants per difondre 
els seus productes i que gene-
ra  expectatives positives per 
donar-se a conèixer. 
Promoció Econòmica s’encar-
rega de l’organització logística 
de l’acte i fan el contacte amb 
els comerços, i des de l’es-
cola Artístic donen forma al 

El comerç vilanoví tornarà a lluir a l’aparador de la 
Desfilada, dissabte

muntatge per fer més visible 
el producte o servei. Aquest 
any la coreografia tindrà com 
a fil conductor un Canal de no-
tícies. Una setantena de mo-
dels de totes les edats -entre 
infants, joves i adults- donaran 
vida a l’espectacle. També cal 
sumar una vintena d’alumnes 
de l’escola Budokan que faran 
una demostració d’arts mar-
cials. Cal subratllar que tots 
participen de manera desin-
teressada. També cal sumar 
la col·laboració, un any més, 
d’una vintena de maquillado-
res de Mary Kay i de l’ACI. 
Acústic Anoia serà l’empresa 
encarregada de llum i so.
Des de Promoció Econòmica 
conviden la ciutadania a anar 
a gaudir de la Desfilada. Re-
cordem que per recollir les 
entrades cal passar pels es-
tabliments col·laboradors, ja 
que només es pot accedir a la 
Desfilada amb invitació.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper 25 de maig tindran 
lloc les Eleccions al Parlament 
Europeu, els primers comicis 
després que Vilanova del Camí 
modifiqués el nombre i la distri-
bució de les Meses Electorals. 
Davant l’augment de nombre 
d’electors a les diferents regi-
ons censals l’Ajuntament va 
proposar a la Junta Electoral 
l’augment de col·legis electo-
rals que passen de 5 a 7. Al 
Centre Obert , les escoles Mar-

ta Mata i Pompeu Fabra; el Ca-
sal de la Gent Gran i l’Escola 
Joan Maragall, s’hi afegeixen 
aquest any, dos nous col·legis 
electorals:  el  Centre Cívic bar-
ri La Pau, i la Llar d’Infants El 
Molinet.
Per tal que tothom sàpiga el 
col·legi que li pertoca, es pot 
demanar informació per di-
ferents vies: personalment a 
l’Ajuntament (al padró o bé al 
registre), per correu electrònic 
vilanovac@vilanovadelcami.

cat, al telèfon 93 805 44 22, o 
també a través del web www.
vilanovadelcami.cat, on s’ha 
habilitat un aplicatiu per fer-hi 
la consulta de manera telemà-
tica.
D’altra banda, des d’avui ma-
teix i fins el proper 14 d’abril, 
es poden consultar les llistes 
censals per fer-hi les reclama-
cions pertinents. Es poden fer 
les consultes, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h,  al registre 
o al Padró Municipal.

Vilanova estrenarà els 7 col·legis 
electorals en les Eleccions Europees

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dins el programa de suport a 
clubs, el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí té oberta la convocatò-
ria de subvencions esportives, 
fins el proper dia 10 d’abril. 
Aquesta és una convocatòria 
anual destinada a donar su-
port als programes i les activi-
tats que organitzen les entitats 
esportives municipals, amb 
l’objectiu de fomentar l’esport 
en general i, en especial el de 
les activitats i les escoles de 

base.
L’Ajuntament vilanoví té apro-
vat un pressupost total de 
17.500 euros. Les entitats po-
dran presentar les seves sol-
licituds al Servei d’Esports fins 
el proper dia 10 d’abril.
A banda de l’ajut econòmic, 
el programa es complemen-
ta amb la signatura anual de 
convenis, a través dels quals 
les entitats poden fer us dels 
espais esportius municipals 
per a la pràctica i el foment de 
les seves disciplines. 

Oberta la convocatòria de 
subvencions esportives
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MONTBUI / LA VEU

Des del proper divendres 11 
d’abril i fins el proper 9 de 
maig es podran lliurar a l’Ajun-
tament de Montbui les sol·
licituds de la sisena Convoca-
tòria d’Ajuts Municipals per a 
Estudiants Universitaris i per a 
Alumnes de Cicles Formatius 
de Grau Mig i Superior. Els 
destinataris d’aquests ajuts 
són els estudiants menors de 
26 anys que cursin estudis 
universitaris fora del terme 
municipal, i també aquells es-
tudiants de Cicles Formatius 
de Grau Superior o de Grau 
Mig que cursin els seus estu-
dis en centres públics o con-
certats situats a una distàn-
cia superior a 30 quilòmetres 
fora del terme municipal de 
Montbui. Tammateix també 
es poden acollir a aquesta 
convocatòria els estudiants 
universitaris o bé els de cicles 
formatius de grau superior o 
mig, majors de 26 anys, que 
acreditin situació d’atur.
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero recorda que “en un món 
globalitzat i altament competi-
tiu, la formació és fonamental, 
especialment la dels joves. La 

nostra societat exigeix cada 
vegada més professionalitza-
ció a les persones, i els mer-
cats de treball reclamen gent 
formada per a ser més pro-
ductius. Això es tradueix en 
la necessitat d’adquirir més 
coneixements i per tant cursar 
estudis superiors”. L’alcalde 
assenyala que “enguany tor-
nem a destinar 30.000 euros 
per ajudar els estudiants de 
Montbui a continuar millorant 
la seva formació. La formació 
és el millor bagatge per poder 
accedir al mercat laboral”. El 
batlle va remarcar que “és la 
sisena convocatòria, a Mont-
bui tenim clar que fomentant 
l’educació estem potenciant 
que els nostres joves tinguin 
les millors oportunitats”. 
Cal destacar que s’ha enviat 
una carta a tots aquells alum-
nes del municipi amb pos-
sibilitats de prendre part en 
aquesta convocatòria, on se’ls 
informa dels terminis i requi-
sits per prendre·hi part. Tam-
mateix l’Ajuntament ha editat 
un fulletó on s’expliquen les 
bases que regeixen aquesta 
convocatòria que s’ha repartit 
per les llars de Montbui. 

La documentació que cal 
aportar amb la sol·licitud in-
clou la presentació d’una foto-
còpia compulsada del DNI del 
sol·licitant. També un justifi-
cant de la matrícula, un justifi-
cant que acrediti el pagament 
efectiu de la matrícula, un 
certificat d’empadronament a 
Montbui, fotocòpia del llibre 
de família en el cas d’al·legar 
ser família nombrosa –i el car-
net corresponent· i també un 
certificat expedit per l’admi-
nistració competent del grau 
de discapacitat de l’alumne, 
en el cas que s’al·legui. 
Les sol·licituds es podran 
presentar a l’Ajuntament de 
Montbui (Carretera de Valls, 
57), de dilluns a divendres 
entre les 8 i les 14.30 hores, 
de dilluns a dijous de 17 a 20 
hores i els dissabtes entre les 
9 i les 14 hores. Podreu trobar 
més informació a la web mu-
nicipal www.montbui.cat
Cal recordar que durant les 
anteriors cinc convocatòri-
es més de 400 estudiants de 
Montbui s’han vist beneficiats 
per aquests ajuts municipals. 

Montbui obre la sisena convocatòria 
d’ajuts per a universitaris i estudiants de 
Cicles Formatius MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge a 
partir de dos quarts de 12 del 
migdia tindrà lloc la 19a Fes-
ta de la Bicicleta de Montbui. 
Un cop més, aquesta activi-
tat lúdico·festiva aplegarà els 
afeccionats al ciclisme grans 
i petits, en una concentració·
passejada pels diferents car-
rers de Montbui. Per quart any 
consecutiu el lloc de concen-
tració dels participants serà 
l’espai MontMercat.
Entre dos quarts d’onze i un 
quart de dotze del matí es po-
dran fer les inscripcions. La 
sortida real de la prova es farà 
a dos quarts de 12. Cal desta-

car que hi haurà un petit circuit 
per als més menuts.
Hi haurà diferents premis: al 
participant més jove, al més 
gran, a la millor disfressa in-
fantil, a la millor disfressa 
adulta, a la bicicleta millor en-
galanada, a la bicicleta més 
antiga, a la bici més divertida 
i a l’entitat amb més participa-
ció (amb premis de 200 i de 
100 euros).
L’organització de l’acte anirà a 
càrrec de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui, amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona i Magatzems 
Faro.

Diumenge, Festa de la 
Bicicleta a Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui va fi-
nalitzar l’any 2013 amb un im-
portant increment de visitants. 
Més de 22.600 persones van 
passar per aquest equipa-
ment cultural, el que suposa 
un augment de gairebé un 10 
per cent respecte l’any 2012. 
Aquestes xifres signifiquen un 
augment molt important, amb 
un increment de gairebé 2.000 
persones, i situen l’any 2013 
com el millor pel que fa a vi-
sitants de la Biblioteca mont-
buienca. 
Durant l’any 2013 fins a 200 
persones s’han fet el carnet 
de la Biblioteca, el que signi-
fica un increment del 7’5 per 
cent. Després de 18 anys de 
servei, la Biblioteca de Mont-
bui compta amb 4.176 usuaris 
inscrits. Cal destacar que el 
88 per cent dels inscrits són 
montbuiencs i un pràcticament 
quatre de cada 10 ciutadans 
del nostre municipi té el carnet 
d’usuari de la Biblioteca
Pel que fa als serveis que ofe-
reix la Biblioteca, l’ús del ser-
vei de préstec de documents 
és capdavanter, amb un 30 
per cent del total dels usos. 

Precisament aquest servei ha 
tingut un increment del 8 per 
cent durant aquest últim any, 
arribant·se als 20.033 docu-
ments prestats. Li segueix 
l’ús del WI·FI (17 per cent), ús 
d’Internet (14 per cent) i tam-
bé la participació en activitats 
realitzades a la Biblioteca (7 
per cent). Cal destacar espe-
cialment l’increment dels usos 
del servei de WI·FI, amb un 
creixement del 14 per cent.
Durant l’any 2013 també s’ha 
potenciat de forma notable el 
Bloc de la Biblioteca, que ha 
aconseguit un augment de vi-
sites del 24 per cent (s’ha pas-
sat de 4.383 visites a 5.440). 
Tammateix cal destacar també 
la importància de les activitats 
organitzades a la biblioteca 
(com ara sessions de “L’Hora 
del Conte”, visites escolars, 
clubs de lectura, exposicions, 
etc, En total hi han pres part 
més de 1.600 persones a les 
diferents activitats culturals. 
Una de les activitats amb més 
bona acollida són els Clubs de 
Lectura. Durant el 2013 es van 
organitzar 27 sessions, amb 
un total de 184 assistents.

Rècord de visitants i usuaris 
a la Biblioteca de Montbui, 
durant el 2013

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui orga-
nitza durant les properes set-
manes diferents sessions de 
contes. Així, ahir dijous  Sara 
Bergantiño recitarà “Petits 
contes de la Sara” i el dijous 
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.

La Biblioteca de Montbui, 
Punt Recicla Cultura per 
Sant Jordi
La Biblioteca montbuienca, 
coindicint amb la diada de 
Sant Jordi, serà enguany un 
punt de “Recicla Cultura”. La 
Biblioteca col·laborarà així 
amb l’entitat Fundació Servei 
Solidari, en un projecte que 
promou donar llibres per tal 
que altres persones el puguin 
adquirir. Per prendre·hi part 
només cal aportar un o dos lli-
bres reciclats que es tinguin a 
casa. Els llibres han d’estar en 

bon estat, no poden ser llibres 
de text ni enciclopèdies i cal 
que es facin arribar a la Bibli-
oteca abans del dia 12 d’abril. 
Des de la Biblioteca els posa-
ran a la venda el dia de Sant 
Jordi pel preu d’un euro, des 
d’una paradeta ubicada tot 
just a tocar de l’Ajuntament, 
en ple Boulevard. Els diners 
recaptats es destinen ínte-
grament a finançar els cursos 
d’alfabetització i llengua que 
la Fundació Servei Solidari 
imparteix des de fa 10 anys a 
prop de 2.000 alumnes.

Contes primaverals, a la Biblioteca de Montbui
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet farà el divendres 11 
d’abril una jornada de portes 
obertes. El centre es podrà vi-
sitar entre 2/4 de 6 i les 7 de la 
tarda. L’escola bressol està si-
tuada al carrer de Marie Curie, 
al barri de can Galan.

El centre infantil es va inau-
gurar el març de 2010 i dispo-
sa de quatre aules, un espai 
polivalent, cuina, bugaderia, 
magatzem d’aliments i un ves-
tíbul amb un espai per deixar 
els cotxets. En aquest curs, hi 
ha 38 nens i nenes des de P0 
fins a P2 i es compta amb una 
plantilla de cinc educadores. 

Jornada de portes obertes a 
la Llar d’Infants Sol Solet de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt acollirà, 
com cada any pels voltants 
de Setmana Santa, una col·
lecció d’imatges extretes de 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM). La inauguració de la 
mostra tindrà lloc el diumen-
ge 13 d’abril a la 1 del migdia 
i es podrà visitar fins al dia 27 
del mateix mes.
Actualment, aquest fons 
compta amb 17.011 instantà-
nies i l’any passat es va cele-
brar el trentè aniversari de la 
seva creació. En aquesta ex-
posició es recullen imatges 
dels esdeveniments ocor-
reguts al poble durant l’any 
passat i d’altres de temps 
més llunyans. Aquesta és 
una de les col·leccions més 
visitades per als poblatans i 
les poblatanes, ja que ells en 
són, en part, els protagonis-
tes.
Des de l’Ajuntament sempre 
s’ha cregut que cal impulsar 
i ampliar aquest arxiu foto-

gràfic, que és testimoni dels 
moments viscuts al munici-
pi. Des de l’any 1987 té cura 
d’aquest fons el fotògraf local 
Andreu Miquel. L’arxiu, situ-
at a la masia de can Galan, 
està obert els dimecres, de 
les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre.

L’horari d’obertura de l’expo-
sició serà de dilluns a dissab-
te, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i el diumenge, 
de les 12 a les 2 del migdia. 
Aquesta mostra s’organitza 
des de la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament.

Exposició d’imatges de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal de la Pobla de Claramunt

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼçʼʼʼʼʼʼʼVʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

NOMÉʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

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



24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 d’abril de 2014 Comarca

Anoia Sud  

CAPELLADES / LA VEU

Inclosa dins els actes de la 
Setmana Cultural 2014 i com a 
novetat d’aquest curs, l’escola 
Marquès de la Pobla de Cape-
llades va celebrar els passats 
7 i 8 d’abril la primera edició de 
la Fira d’Oficis i d’Artesans. Es 
tracta d’una iniciativa a través 
de la qual diversos avis, àvies, 
mares i pares d’alumnes del 
centre van mostrar a tots els 
grups classe, de manera lúdi-
ca i pedagògica, antics oficis i 
activitats artístiques que en el 
seu moment van dur a terme 
o que desenvolupen en l’actu-
alitat.
En aquesta primer edició es 
van instal·lar un total de quin-
ze estands en què es van do-
nar a conèixer diferents oficis 
i especialitats artístiques. Una 
restauradora de mobles antics 
(Núria Gual), una mare que 
decorava galetes amb fondan 
(Míriam Enrique), una àvia 
que elaborava sabó (Maria 
Pilar Garcia), una mare i una 
àvia que van mostrar el pro-
cés d’elaboració del ganxet, 
les puntes i els brodats russos 
(Evelina i Liudmila Liutsko), 
un avi manyà i fuster que va 
portar jocs fets amb fusta i pe-
ces de ferro (Joan Rius), un 
altre avi que va dur miniatures 
artesanals (Joan Pinar), una 
mostra de macramé en direc-
te a càrrec de dues àvies (Juli 
Marquès i Concepció Albar-
racín), un taller de patchwork 
a càrrec de la Flora Legaspi, 

la Neus  Masagué i la Dolors 
Ibarra, unes altres àvies que 
van fer i explicar el procés de 
les puntes de coixí (Filomena 
Torra, Josefina Martorell i Nú-
ria Solé), una mare que va pin-
tar en directe un quadre men-
tre explicava el procés creatiu 
(Lourdes Busquets), un ciste-
ller que va elaborar diverses 
peces en directe (Joan Ramon 
Gassó), dos avis apassionats 
de les ràdios antigues que 
van mostrar diversos aparells 
mentre explicaven tot aquest 
món (Rosa Flo i Cels Llorens), 
un mestre de la pintura cerà-
mica que va decorar gerros 
mentre n’explicava la tècnica 
(Alejandro Jarandilla), un pa-
rell de mares que van inter-
pretar diverses peces al violí i 
al violoncel mentre explicaven 
la tècnica d’aquest instrument 

L’escola Marquès de la Pobla, de Capellades, 
celebra la primera Fira d’oficis i d’artesans

(Mireia Pàmies i Angélica Gar-
zás) i una mare que explicava 
i mostrava en directe el procés 
de tenyida de samarretes (Mò-
nica Vázquez). Un cop situats 
a la pista de l’escola durant la 
tarda del dilluns van visitar tots 
els estands, de manera rotati-
va cada cinc minuts, els alum-
nes de primària i el dimarts,  
els d’educació infantil. I a par-
tir de les quatre de la tarda 
els pares i mares també van 
poder compartir aquesta ex-
periència inèdita en el centre, 
valorada molt positivament 
per la comunitat educativa de 
l’escola Marquès de la Pobla 
sobretot per l’entusiasme que 
va despertar en alumnat i tam-
bé pel que va suposar de nexe 
d’unió entre generacions i de 
transmissió d’uns coneixe-
ments d’allò més valuosos.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Més de cent ciclistes de totes 
les edats van acudir, el passat 
diumenge 6 d’abril, a la pe-
dalada popular de primavera 
organitzada per la Comissió 
d’Esports dels Hostalets de 
Pierola amb la col·laboració 
de l’Outdoor Center de l’Ano-
ia Sud. La sortida per a tot el 
grup es ca fer des del parc 
de Cal Ponsa a les 10 del 
matí. El recorregut constava 
d’un primer tram per a tots 
els públics d’uns sis quilòme-
tres per les pistes que porten 
de Mas Marquet a Can Fla-
qué i tornada al poble, on 
el grup es va concentrar al 
camp de futbol. Els més pe-
tits van tornar al parc de Can 
Ponsa, mentre que la resta 
de participants va estirar el 
recorregut fins als 20 qui-
lòmetres, passant per Can 
Parets i tornant al poble pel 

bosc de Can Valls. El temps 
va acompanya i va ajudar 
que la matinal ciclista fos tot 
un èxit. Tots els participants 

Més de cent ciclistes a la pedalada 
popular de primavera

van gaudir d’un esmorzar a 
la Torre del Sr. Enric un cop 
acabat l’itinerari.

LA LLACUNA / LA VEU

El dissabte 5 d’abril al llarg de 
tot el dia, vàrem estar presents 
en l’espai del consell comarcal 
de l’Anoia, en la zona destina-
da a CATALUNYA “PAISAT-
GES DE BARCELONA”. 
Ens varen acompanyar la co-
lla gegantera i grallers del mu-
nicipi, van fer diverses actua-
cions al matí per tot el recinte, 
va ser molt positiu per donar-
nos a conèixer, ja que ells són 
molt festius 
Els visitants es varen interes-

sar pel nostre municipi, es van 
repartir molta informació sobre 
els nostres allotjaments rurals, 
restaurants, gastronomia,  co-
merços i rutes de senderisme 
i BTT.
També es va explicar detalla-
dament la situació i l’entorn 
privilegiat que gaudim a La 
Llacuna, etc.. 
La situació de l’estant era ide-
al, ja que estàvem a l’entrada 
del recinte, la nostra valoració 
i esforços per participar-hi,  va 
ser molt positiva.

La Llacuna al Saló Internacional 
de Turisme de Barcelona (SITC)

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola obre la convoca-
tòria per a la selecció de 13 
llocs de treball en diferents 
àmbits laborals del consistori. 
Les ofertes publicades són les 
següents: personal de neteja, 
peó agrícola, peó d’obres pú-
bliques i paleta.
Les persones interessades en 
participar en la convocatòria 
han de complir els requisits 
següents:
- Residir als Hostalets de Pie-
rola i poder-ho demostrar mit-
jançant l’empadronament d’un 
mínim de 6 mesos d’antiguitat.
- Estar inscrit al SOC i al Ser-
vei d’Ocupació Local Agafa’t 
o Laboroteca del Consell Co-
marcal, un mes abans de la 
data de publicació de cada 
oferta al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i trobar-se en 
situació legal de desocupació 
en els termes previstos a l’ar-
ticle 208 del RDL 1/1994, de 
20 de juny, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei General 
de Seguretat Social.
- Durant els darrers 3 anys, 
no haver estat beneficiari d’un 
programa d’experimentació 
assimilable a Plans d’Ocu-
pació, Escoles-Taller, Tallers 

d’Ocupació i Cases d’Ofici, o 
nomenat o contractat com a 
tècnic de caràcter temporal a 
un programa d’ocupació o pro-
moció econòmica gestionat 
per l’Ajuntament i subvencio-
nat per la Generalitat, el Fons 
Social Europeu, la Diputació 
de Barcelona, el Ministeri de 
Treball o alguna altra institu-
ció externa, o bé haver estat 
beneficiari de les beques de 
formació municipal.
- Tenir els requisits específics 
del lloc de treball pel qual s’op-
ta.
- No patir cap malaltia o limita-
ció física o psíquica que impe-
deixi complir les funcions cor-
responents als llocs de treball 
de la convocatòria.
- No estar inhabilitat per l’exer-
cici de les funcions públiques 
per sentència ferma, ni estar 
separat, mitjançant expedient 
disciplinari, del servei de qual-
sevol administració pública.
Les persones interessades en 
participar en la convocatòria 
presentaran sol·licitud confor-
me al model que es facilitarà 
al registre de l’Ajuntament o a 
la pàgina web municipal, del 
4 d’abril al 15 d’abril de 2014, 
pels contractes de treball pre-
vistos per al primer torn i, del

S’inicia el Pla d’Ocupació 
Municipal dels Hostalets de 
Pierola
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MASQUEFA / LA VEU

Els masquefins podran conèi-
xer de primera mà les instal·
lacions del nou Centre d’As-
sistència Primària (CAP) i els 
serveis que oferirà durant la 
jornada de portes obertes or-
ganitzada per a aquest diu-
menge, 13 d’abril. El nou CAP 
es podrà visitar de les 10 del 
matí a les 2 del migdia. L’en-
demà, dilluns 14, iniciarà l’ac-
tivitat.
L’entrada en funcionament del 
CAP significarà un gran salt 
qualitatiu en l’atenció sanitària 
de proximitat als masquefins, 
al mateix temps que dotarà 
els professionals d’unes instal·
lacions òptimes i un aparatge 
d’última generació. L’equipa-
ment ha estat dissenyat no 
només per a atendre les actu-
als necessitats sanitàries, sinó 
també per poder donar respos-
ta a un increment de la deman-
da en el futur.
El nou CAP és un edifici mo-
dern i funcional, amb espais 
amplis, diàfans i lluminosos. 
Tots els serveis assistencials 
se situen en la planta baixa, 
per fer més fàcil l’accés a la 
gent gran i/o les persones amb 
problemes de mobilitat. Comp-
ta amb un servei de medicina 
de família, servei de pediatria, 
servei d’infermeria d’adults, 
servei d’infermeria pediàtrica 

(amb doble torn), llevadora i un 
nou servei d’odontologia, amb 
un metge odontòleg i un auxi-
liar. 
Entre els nous espais s’hi 
compten una àrea específica 
per a emergències mèdiques, 
una altra per a l’extracció de 
laboratori i una sala polivalent 
que podrà acollir múltiples ac-
tivitats comunitàries. El CAP 
ha estat construït amb criteris 
d’eficiència energètica i el seu 
disseny manté un diàleg har-
mònic i coherent amb l’entorn, 
on es troba l’emblemàtica Fà-
brica Rogelio Rojo.

Masquefa inaugurarà tam-
bé diumenge el nou parc que 
l’Ajuntament ha fet al costat del 
Centre d’Assistència Primària 
(CAP) i que dóna continuïtat al 
Parc del Patufet estrenat l’On-
ze de Setembre passat. L’acte 
inaugural tindrà lloc a 2/4 de 2 
del migdia –el parc ja estarà 
obert des de les 10 del matí· i 
comptarà amb la presència del 
diputat delegat d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, i l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, 
acompanyats de les autoritats 
locals.
Aquest nou parc al centre de 
Masquefa amplia i comple-
menta l’àrea lúdica que ja hi 

Aquest diumenge, portes obertes al nou Centre d’Assistència 
Primària de Masquefa i inaugura el nou parc del costat

ha en aquesta zona amb mo-
biliari inspirat en els populars 
dibuixos del Patufet de la nino-
taire Pilarín Bayés i pensada 
especialment per al lleure dels 
infants més petits. El parc que 
s’estrenarà diumenge inclou 
espais i equipaments adreçats 
als infants més grans, als joves 
i també a la gent gran, de ma-
nera que el municipi guanyarà 
una nova zona lúdica i espor-
tiva on hi podran fer activitats 
persones de totes les edats.
El parc del CAP inclou una 
moderna pista multiesportiva 
–feta amb materials especial-
ment resistents i dissenyada 
per evitar·hi actes vandàlics 

que en facin malbé les instal·
lacions·, una àrea de jocs i una 
zona d’aigües per als infants, 
així com un espai lúdic i de sa-
lut per a la gent gran: un circuit 
a l’aire lliure on podran practi-
car·hi diversos exercicis sen-
zills de gimnàstica suau que 
els ajudaran a mantenir·se en 
forma. També s’hi ha fet zones 
enjardinades amb vegetació, 
arbres i palmeres. 
El parc és resultat d’una inver-
sió d’aproximadament 80.000 
euros, finançats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona, 
de manera que no representa 
cap cost per a les arques muni-
cipals. De fet, aquesta aporta-

ció forma part d’una subvenció 
total de 160.000 euros que la 
Diputació ha atorgat a l’Ajun-
tament i amb la qual, a més 
d’aquest nou parc del CAP, 
també es faran altres zones 
lúdiques a les urbanitzacions 
–ja n’hi ha una de finalitzada a 
Can Parellada· i al centre urbà. 
A més es duran a terme diver-
ses actuacions per condicionar 
i millorar els parcs i zones ver-
des ja existents.
L’Ajuntament engegarà un 
procés de participació obert a 
tothom per tal d’escollir el nom 
que es posarà a aquest nou 
parc del CAP.

El nou CAP de Masquefa

Espai lúdic ubicat al costat del CAP

A N U N C I
 

El Ple de l’Ajuntament, reunit en data 4 d’abril de 2014, va aprovar, per majoria absoluta, entre d’altres, 
els següents A C O R D S que en la seva part su�cient diuen:

“PRIMER. -- VALORAR POSITIVAMENT la proposta de modi�cació de Normes Subsidiàries de Planeja-
ment del terme municipal dels Hostalets de Pierola redactada per l’Arquitecta Maria Almirall Ferrerons 
denominada “reordenació d’equipaments i usos i creació de noves claus d’habitatge de protecció 
o�cial i edi�cis plurifamiliars amb volumetria especí�ca”

SEGON. – APROVAR INICIALMENT l’expedient de modi�cació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del terme municipal dels Hostalets de Pierola redactada per l’Arquitecta Maria Almirall 
Ferrerons denominada “reordenació d’equipaments i usos i creació de noves claus d’habitatge de 
protecció o�cial i edi�cis plurifamiliars amb volumetria especí�ca”

TERCER. -- EXPOSAR l’expedient al públic per un període d’1 mes a comptar des de l’endemà de 
l’última de les publicacions al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, a la Veu de l’Anoia i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
Els drets d’informació i consulta es podran exercitar a l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (Plaça de Cal Figueres, núm. 1 08781, ELS 
HOSTALETS DE PIEROLA), així com també a la pàgina web del municipi: 
www.elshostaletsdepierola.cat.

QUART. – SOL.LICITAR els informes preceptius als organismes competents per raó de les seves compe-
tències sectorials
a) Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Habitatge i 
Millora Urbana. 
b) Departament de Benestar Social i Família. 
c) Agència Catalana de l’Aigua
I a totes aquelles administracions que per llur afectació sigui necessari procedir a l’emissió de l’informe 
corresponent. 

CINQUÈ. – ACORDAR  la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències durant el termini màxim 
de dos anys amb l’abast previst als articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modi�cat 
per la Llei 3/2012, en els àmbits que les noves determinacions comportin una modi�cació del règim 
urbanístic, àmbit gra�at en vermell en el plànol I.1 de l’expedient.  No obstant, es podran atorgar les 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planeja-
ment inicialment aprovat d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006.”
La qual cosa es comunica pel seu coneixement i efectes conseqüents, tot advertint que contra l’acord 
cinquè  de suspensió, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan 
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquest 
edicte al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona. Altrament podeu interposar recurs contenciós-
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al 
Butlletí O�cial de la Província de Barcelona davant els jutjats contenciosos-administratius de Barcelo-
na.  En relació amb la resta d’acords, al tractar-se d´un acte de tràmit no es podrà interposar recurs, 
sense perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi procedent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i 
del procediment administratiu comú. 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. 
Els drets d’informació i consulta es podran exercitar a l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (Plaça de Cal Figueres, núm. 1 08781 ELS 
HOSTALETS DE PIEROLA), així també a la pàgina web municipal www.elshostaletsdepierola.cat.”
Els Hostalets de Pierola, a 7 d’abril de 2014

Daniel Vendrell Domínguez
Alcalde-President

Ajuntament d’ Hostalets de Pierola



“Hi ha un sector molt reduït del poble amb uns interessos 
molt clars i marcats contra l’actual equip de govern”
EL BRUC / JORDI PUIGGRÒS 

El municipi del Bruc ha viscut 
darrerament alguns episodis 
delicats que han motivat la 
seva aparició als mitjans de 
comunicació. El darrer, el fet 
que l’Ajuntament hagi d’as-
sumir 145.000€ del deute de 
l’empresa Aguas Bosch Gran 
S.L. amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua, però hi ha més te-
mes, com la creació de la pla-
taforma Salvem el Bruc contra 
un POUM i una pedrera al mu-
nicipi, o certs conflictes en el 
govern municipal. De tot plegat 
n’hem parlat amb l’alcalde Car-
les Castro (CiU).

Que hi hagi tan enrenou al 
Bruc és perquè hi ha qui no 
li agrada que vostè sigui l’al-
calde i CiU governi el poble?
Segurament deu ser per això. 
Miri, al Bruc, com suposo que 
en altres llocs, hem patit certes 
herències del passat proper, 
que hem hagut d’anar sol-
ventant. Abans amb el tripartit 
s’estirava més el braç que la 
màniga, i es prometien coses 
que no es podien assumir. No-
saltres hem intentant assolir 
el màxim possible per a una 
població que, històricament, 
havia estat oblidada. Formem 
part de l’Anoia, però el túnel 
marca molt, i sempre hem es-
tat en una mena de terra de 
ningú. No hem estat mai prou 
reconeguts per certs poders, 
de manera que podríem haver 
tingut una mica més de recur-
sos. S’han intentat coses, però 
la forma no ha estat la més 
adequada. Ens han comportat 
compromisos difícils d’assu-
mir...

Doncs si ja és difícil això, li 
ha sortit una plataforma con-
trària al Poum, i l’Ajuntament 
haurà d’assumir els deutes 
de l’empresa de l’aigua... 
Tot això no és estrany que pas-
si. Aquí hi ha uns interessos, i 
una gent que vol defensar-los, 
i resulta que no coincideixen 
ni amb els del govern, ni amb 
els de l’entorn públic que hem 
de representar. Quan tot això 
es barreja amb temes particu-
lars, és quan s’entenen moltes 
coses. Respecte la plataforma 
“Salvem el Bruc”, és molt curi-
ós que algunes persones que 
l’han creada tenen uns interes-
sos molt clars i marcats, de te-
mes urbanístics, de rancúnies 
de regidors que han estat des-
tituïts, o d’empreses que han 
deixat deutes molt grans que 
ara l’Ajuntament ha d’absorbir, 

Carles Castro, al seu despatx de l’Ajuntament.

Entrevista amb l’alcalde del Bruc, Carles Castro (CiU)

“El que més ha sor-
près és gent que va 
autoritzar la pedrera 
a la legislatura ante-
rior, i en aquesta es 
dedicava a recollir 
signatures en contra”
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si no podem reconduir la situ-
ació... Miri, aquestes persones 
són les que han creat la plata-
forma. El cas de la pedrera és 
un acord que es va prendre en 
la legislatura anterior, per part 
d’ERC. Quan vam entrar ja es-
tava dat i beneït. Curiosament, 
no es va arribar a cap acord 
econòmic de compensació 
amb el municipi, com passa a 
tot arreu... Aquí no. Els permi-
sos ja estaven concedits...

I com és que no es va nego-
ciar una compensació pel 
poble?
Interessant pregunta que jo 
també em faig. Al Bruc no te-
nim indústria, no hi ha fonts 
d’ingressos, a part d’algunes 
bòbiles que, com pot suposar, 
avui prou feina tenen de sobre-
viure com poden. L’únic ingrés 
fort que tenim és l’IBI, i des del 
govern hem entés que no podí-
em traspassar la pressió fiscal 
als ciutadans. Hem congelat 
els impostos, però els recursos 
s’han d’aconseguir amb una 
gestió més adequada, i treure 
els diners d’un altre lloc. Hem 
de ser positius i treure’n partit 
del que tenim, encara que no 
ens agradi, com podria ser el 
cas de la pedrera. A mi el que 
més ha sorprès és gent que va 
autoritzar la pedrera a la legis-
latura anterior, i en aquesta es 
dedicava a recollir signatures 
en contra. Home, un punt de 
coherència seria interessant 
de veure, no creu?

Un deute afegit de 145.000€ 
de l’empresa Bosch Gran 
que no hi comptava, no aju-
da gaire.
Ara ens declaren subsidiaris 

d’aquest deute, d’una empre-
sa que també té relació amb 
la plataforma... Per què no vet-
llava l’ajuntament anterior per 
aquesta situació? Fa més de 
tres anys que això s’arrossega, 
és un deute del 2008, 2009, 
2010... Es podria entendre el 
deute d’un any, però tres? A 
partir del 2011, que coincideix 
amb quan vam entrar nosal-
tres, està tot al dia. No hi ha 
cap deute.

El seu ajuntament està sane-
jat?
Paguem religiosament a 30 
dies als nostres proveïdors. 
Estem sanejats econòmica-
ment. No hi ha massa ajunta-
ments que puguin dir el mateix. 
Això implica hores de treball, i 
rigor.

Segur que li han dit per què 
es complica la vida?
Sí. Però és que si algú hagués 
fet bé les coses, ara no esta-
ríem així, i no s’hagués hagut 
de fer tot aquest treball per re-
conduir-ho. No hauria estat ne-
cessari, però no em desagra-
da treballar pel poble. La gent 
que m’ha fet la pregunta que 
em deia acostuma a ser gent 
madura, que les ha viscudes 
de tots colors. Però queixar-se 
des del sofà de casa no ser-

veix de res. Fa prop de 10 anys 
vaig deixar de fer-ho i intentar 
fer alguna cosa. Si s’ha de pin-
tar una paret, podrem discutir 
si s’ha de fer de color blanc o 
verd, però pintem-la. Jo de-
fenso aquest poble, que em 
van fer estimar. Jo sóc un nou-
vingut, i m’han acceptat molt 
bé, vull tornar als bruquetans 
aquesta relació íntima, fent el 
millor possible pel meu poble.

Home, si sou un poble sane-
jat i pagueu a 30 dies, deveu 
tenir sorpreses interessants 
en l’any que queda per les 
eleccions?
Hi ha un tema que ens ha cos-
tat molt, que és molt labori-
ós, i que mirarem de resoldre 
aquest any. A la urbanització 
Montserrat Park només tenen 
aigua potable un dia a la set-
mana, i porta molts anys deixa-
da. Hi viuen mig miler d’habi-
tants. Han de poder tenir aigua 
cada dia, com tothom. Aquest 
és un projecte que fa molts 
anys que es parla, però que no 
s’ha pogut resoldre mai. Hem 
aconseguit finançament, que 
altres vegades s’ha promès, i 
resulta que no hi era. Ens ha 
costat un any llarg aconseguir-
ho. Ara ja ho tenim garantit. 
També hi ha un altre tema que 
mai s’ha tocat gaire, que és 
l’abocament d’aigües residu-
als en aquest mateix indret, i 
que podrem resoldre gràcies a 
les mateixes obres de portada 
d’aigües. També passava el 
mateix al poble en algun lloc, 
que s’abocava a l’autovia A-2, 
però això ja s’ha arreglat. Miri, 
li dic obres que no es noten, 
que no es veuen fàcilment, 
però són molt importants... 

Som el primer ajuntament que 
ha volgut solucionar això... 
Doncs tinc dues denúncies per 
abocaments, ja veu. Per què 
no hem estat vigilants d’això, 
abans?

Quan costarà aquesta obra 
de Montserrat Park?
Aproximadament un milió d’eu-
ros. Això ens obliga a no pen-
sar en gaire més coses. Una 
part està garantida gràcies a 
les subvencions, però aques-
tes les cobrarem d’aquí un 
temps. Mentrestant, s’haurà de  
pagar els proveïdors.

Fa uns dies, se sabia que 
Marijó Aubarell, l’anterior al-
caldessa, no es presentarà a 
les eleccions. Això li aplana 
el camí, o li complica?
No ens afecta. El que em pre-
gunto és per què ha decidit no 
presentar-se. Per defugir les 
responsabilitats que va con-
traure? ERC no hauria de ser 
responsable d’una situació in-
còmoda com aquesta, pel mu-
nicipi del Bruc? Senzillament 
posem una persona nova, i 
aquí no ha passat res? Entenc 
que estar al govern implica 
prendre decisions que a ve-
gades no agraden, això té un 
cost, segur. Però s’han de fer, 
hem d’arreglar els problemes 
que mai s’han afrontat. El camí 
ens l’aplanarem o ens el com-
plicarem nosaltres mateixos. 
Jo l’únic que espero és que els 
meus veïns m’ajudin a resoldre 
els problemes que té el Bruc.

Aquesta situació incòmoda 
que pateix com alcalde, en-
cara l’anima més a presen-
tar-se com a candidat de CiU 
l’any que ve?
Sí, i tant que sí. Però vull que 
quedi clar que el poble no està 
disgustat amb les actuacions 
que està gent el govern muni-
cipal, és un sector molt espe-
cífic, reduït. Parlo amb la gent 
i ningú no em renya, més enllà 
dels avisos de coses que no 
funcionen o de consells, la coŀ-
laboració ciutadana que tots 
els alcaldes necessitem.

“Curiosament, quan 
es va autoritzar la pe-
drera no es va arribar 
a cap acord econò-
mic de compensació 
amb el municipi, com 
passa a tot arreu... 
Per què?”
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Des del Pla Educatiu de l’En-
torn s’ha programat una ac-
tivitat conjunta entre el Parc 
Prehistòric de Capellades i 
l’Institut Molí de la Vila, amb 
l’aprenentatge/ servei com a 
eix de treball.
L’objectiu de la formació és 
que primer els alumnes ad-
quireixin uns coneixements 
relacionats amb aquest equi-
pament capelladí i que poste-
riorment els puguin aplicar de 
manera directa fent de guies.
L’activitat  s’inicia  partir d’un 
dossier tècnic del jaciment, 
que ells han d’interioritzar. 
Després, en una sessió de 
treball  amb el responsable de 
patrimoni, es posen en comú 
els dubtes que hagin pogut 
sorgir de la lectura del dossi-
er. Seguidament se’ls fa una  
visita personalitzada  per tal 
que puguin elaborar el guió 
que els servirà  per desenvo-

lupar la tasca de guies en la 
visita que realitzaran als prop 
de 70 alumnes de primer de 
secundària del mateix Institut. 
A més a més, per tal de copsar 
de primera mà com es desen-
volupa habitualment una visita 
i els recursos que utilitzen els 
tècnics per mantenir  l’atenció 
dels visitants, s’incorporen 
com observadors a una de les 
sessions  programades al parc 
arqueològic.
L’activitat finalitza amb les visi-
tes dels tres grups de primer d’ 
ESO de l’institut i amb els sis 

estudiants de batxillerat fent 
de guies de l’Abric Romaní.
Després de cada visita, alum-
nes guia i tècnics del parc, Pla 
Educatiu d’Entorn i Departa-
ment d’Ensenyament, dedi-
quen uns minuts a valorar la 
visita, recollir les sensacions 
de cadascú i a fer propostes  
per  millorar la següent sessió. 
Al final del projecte tots ple-
gats fan una valoració final 
de l’activitat. L’activitat vol en-
riquir el temari de Prehistòria 
que han treballat els alumnes 
de 1r d’ ESO a l’aula.

Els alumnes de Batxillerat fan 
de guies al Parc Prehistòric

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte s’ha inaugu-
rat a Casa Bas una exposició 
amb les pintures del capelladí 
Jordi López-Alert.
A l’acte d’inauguració hi va 
assistir la regidora de Cultura, 
Anna Gabarró, qui va agrair a 
l’artista el fet de portar les pin-
tures a la vila.
La mostra es podrà visitar du-

rant tota la Setmana Santa, 
en els horaris habituals de la 
sala. 
Com a novetat destacable 
d’aquesta mostra cal senyalar 
el recital de poesia que s’ha 
previst pel dissabte 19 d’abril, 
a dos quarts de nou del ves-
pre. El també capelladí Franc 
Guinart, portarà a la sala un 
tastet de Vinyoli.

Casa Bas, amb 
Jordi López-Alert

CAPELLADES / LA VEU

Des del CAP Capellades, en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Capellades, s’ha or-
ganitzat una caminada popu-
lar a la Font de la Reina per 
aquest divendres, 11 d’abril, 
Dia Mundial de l’activitat física 
2014.
Durant tota aquesta setmana 

es poden fer les inscripcions 
al mateix CAP, al carrer Torre-
nova número 18. Tots les per-
sones inscrites participaran en 
un sorteig de material esportiu 
de la casa Munich i gaudiran 
d’un esmorzar al final de la ca-
minada.
La Caminada Popular comen-
çarà a les 10 del matí des del 

mateix CAP, des d’on se sorti-
rà en direcció cap el Capelló, 
per contiuar cap la Font de 
la Reina, tornar pel Passeig i 
arribar al CAP per esmorzar. 
S’ha valorat que tot aquest 
recorregut té un nivell de difi-
cultat, lleu.

Dia Mundial de l’Activitat física 2014 CAPELLADES / LA VEU

Avui divendres a dos quarts de 
vuit del vespre es farà la xerra-
da “Veïnes, ciutadanes també 
a l’Anoia” a càrrec de l’activista 
social Maribel Nogué, qui par-
larà dels moviments socials a 
la comarca de l’Anoia.
Nogué té una àmplia i llar-
ga trajectòria en el moviment 
associatiu, especialment en 
el camp del feminisme i en el 

món veïnal. Aquesta xerrada 
recolzarà l’exposició “Veïnes, 
ciutadanes”, que es podrà vi-
sitar a la Biblioteca El Safareig 
de Capellades. La mostra està 
impulsada per la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català de 
la Dona, amb l’objectiu de po-
sar en relleu aquests móns que 
també tenen presència femeni-
na. El darrer dia de l’exposició 
és el 30 d’abril.

“Veïnes, Ciutadanes també a 
l’Anoia”

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 24 de maig de 2014            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
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al centric Teatre Condal.  Entrades 
garantides a la Platea del teatre
Mares! Maternitat a crits (Motherhood Out Loud), és una sèrie d'escenes breus en clau d'humor al voltant de la maternitat i les relacions entre 
pares i �lls escrites per reconeguts dramaturgs i monologuistes nord americans contemporanis com Theresa Rebeck (creadora de la sèrie 
televisiva Smash i autora de Seminar) o David Cale (guanyador d’un “Premi O�-Broadway Theater” al millor monologuista).
Totalment imprevisible, Mares! Maternitat a crits presenta una comèdia inherent sobre les nocions tradicionals de la paternitat i celebra les 
profundes veritats personals que travessen i uneixen generacions. Revela, il·luminant amb una visió d’humor, emocions crues i camins rocosos 
que experimentem a la vida. Una obra alegre, motivant, divertida i totalment emocionant.
 Mares! Maternitat a crits
Amb Sandra Monclús, Vanessa Segura, Lloll Bertran, Óscar Jarque i Mireia Gubianas 

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

MARES
al Teatre Condal
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Dissabte 5 d’abril es va dur a 
terme el I Dictat en Català a 
Carme, organitzat per l’APLEC 
--Associació Promotora de la 
Llengua Catalana-- amb la col-
laboració de l’Ajuntament i el 
Casal d’aquest municipi. 
El concurs es va dividir en 
dues categories: una d’adults, 
amb 17 inscrits, i una d’in-
fantil, amb 4. Els participants 
d’ambdues categories van 
haver d’escriure un dictat lle-
git per Marc Guarro (categoria 
d’adults) i Nuska Corrià (ca-
tegoria infantil) amb el menor 
nombre de faltes possible. 
Enguany, el text escollit per 
a la categoria d’adults, tenint 
en compte que ja hem ence-
tat l’any que commemora el 
tricentenari dels fets de l’11 
de setembre del 1714, va ser 
un text de l’historiador igualadí 
Josep M. Torras i Ribé sobre 

aquesta efemèride.
El primer premi de la catego-
ria d’adults va ser per Jaume 
Riba i, el segon, per Jaume 
Mallén, els quals van ser pre-
miats amb un cap de setmana 
en una casa rural i un llibre a 
escollir a la Llibreria El Sol de 
l’Espiadimonis de Carme, res-
pectivament, així com amb un 
exemplar cadascú de Pedra 
seca a l’Anoia. Així mateix, el 
primer premi de la categoria 
infantil va ser per Martí Riba, 
premiat amb un joc de taula 
en català, i el segon, per  An-
dreu Pons, el qual va rebre un 
lot de material escolar com a 
premi.
Per altra banda, tots els parti-
cipants, així com els membres 
de l’organització de l’APLEC, 
van ser obsequiats amb un 
punt de llibre elaborat expres-
sament per a l’ocasió, cortesia 
de l’Ajuntament de Carme.

1r. Dictat en català a Carme

CARME / LA VEU

El passat dilluns 31 de març 
es va signar a la sala de Plens 
municipal el conveni de cessió 
d’ús de la finca del cementiri i 
la gestió integral del Cementiri 
Parroquial de Carme a l’Ajun-
tament. 
Feia ja el seu temps que s’es-
taven negociant els diferents 
punts de l’acord i ara, entenent 
que era una necessitat pel mu-
nicipi, s’ha formalitzat el conve-
ni que vincularà ambdues parts 
fins a l’any 2044.
L’Ajuntament assumirà l’ex-
pedició de títols de sepultures 
i canvis de nom en forma de 
concessió administrativa re-
gits per la normativa aplicable 
al dret local, també es respon-
sabilitzarà del manteniment i la 
neteja del recinte, el manteni-
ment i la neteja de la jardineria, 
d’obrir i tancar les portes del re-
cinte, de la inhumació i l’exhu-

mació de cadàvers, del trasllat 
de restes dins del cementiri, de 
la col·locació de làpides i orna-
ments, de la gestió administra-
tiva i de l’atenció al públic, de 
la construcció de nous nínxols, 
del cobrament de les taxes o 
tarifes, etc...
Properament, una vegada 
aprovada l’ordenança corres-
ponent, s’informarà als actuals 
titulars de nínxols dels contin-
guts d’aquesta cessió i com 
s’estructurarà el funcionament 
del cementiri. També s’infor-
marà del procés a seguir per 
fer demanda dels nínxols no 
ocupats actualment. La signa-
tura d’aquest conveni respon 
a les demandes que moltes 
persones de Carme havien fet 
reiteradament. 
La primera actuació prevista és 
l’arranjament del camí, pel qual 
ja s’ha sol·licitat subvenció a la 
Diputació de Barcelona. 

L’ajuntament de Carme i la 
parròquia signen la cessió del 
cementiri

MASQUEFA / LA VEU

Avui divendres a les 8 del 
vespre tindrà lloc la inaugu-
ració de la mostra que s’ex-
posa a Reservart dels Hosta-
lets de Pierola. Es tracta de 
l’exposició “Records d’estu-
di” i consta d’obres de José 
Luis Navarro, Xiscu Bernat, 
Jesús Maria Martinez.
La mostra aporta obres que 
els artistes per diversos mo-
tius no han exposat al públic 
i que han estat considerades 
pels artistes com a especi-
als, així com esbossos i di-
buixos variats que han ser-

vit com a anotacions per a 
obres creades posteriorment 
o simplement com a creaci-
ons en converses en cafès i 
restaurants en interessants 
tertúlies amb amics, podem 
trobar esbossos que es van 
realitzar per a futures il-
lustracions de llibres, projec-
tes que per diferents motius 
no es van realitzar, etc.
Les tècniques utilitzades van 
des de llapis de carbó, conte, 
tinta xinesa, aquarel·les, olis, 
acrílics, vinílics, llapis de co-
lor, sanguines, etc.
Esperem que sigui d’interès 
conèixer aquesta part tan 

personal de la creació dels 
tres artistes que amb trajec-
tòries diferents i que hi han 
coincidit en aquest projecte 
comú.
Una manera més d’entrar, 
conèixer i comprendre a poc 
a poc, la creativitat al món de 
l’art.
L’acte comptarà amb al pre-
sentació musical de Maria 
Rama (cantant) i Maria Sa-
prera (piano) que interpreta-
ran Trouble Coldplay acom-
panyades dels alumnes de 
l’escola de música Cal Maris-
tany dels Hostalets.

“Records d’estudi”, nova mostra 
exposada a l’espai “Reservart” dels 
Cafeters del Casal Català dels Hostalets

E D I C T E

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2014, el Plec de Clàusules que ha de regir la subhasta 
per a l’adjudicació de la parcel·la de propietat municipal, situada al Carrer Mestral, número 18, del Serral de les 
Forques, al municipi de Sant Martí de Tous, s'exposa al públic pel termini de vint dies comptadors des de l'endemà 
hàbil de la darrera data de publicació al DOGC, BOPB, taulell i Per�l del Contractant, als efectes de possibles 
reclamacions. Transcorregut dit termini sense presentació de cap al·legació, l'esmentat Plec esdevindrà de�nitiva-
ment aprovat sense cap més tràmit.

Simultàniament i a l’empara de l’article 277.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s'anuncia concurs públic per a la seva alienació, si bé condicionat 
a l'aprovació de�nitiva del Plec esmentat.

La versió íntegra del Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient, es pot consultar a la Secretaria de 
l’Ajuntament i al Per�l del Contractant mitjançant al pàgina web municipal www.tous.cat.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Martí de Tous. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: SEC 15/14.

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Venda de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Mestral, número 18  del 
Serral de les Forques, al municipi de Sant Martí de Tous.
b) Divisió per lots i número: No.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Subhasta.
c) Criteri d’adjudicació: L’expressat a la clàusula XV del Plec.
d) Forma: contracte privat (article 4.1.p TRLCSP).

4.- Preu base de licitació: el preu total és de 76.931,99 €, IVA exclòs (21%).

5.- Garanties: L’expressada a la clàusula XII del Plec.

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) En el Per�l del contractant de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i a les o�cines municipals en dies i hores 
hàbils d’o�cina (de dilluns a divendres de 9h a 13.30h i dilluns tarda de 16.30h a 19h).
b)Data límit d’obtenció de documents: durant tot el termini d’informació pública (20 dies hàbils).

7.- Requisits especí�cs del contractista:
a) Classi�cació: No es requereix.
b) Altres requisits: Els establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’últim anunci de  licitació al 
BOPB, taulell, per�l del contractant i diari d’abast comarcal.
b) Documentació a presentar: L’assenyalada a la clàusula XIII del Plec.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, carrer Escoles, 12, CP 08712.

9.- Obertura de proposicions: La Mesa de contractació es constituirà el dijous hàbil següent al d’acabament del  
termini de presentació de les proposicions, a les 19.30h, al mateix Ajuntament.

10.- Despeses Anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari i es �xa com a màxim la quantitat de 900 euros.

Sant Martí de Tous, 28 de març de 2014

L’Alcalde,
David Alquézar Claramunt
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Fins a 250 cotxes per triar i provar, aquest cap 
de setmana a l’Automercat d’Igualada

Un any més Automercat reuni-
rà al recinte firal del Cal Carner 
una selecció de les millors ofer-
tes en vehicle usat de les dife-
rents marques i models. Més 
de 250 vehicles en 10.000m2 
d’exposició els propers 12 i 13 
d’abril.
Totes aquelles persones que fa 
temps que es plantegen canvi-
ar-se el cotxe, trobaran a Auto-
mercat la solució a les seves 
preguntes. Models i dissenys 
de tot tipus i per a tots els gus-
tos, als preus més ajustats a 
tot tipus de butxaca.
Tots els vehicles es podran 
provar i compten amb la garan-
tia mínima de dos anys.
A més a més entre tots aquells 
que es comprin un vehicle a la 
Fira se sortejar`s un premi de 
1.000€ que podran descomp-
tar a la compra del seu cotxe.
L’entrada al recinte és gratuïta. 
Automercat es podrà visitar de 
10 a 2 h del migdia i de 4 a 8 h 
de la tarda. 

Full1

Pàgina 1

AM ANOIA IGUALADA
ANGEL MOTOS VILANOVA DEL CAMÍ
ANOIA CARAVANES SANT GENÍS
ANOIA MOTOR Av. Barcelona, 121 IGUALADA
AUTO ANOIA IGUALADA
AUTOMOBILS GAUDI IGUALADA
AUTOMOVILES VICTOR SANTA M. DE MONTBUI
BALMES INTERMOTOR IGUALADA
DABSA IGUALADA
ENERGY CARS SCP Av. Europa,16 IGUALADA
GARATGE MONTSERRAT IGUALADA
GLASSDRIVE IGUALADA
IBERICAR CADI SANT FRUITOS DE BAGES
JM CARAVANING IGUALADA
JUNYENT PRAT CORREDURIA D'ASSEGURANCES IGUALADA
PENEDESCAR IGUALADA
RAMON SOLSONA IGUALADA
REMM GUITART IGUALADA
ROCKETT 88 GRANOLLERS
ROSICH MOTORS IGUALADA
SARAUTO IGUALADA
SERVISIMO

SERVISIMO IGUALADA

TOY PLANET FARO Santa Caterina,27 IGUALADA

Alemanya, 2
Nostra Sra. de La Mercè, 26
Carretera N-II Km. 549.2

Av. Mestre Muntaner, 88
Av. Gaudi, 55
Almeria, 7-9
Bellprat, 3
Av. Mestre Muntaner, 42

Av. Catalunya, 10
Bellprat, 35
Crta Manresa - Berga Km 34,5
Alemanya, 27
Crta Manresa,125
Gran Bretanya,11
Av. Mestre Muntaner, 68
Passatge Terraplè, 51
Emporda,38
Av Païso Catalans,30
Av. Àngel Guimerà, 42
Alemanya, 17  IGUALADA
Alemanya, 32  IGUALADA

Participants



La venda de cotxes d’ocasió augmenta cada any
Segons les últimes dades, la 
venda de cotxes de segona 
mà encadena dos anys de pu-
jades consecutives . En con-
cret, al llarg del passat exercici 
va augmentar un 3,4%, de ma-
nera que es va desmarcar així 
de la tendència baixista que ar-
rossega el mercat de vehicles 
nous, que va signar el 2011 el 
seu pitjor registre des del 1993, 
amb una baixada d’un 17, 7% .
Dins de la venda de cotxes 
de segona mà, destaquen les 
operacions entre particulars 
que van representar el 57,7% 
del total. Les compres profes-
sionals, per la seva banda, 
van recuperar terreny i van 
augmentar un 2,8 % el 2011 . 
Aquest increment es va veu-
re impulsat per l’àmplia oferta 
de seminous i la renovació de 
contractes per part d’empreses 
de lloguer i companyies de rèn-
ting.
L’increment de les vendes de 
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cotxes de segona mà es deu, 
en part, als efectes de la crisi, 
que ha provocat que moltes 
persones es decantin, a l’hora 
de triar un vehicle, pels anome-
nats ‘cotxes mileuristes‘, que 
es caracteritzen per la seva 
elevada edat i quilometratge. 
Aquesta tendència ha fet que 
els vehicles de més de deu 
anys incrementin la seva im-
portància pel que fa al total de 
vendes en turismes d’ocasió.
“L’auge d’aquests vehicles de 
baix preu i molta edat és el 
gran culpable que el nostre 
parc s’hagi convertit en el més 
antic d’Europa , amb un 43,7% 
de cotxes per sobre dels deu 
anys d’edat” , ha explicat Juan 
Antonio Sánchez Torres, el 
president d’Associació Nacio-
nal de Venedors de Vehicles 
a Motor (Ganvam), que repre-
senta 4.600 concessionaris i 
serveis oficials i 3.000 compra-
vendes.

A més, ha assenyalat que “el 
mercat de segona mà s’està 
convertint poc a poc en una 
opció de compra intel·ligent 
per a molts usuaris que veuen 
en ell la possibilitat d’adquirir 
un vehicle jove a bon preu. És 
el que anomenem una compra 
pràctica i racional, on es valora 
la garantia i el preu abans que 
altres factors emocionals que 
moltes vegades impulsen la 
compra d’un vehicle nou, que 
segueix sent l’opció que més 
atrau els ciutadans”.
Quant a les dades aportades, 
destaca l’increment en la ven-
da de cotxes de segona mà en 
totes les comunitats, excepte a 
Madrid ( -1,1% ), Extremadura 
( -1% ) i Galícia ( -0,1%). D’altra 
banda, els majors increments 
es van produir a Castella - la 
Manxa ( +12,1 %), Cantàbria, 
Ceuta i Melilla ( +9,9 % cadas-
cuna) i Canàries ( +9,2 %).
Amb tot, Madrid continua sent 

la comunitat amb major nom-
bre de vendes (16,9%), se-

guida de prop per Catalunya 
(16,4%) i Andalusia (16,2%) .
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Els papers del cotxe: el que és imprescindible
Qui condueix un vehicle de 
motor, independentment que 
en siga el propietari, ha de 
portar la documentació exigida 
per llei al conductor i al vehicle, 
que haurà de ser mostrada als 
agents de l’autoritat sempre 
que ho sol.liciten. Però, quins 
són aquests documents? Qui-
nes sancions s’imposen si no 
es presenten o, el que és pitjor, 
ni tan sols s’han obtingut? Hi 
ha pocs papers imprescindi-
bles per a conductor i vehicle: 
el permís de conduir, l’impost 
de circulació, el certificat i l’ad-
hesiu de l’última ITV i el rebut 
de l’assegurança obligatòria. 
Si el conductor no en presenta 
algun quan li exigisquen que 
ho faça, la DGT preveu diver-
ses sancions que varien en 
funció del document i d’una al-
tra qüestió important: haver-lo 
obtingut o no. És a dir, la multa 
per conduir sense haver con-
tractat l’assegurança pertinent, 
per exemple, és molt superior 
a la sanció per no portar el re-
but de l’últim pagament. 
De totes maneres, és habitual 
que s’ofereixi un termini de 10 
dies per a presentar els docu-
ments al conductor que és en-
xampat sense algun d’aquests. 
I una informació útil per a qui 
tendeix a extraviar papers: les 
fotocòpies d’aquests docu-
ments són vàlides, sempre que 

estiguen compulsades per la 
Delegació de Trànsit correspo-
nent, i portar-les en comptes 
de l’original no comporta cap 
sanció.

Permís de conduir
És el primer document que se 
sol.licita als conductors en els 
diversos controls de trànsit que 
es fan a les carreteres. Les fal-
tes que es produeixen entorn 
d’aquest document del cotxe 
són les que comporten sanci-
ons més elevades. A continua-
ció es descriuen les possibles 
situacions:
Si no s’ha obtingut mai. A Es-
panya, conduir sense el permís 
o la llicència corresponent està 
penat únicament amb una san-
ció econòmica, a diferència, 
per exemple, de França, on el 
càstig per circular sense el per-
mís de conduir és d’un any de 
presó. No obstant això, el Mi-
nisteri de l’Interior ha anunciat 
que una vegada aprovada i po-
sada en marxa la iniciativa del 
carnet per punts, les mesures 
s’enduriran, encara que encara 
no ha especificat com.
La quantitat màxima de les 
sancions previstes per la DGT 
per conduir sense carnet és 
de fins a 900 euros (vehicles 
pesats). La multa per conduir 
automòbils que requereixen el 
carnet B1 és de 400 euros i de 

150 euros per fer-ho amb mo-
tocicletes.
Si es té, però no es porta en 
el moment de ser requerit. La 
multa és de 10 euros. Tot i així, 
l’agent prendrà les dades al 
conductor per comprovar si, en 
efecte, és el titular del permís.
Si es té, però està caducat. La 
multa és de 150 euros.
Si es té, però amb una adreça 
antiga, no actualitzada. La san-
ció és de 60 euros.

Impost de circulació
És l’impost municipal que tot 
propietari ha de pagar per es-
tar en possessió d’un vehicle. 
El conductor del vehicle, en 
siga o no el propietari, ha de 
mostrar-lo a les autoritats quan 
li ho sol.liciten. La quota que 
s’ha de pagar per aquesta taxa 
es fixa en funció dels cavalls 
fiscals que corresponguen a 
cada vehicle. Sancions:
Si es condueix sense el rebut 
que n’acredita el pagament. 
La quantia de la multa oscil.
la entre 150 i 900 euros. En 
automòbils que requereixen el 
carnet B1, la sanció és de 300 
euros.
Si es té, però no es porta en 
el moment de ser requerit. 10 
euros de sanció. 
Si es té, però l’adreça del titular 
no està actualitzada. 60 euros 

visions corresponents anteri-
ors no ocorre res.
Si les autoritats policials sor-
prenen el propietari d’un vehi-
cle sense l’adhesiu de la ITV o 
amb aquest caducat, les con-
seqüències són les següents:
Intervenció del permís de con-
duir. Hi haurà un termini de deu 
dies per a passar l’examen fa-
vorablement.
La Llei de Trànsit preveu sanci-
ons entre 94 i 1.503 euros per 
circular sense haver passat la 
ITV.

L’assegurança 
de l’automòbil
És obligatori portar l’últim rebut 
que correspon al pagament 
de l’assegurança. Amb aquest 
document es protegeix el pa-
trimoni de l’assegurat i/o el 
conductor del vehicle respecte 
dels danys que li puguen afec-
tar per col.lisió del vehicle o per 
robatori, i també per la respon-
sabilitat civil incorreguda quan, 
enfront de danys causats a ter-
cers, es veu exposat a les ac-
cions judicials que s’interposen 
contra ell.
Rebut de l’assegurança
Si es té, però no es porta. Mul-
ta de 60 euros.
Pòlissa de l’assegurança obli-
gatòria
Si no es té. La quantia de la 
multa oscil.la entre 600 i 3.000 
euros.
Si es té però no es porta da-
munt. Multa de 60 euros.

de multa.

Inspecció Tècnica 
del Vehicle (ITV)
Els automòbils amb més de 
quatre anys d’antiguitat -cinc 
per a motocicletes i sis per 
a caravanes- i de matricula-
ció espanyola han de superar 
les revisions periòdiques a 
les estacions que les comu-
nitats autònomes habiliten 
específicament per a fer-ho, 
segons el Reial Decret del 24 
de setembre de 1985 núme-
ro 1987/1985, vigent des de 
1987.

Certificat de l’última 
ITV en vigor
Si no es té. La quantia de la 
multa oscil.la entre 150 i 900 
euros. En el cas dels vehicles 
que es condueixen amb per-
mís B1, la sanció prevista és 
de 300 euros.
Si la targeta es troba retinguda 
en una estació ITV i el titular 
circula amb el seu vehicle, i per 
tant no fa cas de la prohibició 
de circular. Multa de 450 euros.
Si es té, però no es porta en 
aquell moment. Multa de 10 
euros.

Adhesiu de la ITV
En les estacions en què rea-
litzen la inspecció del vehicle 
exigeixen que l’adhesiu de la 
revisió s’enganxe al vidre del 
davant. Si no es porten les re-

Tallers Fermí Valls, S.L.

Bosch Car Service

Mecànica . Electricitat. Electrònica

c/ Alemanya, 33 nau 3. Igualada. 
Tel. 93 803 10 78 - Fax. 93 804 02 38. fermivalls@telefonica.net
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T’oferim alguns trucs que et 
permetran estalviar a repos-
tar, en el manteniment o al 
taller.
- Deixa els nervis a casa. 
Conduir crispats ens fa ser 
més bruscos al volant, el que 
dispara el consum. La suavi-
tat és clau.
- Surt de casa 10 minuts 
abans del que pensaves: 
més presses signifiquen una 
major demanda sobre l’acce-
lerador i una despesa de car-
burant més alt.
- Treu del maleter el que 
no necessites i treu la baca 
quan no la facis servir : el 
pes i l’aerodinàmica són fo-
namentals per estalviar com-
bustible.
- Mantingues el cotxe en bon 
estat, amb les pressions dels 
pneumàtics adequades, el fil-
tre de l’aire net i l’oli correcte. 
Descuidar aquests aspectes 

pot disparar el consum diari 
al doble.
- Has pensat apostar per un 
sistema que permeti que el 

Uns quants trucs senzills per estalviar en el cotxe

teu cotxe funcioni amb GLP? 
La seva instal·lació suposa 
entre 1.000 i 2.000 euros, 
però cada litre d’aquest car-

burant costa aproximadament 
la meitat que el de gasolina.
- Apunta tots els detalls 
d’aquest sorollet que sents en 
el teu vehicle o de les estre-
bades que dóna : és en fred 
o en calent, quan el cotxe gira 
a l’esquerra o a la dreta, en 
frenar o en accelerar, es trac-
ta d’un cop sec o un brunzit? 
Això facilitarà la tasca del me-
cànic i, com menys temps de-
diqui a detectar el problema, 
menys hores de mà d’obra 
pagaràs.
- Si saps comprar en un des-
ballestament, pots estalviar 
bastants diners. El més rendi-
ble és adquirir elements petits 
de la carrosseria, accessoris 
mecànics o de l’interior, llums, 
etc. Aquestes peces solen ser 
barates i el seu muntatge al 
taller és senzill, per la qual 
cosa - de nou - el muntant de 
la mà d’obra en la factura no 

pujarà molt.
- Una altra opció és muntar 
aquestes peces tu mateix. Si 
creus que necessitaràs cer-
ta ajuda o no tens totes les 
eines, pots llogar un box en 
algun centre de bricolatge de 
l’automòbil, on també podràs 
fer tasques bàsiques de man-
teniment.
- Si vas a passar la ITV, revi-
sa prèviament elements com 
l’enllumenat del teu vehicle, 
els intermitents, el clàxon, 
els eixugaparabrises, etc. Si 
estan en mal estat, podrien 
suposar l’acumulació de falla-
des lleus, que et obligaran a 
realitzar de nou la inspecció 
(o et comportaran una multa 
).
- Compartir cotxe és una op-
ció que cada dia guanya més 
adeptes : les despeses es re-
dueixen de forma dràstica.
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Encara que a priori, pot sem-
blar que el color no té res a 
veure amb la seguretat viària, 
aquesta afirmació no és del 
tot correcta. El motiu fona-
mental és la visibilitat. Està 
clar que uns colors són més 
visibles a la resta dels auto-
mobilistes que altres.
En el passat, abans que fos 
obligatori portar l’armilla re-
flectant, es recomanava als 
automobilistes que portessin 
una indumentària amb colors 
cridaners per baixar del vehi-
cle, com ara el groc, el taron-
ja o els colors fosforescents 
com el verd.
Tot i que aquesta relació no 
ha estat objecte de molts es-
tudis, sí que n’hi ha un dut a 
terme per un grup d’investi-
gadors neozelandesos de la 
universitat Auckland. Aquests 
investigadors van determinar 
que els vehicles pintats de 
marró, negre i verd, seguint 
aquest ordre, són la pitjor 
elecció, quant a seguretat 
es refereix. Si volem que el 
nostre vehicle sigui el més 
segur referint al color, cal as-
senyalar que el millor de tots 
és el gris metal·litzat. Aquest 
mateix estudi conclou que els 
cotxes de color plata tenen 
una probabilitat d’un 50% me-
nor d’un accident de trànsit 
en comparació amb els vehi-
cles blancs, grocs, vermells o 
blaus.

Color i entorn
També influeixen molt el pai-
satge exterior. No és el ma-
teix conduir un cotxe pintat de 
verd a Astúries que a Anda-
lusia, per exemple. Evident-
ment, per temes d’entorn, el 
vehicle seria menys visible a 

Astúries.

Assegurances de l’automò-
bil
Existeixen moltes llegendes 
sobre que determinats colors 
de vehicles incrementen la 
quota de l’assegurança obli-
gatòria de l’automòbil. Cal 
assenyalar que no totes les 
companyies treballen amb 
aquesta prima.
Moltes companyies sol·liciten 
el color del vehicle per un 
tema d’estadístiques al llarg 
del temps, que pot fer, que 
amb el pas dels anys incorpo-
rin la prima de color a deter-
minades tonalitats que hagin 
estudiat.

Color i personalitat
Segons un estudi de la Uni-
versitat de Carles III, l’elecció 
del vehicle està vinculada d’al-
guna manera a la personalitat 
del conductor. Els vehicles per 
exemple de colors més vius, 
que són els que més visibles 
serien a la resta dels conduc-
tors, solen ser conduïts per 
persones que assumeixen 
més riscos al volant. D’altra 
banda, els colors més dis-
crets, que es camuflen fàcil-
ment en l’entorn, són escollits 
per persones de més expe-
riència en la conducció, més 
grans i més cauts.
A més, segons el Intras, “ un 
cotxe pintat d’un color que cri-
da molt l’ atenció dels altres 
conductors resulta perillós 
quan és elegit per una perso-
na amb un caràcter agressiu “.

Els colors preferits
I es demostra que els conduc-
tors opten per la seguretat. És 
a dir, el color més favorit entre 

els conductors segueix sent la 
tonalitat gris- plata. No obstant 
això, aquesta decisió no de-
pèn de la seguretat, sinó que 
és un color que si es taca no 
es nota i és el que millor re-
sisteix a les inclemències del 
temps.
A més cal assenyalar que amb 
vehicles en tonalitats grises 
s’aprecia molt millor els trets i 
la silueta de l’automòbil.

Digues de quin color és el 
teu cotxe i et diré com ets
El color que trien els espa-
nyols a l’hora de comprar un 
cotxe es correspon més amb 
gustos estètics, personals i 
qüestions pràctiques que amb 
la seva preocupació per la se-
guretat.
El 75% dels espanyols que 
va a un concessionari aca-
ba inclinant-se per la compra 
d’automòbils clars, evidència 
que l’elecció de la tonalitat ve 

determinada directament per 
factors com la personalitat, 
l’edat, el sexe, la classe social, 
així com per les emocions que 
són capaços de despertar en 
el seu entorn més immediat.
Així, les classes socials més 
altes s’inclinen per cotxes de 
colors foscos; les dones trien 
tons clars, al contrari que els 
homes, mentre que els joves 
opten per colors vius, enfront 
dels tons més sobris que defi-
neixen als adults.
- Negre i blau : elegància i so-
brietat
Les persones que s’inclinen 
per la compra de vehicles de 
colors foscos, com el negre 
o el blau marí, tendeixen a 
la recerca de l’elegància, la 
sobrietat i l’estatus de poder. 
Això explica que la gran ma-
joria de les berlines i automò-
bils de luxe ( Audi, Mercedes, 
Lexus, Bentley, Jaguar, etc. ) I 
fins i tot els cotxes oficials res-
ponguin a aquestes tonalitats 
“més protocol · làries “.
- Gris: respecte i gust per la 
futurista
Els colors grisos (que encap-
çalen els primers llocs inter-
nacionals de venda) són els 
predilectes d’aquelles perso-
nes que desitgen transmetre 
elegància, respecte i distinció, 
a més d’un cert estil i gust pel 
“ futurista “. Mentre els usuaris 
que adquireixen aquest color 
en gammes altes ho fan per 
raons d’imatge, els que com-
pren vehicles de gamma més 
baixa ho fan, a més, influenci-
ats per qüestions pràctiques 
com la facilitat de neteja o la 
seguretat. Actualment, el 87 
% dels sinistres es produeixen 
en cotxes d’altres tonalitats 

(negre, marró i verd ), mentre 
que els vehicles menys acci-
dentats són els plata, grisos, 
vermells i grocs.
- Colors metal·litzats : malba-
ratament d’optimisme
Les persones que condueixen 
cotxes de tons brillants i metal-
litzats, són “ tipus “ clarament 
optimistes, que, a més de bus-
car l’elegància i la sofisticació 
dels propietaris de vehicles 
grisos, volen atreure l’atenció 
d’aquells que els envolten.
- El blanc : indecisos però ale-
gres
El color blanc és el predilec-
te de persones alegres però 
indecises que no s’atreveixen 
a comprar vehicles de colors 
més forts davant el dubte que 
els ocasiona l’àmplia gamma 
cromàtica del mercat ; no obs-
tant això, el seu menor cost sol 
inclinar sovint la balança cap a 
aquesta tonalitat. En general, 
els conductors que se sentin 
al volant de vehicles blancs 
són persones pràctiques que 
opten per tons “més soferts “.
- Vermell i blau : ràpids i enèr-
gics
Els que opten pels vermells 
i blaus (profunds) per al seu 
vehicle es consideren, en 
general, dinàmiques i amb 
molta energia, de manera 
que aquests colors solen ser 
molt demandats pels cotxes 
esportius de luxe i aquells 
de gammes inferiors propis 
de conductors joves rebels i 
apassionats.

L’edat i el sexe : clars deter-
minants en l’elecció
A més de la personalitat del 
conductor i de les emocions 
que desitja evocar en el seu 
entorn el sexe i l’edat són tam-
bé dos factors determinants 
en l’elecció d’uns colors o uns 
altres. D’aquesta manera, els 
homes prefereixen majoritàri-
ament els cotxes foscos, en-
front de les dones que opten 
per colors més clars, encara 
que en cas de compartir cot-
xe, l’informe constata que l’ho-
me és capaç de triar tons més 
clars només per complaure a 
la seva parella.
Igualment, l’edat és un clar de-
terminant per a l’elecció cro-
màtica del vehicle. D’aquesta 
manera, les persones ma-
dures prefereixen els colors 
foscos, sempre més seriosos 
i senyorials, mentre que els 
joves aposten pels tons vius i 
cridaners, que solen coincidir 
amb cotxes més petits i com-
pactes. 

El color del cotxe influeix en la seguretat?
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Arriba la Setmana Santa, per 
a moltes persones és una 
bona oportunitat per a fer una 
escapada d’uns dies. Si has 
d’agafar el cotxe, ja saps que 
aquests viatges també tenen 
inconvenients, oi?
Tot i que saber com fer-se la 
maleta com un professional 
ens pot ajudar, no sempre 
s’aconsegueix un equipatge 
reduït, especialment quan vi-
atges amb nens. Qui no ha 
jugat al Tetris amb l’equipat-
ge intentant que càpiga tot 
l’equipatge quan clarament 
no hi cap? Els nervis de tot el 
procés no són el millor per po-
sar-se a conduir. A més, si una 
càrrega excessiva es col·loca 
malament, pot afectar la segu-
retat en la conducció.
I la baca? És correcte acu-
mular-hi objectes, tot el que 
no càpiga en el portaequipat-
ges? No, no és la solució fàcil 
que sembla: sempre que sigui 
possible hem d’evitar portar 
paquets a la baca, però si ho 
fem, aquesta ha d’estar homo-
logada, i fins i tot val la pena 

adquirir un cofre, que gràcies 
al seu disseny aerodinàmic 
aconsegueix menys resistèn-
cia.
En aquest post explicarem 
com col·locar bé la càrrega 
del cotxe i que no acabis com 
la família de la foto. Es tracta 
de consells útils per a aprofi-
tar bé l’espai i que et càpiga 
tot l’equipatge, però també per 
seguretat.

Una maleta, un projectil en 
potència
Una maleta mal subjectada 
pot transformar-se en un au-
tèntic projectil en cas de col-
lisió. S’estima que a 50 km/h 
un objecte pugui multiplicar 
el seu pes entre 30 i 50 cops. 
Això vol dir que una maleta 
petita i inofensiva de 3 kg es 
pot convertir en un objecte de 
més de 100 kg de pes.
I és que pot semblar que car-
regar un vehicle és fàcil i que 
l’únic que importa és que hi 
càpiga tot, però hi ha uns 
certs consells importants, per-
què un equipatge mal col·locat 

Com col.locar l’equipatge al cotxe per no perdre seguretat

afecta l’estabilitat i, per tant, la 
conducció i la seguretat. Quan 
afegim pes al nostre cotxe es-
tem desequilibrant-lo perquè 
n’alterem el centre de gravetat 
i la direcció es torna més sen-
sible.

La clau: una col·locació 
equilibrada
Per això és imprescindible 
repartir la càrrega de manera 
adequada. Per a començar, el 
millor és situar al maleter els 
objectes pesats sempre a la 
part més baixa i tan centrats 

com sigui possible. I no hem 
de posar mai equipatge o ob-
jectes de qualsevol tipus als 
seients de darrere, ni tampoc 
a la safata posterior, per petits 
que siguin, perquè a més de 
no estar subjectats, el camp 
de visió queda reduït.

Segons les dades de la Di-
recció General de Trànsit 
(DGT), la meitat dels conduc-
tors supera els límits de ve-
locitat en algun moment. De 
fet, conduir per sobre de la 
velocitat permesa és habitual 
en un 15% dels conductors.
Tots sabem que córrer molt 
no ajuda, precisament, a re-

duir els índexs de sinistralitat 
al volant. La DGT ho deixa 
clar: un augment del 5% en 
la velocitat provoca aproxi-
madament un increment del 
20% en els accidents amb 
víctimes mortals.

L’“efecte túnel”
Un excés de velocitat ens ho 

Els riscos de conduir per sobre de la velocitat permesa
posa més difícil a l’hora de 
controlar el vehicle en una si-
tuació límit. Per exemple, en 
cas de frenada d’emergèn-
cia, la distància de detenció 
s’eleva enormement a més 
velocitat. Tant és així que, 
segons dades de la DGT, a 
120 km/h, cal una distància 
superior a un camp de futbol 
per a aturar el cotxe.
Si hi sumem les conseqüèn-

cies que té l’excés de velo-
citat al nostre camp de visió, 
el resultat és més que alar-
mant. A mesura que la velo-
citat augmenta, es redueix el 
camp de visió perifèric: és el 
que és coneix com a “efecte 
túnel”.
Així, quan condueixes a 35 
km/h distingeixes amb cla-
redat a través del parabrises 
la gran majoria d’objectes i 

detalls de l’entorn. En canvi, 
circular a 140 km/h redueix 
enormement l’angle de vi-
sió, que passa de 105º a 45º, 
com et mostrem en les imat-
ges inferiors. Amb un angle 
de visió tan reduït, les pos-
sibilitats de no reaccionar a 
temps en una situació de risc 
es disparen.
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T’assessorem en les últi -
mes novetats i tendències

Millor accessibilitat als produc-
tes per facilitar l’autoservei

La masia, 30 - 08711 Òdena - 93 1160181
info@tupinturex.com - www.tupinturex.com

Nou sistema informàtic. On 
podràs visualitzar els espais que 

vols pintar.

Visita: www.tollens.es

Redisseny de les instal·lacions.

Pots de
pintura
de 2,5l

10€
IVA inclòs

Vine i aprofita
les ofertes de
primavera
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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



38
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 d’abril de 2014 Comarca

Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

Aquest divendres 11 d’abril, 
a les 20 hores, el Bar Nou 
Foment de Piera acull l’acte 
de lliurament de premis del 
XX Concurs de cartells Fira i 
Festes del Sant Crist, amb la 
presència dels participants i 
del regidor de Cultura, Josep 
M. Rosell.
En l’edició d’enguany s’han 
presentat un total de 22 tre-
balls inèdits. Tot i que encara 
algun participant ha optat pel 

cartell fet a mà, la majoria 
s’han fet en suport digital i 
molts d’ells han recreat temes 
relacionats amb la Fira i les 
festes del Sant Crist.
S’atorgaran tres premis amb 
les dotacions següents: un pri-
mer de 175 euros, un segon 
de 100 euros i un tercer de 50 
euros. El cartell guanyador és 
la imatge del programa de la 
Fira i les Festes del Sant Crist 
2014.

Lliurament de premis del 
concurs de cartells

PIERA / LA VEU

L’Associació Dispiera va co-
mençar a treballar l’any 2004, 
ara fa 10 anys, i ho va celebrar 
amb una exposició que es va 
inaugurar divendres passat a 
la Biblioteca de Piera. 
L’exposició sintetitza la tas-
ca feta al llarg d’aquests 10 
anys de recorregut, iniciat 
l’any 2004, quan l’associació 
Dispiera (llavors un grup de 6 
famílies 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.

En la mostra, que ha comptat 
amb la direcció artística de la 
Marta Ferrer, s’hi poden veu-
re fotografies de les activitats 
dutes a terme, així com també 
una mostra de cartells, llibres 
i pintures i altres objectes re-
presentatius dels projectes 
que l’associació ha fet fins ara.
Va ser un acte emotiu, on es 
van poder compartir records, 
projectes i il·lusions amb fa-
mílies, col·laboradors, amics, 
autoritats i amb tothom qui va 
assistir a l’acte inaugural. L’ex-
posició es pot visitar fins al 30 
d’abril, en horari de Biblioteca.

10 anys amb Dispiera en una 
exposició a la Biblioteca

PIERA / LA VEU

La Piscina de Piera, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, està organitzant per 
al diumenge 13 d’abril la ce-
lebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física, amb una 
activitat oberta i pensada per 
a tots els públics. Durant el 
matí del diumenge, es podrà 
participar en una bicicletada 
o en una caminada i tam-
bé es podrà participar en la 
master class de BodyCombat 
i Sumba. Hi haurà activitats 
per als infants i obsequis per 
a tots els participants. La ins-
cripció és gratuïta i es pot fer 
a la recepció de la Piscina de 
Piera, o en el següent enllaç.
Durant l’activitat del diumen-
ge 13 d’abril, s’entregaran 
els premis del Concurs infan-
til de dibuix i del Concurs de 

fotografia del Facebook de la 
Piscina de Piera, els temes 
d’ambdós concursos són “Jo 
i l’esport”. Des de l’any 2002 
la Organització Mundial de 
la Salut mitjançant resolució 

oficial “insta els Estats Mem-
bres a celebrar anualment un 
dia Move for Health (Per la 
teva salut, mou·te) per pro-
moure l’activitat física com a 
element fonamental de salut i 
benestar”.Aquest any el mis-
satge principal a transmetre 
és: Acumuleu 30 minuts d’ac-
tivitat física moderada cada 
dia!
Amb l’organització d’aquest 
acte la Piscina de Piera vol 
promoure una vida activa i 
saludable per a tots els pie-
rencs i pierenques, i alhora 
sumar·se a un esdeveniment 
que preveu fer moure a més 
120.000 persones a tot Cata-
lunya i a més de 5,5 milions 
a tot el món. Per a més infor-
mació: www.piscinadepiera.
cat.

La piscina de Piera celebra el Dia 
Mundial de  l’activitat física

PIERA / LA VEU

L’Institut d’Educació Secundà-
ria Guinovarda amplia l’oferta 
educativa per al proper curs 
2014·2015 amb el cicle forma-
tiu «Sistemes microinformà-
tics i xarxes». 
A més d’oferir els estudis 
d’ESO, batxillerat (en les mo-
dalitats científica, tecnològica, 
humanística i social) i el cicle 
formatiu de grau mitjà «Tèc-
nic en atenció a persones en 
situació de dependència», el 
proper curs ampliarà l’oferta 
educativa amb un altre cicle 
formatiu: «Sistemes microin-
formàtics i xarxes».
Aquests estudis postobliga-
toris capaciten per instal·lar i 
mantenir serveis de xarxes fi-
xes i mòbils, serveis d’Internet 
i sistemes informàtics i també 

per prestar suport als usuaris.
Les sortides que ofereix 
aquesta titulació permeten 
accedir al batxillerat, a un ci-
cle de grau superior (superant 
la prova d’accés) o incorpo-
rar·se al món laboral com a 
Tècnic instal·lador·reparador 
d’equips informàtics, Tècnic 
en manteniment de sistemes 
informàtics, Tècnic de suport 
informàtic, Tècnic de xarxes 
de dades, Tècnic en mante-
niment de serveis a Internet, 
Reparador de perifèrics de 
sistemes microinformàtics, 
Tècnic en vendes de TIC 
per a sectors industrials, Co-
mercial de microinformàtica, 
Operador de teleassistència 
i Operador de sistemes. El 
nou cicle tindrà una durada de 
2.000 hores (1.650 en el cen-

tre educatiu i 350 en un centre 
de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
Com a continguts, els alum-
nes hauran de formar·se 
en muntatge i manteniment 
d’equips, sistemes operatius 
Monolloc, aplicacions ofimà-
tiques, sistemes operatius en 
xarxa, xarxes locals, seguretat 
informàtica, serveis en xarxa, 
aplicacions web, a més de for-
mació i orientació laboral, ini-
ciativa emprenedora i anglès 
tècnic. L’horari lectiu és inten-
siu i es fa al matí.
El centre oferta 30 places per 
als nous alumnes i el perío-
de de preinscripció és del 13 
al 23 de maig del 2014. Més 
informació a Estudiar a Cata-
lunya.

L’INS Guinovarda amplia l’oferta educativa

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Un dia radiant va acompanyar 
diumenge la celebració de la 
Festa Homenatge a la Gent 
Gran de Calaf, una jornada 
festiva i de retrobament. Unes 
150 persones van prendre-hi 
part aquest any, gaudint dels 
diversos actes organitzats per 
a l’ocasió. Així, es va comen-
çar amb una missa solemne 

a l’Església de Sant Jaume, 
acompanyada pels cants de la 
Coral Ressons —qui també va 
oferir un concert en finalitzar 
l’ofici, una actuació que va ser 
molt aplaudida. En sortir, a la 
plaça Gran, es va fer la foto-
grafia de família, un record de 
tots els participants en aquest 
dia tan especial. Al voltant de 
les dues del migdia comença-

va el dinar de germanor a la 
Sala de Festes Bogart, que va 
comptar amb la presència del 
senyor Josep Oliva, diputat de 
Benestar Social de la Diputa-
ció de Barcelona, així com de 
l’equip de govern de l’Ajun-
tament de Calaf. La diada va 
acabar amb un espectacle i 
amb una tarda de ball.

Primaveral festa de la Gent Gran de Calaf

CALAF / LA VEU

Dimecres passat la biblioteca 
de l’IES Alexandre de Riquer 
va convertir-se en un “Mini 
saló de l’ensenyament”, un 
espai en el qual els alumnes 
de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat 
van poder informar-se sobre 
quina és l’oferta formativa un 
cop acabin aquests estudis, 
i sobre les diferents possibi-
litats d’itineraris acadèmics. 
A part d’oferir fulletons amb 
una àmplia informació, la tèc-
nica de joventut compartida, 
Laura Segura, va atendre els 
alumnes de manera individu-
alitzada per tal d’informar-los 
i orientar-los, aclarir dubtes, 
i ajudar-los a definir els seus 
objectius formatius. En total 

van passar pel “Mini saló de 
l’ensenyament” set classes 
durant tot el matí. A banda 
d’aquesta jornada, la tècnica 
anirà fent el seguiment i acom-
panyament personal dels jo-
ves cada dimecres al matí, 
quan atén els nois i noies des 
de l’Institut. Per a qualsevol 
dubte o aclariment els joves o 
les famílies es poden posar en 
contacte amb la tècnica de jo-
ventut a través de correu elec-
trònic: lsegura@anoiajove.cat 
o via Facebook: Anoia Jove 
Compartida, així com pre-
sencialment els dimecres de 
16.00 h a 19.00 h des del nou 
“Punt Jove”, al Centre Cívic de 
Calaf (C/ Xuriguera, 42).

Bona acollida del “Mini saló 
de l’ensenyament”, a l’Institut 
de Calaf

CALAF / LA VEU

Aquest dilluns començava 
al Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf la segona 
edició del curs d’Auxiliar de 
manteniment, vigilant i con-
serge. Es tracta d’una acció 
formativa de 340 hores de du-
rada, impulsada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i que per 
segon any s’estableix a Calaf, 
amb la voluntat d’acostar la for-
mació a les diferents zones de 
la comarca.
La benvinguda als nous alum-
nes va anar a càrrec de l’Alcal-

de en funcions de Calaf, Joan 
Caballol, i del conseller de Pro-
moció Econòmica de l’Anoia, 
Josep Centellas. Joan Caba-
llol va remarcar la importància 
d’un curs com aquest, l’objec-
tiu principal del qual ha de ser 
formar-se al màxim per ampliar 
les possibilitats d’aconseguir 
un lloc de treball. El conseller 
Josep Centellas, per la seva 
banda, va posar èmfasi en el 
fet que el curs compta amb 80 
hores de pràctiques en empre-
ses, una bona manera d’intro-
duir-se al mercat laboral. 

Calaf acull la segona edició del 
curs d’auxiliar de manteniment, 
vigilant i conserge

CALAF / LA VEU

L’Associació El Polvorí cele-
bra ja el primer aniversari de 
la seva programació cultural 
“Sismes”. És per això que 
han organitzat dos concerts 
de cara a aquest cap de set-
mana, que tindran lloc al Cafè 
del Casal. Els actes comen-
çaran el dissabte 12 d’abril a 
les 20.00 h, amb la celebració 
del 1r aniversari a ritme de 
rumba catalana. A continua-
ció, a les 23.00 h, actuaran 
els Naraina presentant el seu 
nou disc “Ara toca volar”. L’en-
demà diumenge a les 12.30 h 
hi haurà vermut musical amb 
els Gipsy Kroket’s Quartet, a 
partir de les 12.30 h al mateix 
espai. 

El Casal de Calaf 
celebra el 1r 
aniversari de ‘Sismes’ 
amb música

VECIANA / LA VEU

Aquest diumenge el municipi 
de Veciana celebrarà la festi-
vitat de Rams amb una missa 
a l’església de Sant Pere del 
Vim. L’acte litúrgic, que co-
mençarà a les deu del matí, 

serà oficiat per mossèn Carles 
Riera i estarà acompanyat per 
les veus de la Coral de Vecia-
na. A la sortida del temple es 
farà la típica benedicció de 
palmes, llorers i palmons dels 
assistents.

Festa de Rams a Sant Pere del Vim

VECIANA / LA VEU

En un municipi com el de Ve-
ciana, amb una població força 
reduïda, l’arribada d’infants és 
sempre motiu d’alegria  com-
partida. És per això que des 
de l’Ajuntament es vol donar la 
més sentida benvinguda als re-
cents nascuts que s’empadro-
nen al municipi.
Així, el passat diumenge 30 de 

març, es va donar la benvin-
guda a la vecianenca Carolina 
Botinas Avelar, que va néixer el 
8 de març i viu, juntament amb 
els seus pares Miquel i Ana, a la 
masia de Cal Gironella de Sant 
Pere del Vim.
La trobada va servir per palesar 
a la família l’entusiasme i força 
que transmet al consistori l’arri-
bada d’infants al municipi.

Veciana dóna la benvinguda a 
Carolina Botinas

Jornada sobre natura als Prats de Rei
ELS PRATS DE REI / LA VEU

Demà dissabte a la sala poli-
valent dels Prats de Rei tindrà 
lloc una jornada sobre natura 
organitzada per l’Associació 
per al desenvolupament de 
l’Alta Anoia.
La jornada començarà a les 10 
del matí amb la projecció del 
documental Home, que mostra 
la història de la vida a la Terra 
des del seu origen fins l’actuali-
tat, mostrant com l’ésser humà 
està posant en perill l’equilibri 
ecològic del planeta.
En acabar tindrà lloc un pisco-
labis per a continuació poder 
escoltar el Dr. Martí Boada que 

oferirà una conferència sobre 
“Boscos. Ecologia i Sostenibi-
litat”. Martí Boada és geògraf, 
naturalista i Doctor en Ciències 
Ambientals. Professor titular i 
investigador del departament 
de Geografia i de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambien-

tals de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.
Els seus principals camps de 
recerca són el canvi ambiental 
global, la biodiversitat urbana i 
forestal i la comunicació ambi-
ental.



El Monbus IHC es queda a un pas de la final de la 
CERS després de jugar un gran partit
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbuss IHC va quedar  
fora de la final de la Copa de la 
Cers per la insuportable fragi-
litat dels penals. L’últim llança-
ment del Breganze va suposar 
l’eliminació dels arlequinats 
que van viure un cruel Drag-
honKhan de sensacions durant 
tot el partit. Des que es van 
avançar amb un gol de l’Oriol 
Vives fins el penal final de Ser-
gio Silva els jugadors de l’IHC 
van viure moments en que tot 
semblava perdut i d’altres que 
ho tenies a tocar dels dits. El 
cop de la derrota es va traduir 
en llàgrimes entre l’expedició 
igualadina que havia lluitat fins 
a l’últim segon per un somni 
compartit per molta gent a més 
de 1000 quilòmetres de distàn-
cia. Però la lluita, el coratge, el 
compromís d’un equip modest 
però molt unit ha provocat l’or-
gull més gran possible en tots 
els seguidors del club i l’admi-
ració de l’hoquei en general.
El partit va començar bé però 
va continuar pitjor. Al 0 a 1 de 
l’Ori (de FD) li van seguir tres 
gols del Breganze obra del 
veterà portuguès Sergio Silva 
i de l’internacional italià Mattia 
Cocco. Per sort el gran capità 
Ton Baliu va reduir diferències 
abans d’arribar al descans. 
A la segona part el marcador 
es va complicar encara més 
amb una rematada exterior 
de l’argentí nacionalitzat italià 
Gaston De Oro. Però a falta 
de 2 minuts Jassel “home de 
gel” Oller va demostrar la seva 
finezza des del punt de penal i 
va donar esperances als afici-
onats igualadins que s’havien  
desplaçat fins a Itàlia (i que van 
guanyar en soroll i animació 
als seguidors locals molt més 
nombrosos). Semblava que no 

L’Igualada va fer un gran partit a Forte dei Marmi davant el Breganze. Fotos: Baldigabriele.com
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Jornada 24 
Reus Dep. - ICG Soft.Lleida  7-4
FC Barcelona - Noia Freixenet  
Coinasa Liceo - Cerceda   11-4
Òptica Blanes - Calafell 
CP Vic - CP Vilafranca
CP Voltregà - Igualada (12 d’abril)
CP Tordera - CP Vilanova
Moritz Vendrell - CH Lloret 

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 64 23 21 1 1 161 51
2. Coinasa Liceo HC 56 24 18 2 4 134 60
3. Reus Deportiu 47 24 14 5 5 118 79
4. Club Patí Vic 45 23 14 3 6 91 61
5. CE Moritz Vendrell 42 23 13 3 7 99 77
6. CE Noia Freixenet 38 23 11 5 7 91 73
7. CP Calafell   35 23 10 5 8 86 80
8. CP Voltregà 35 23 9 8 6 83 66
9. CP Cerceda 33 24 9 6 9 92 95
10. Igualada HC 33 23 10 3 10 69 79
11. ICG Lleida 25 24 7 4 13 72 95
12. CP Vilafranca  20 23 5 5 13 77 99
13. CP Tordera 20 23 6 2 15 62 105
14. CH Lloret 19 23 5 4 14 63 97
15. Muralla Blanes 17 23 5 2 16 53 100
16. CP Vilanova 0 23 0 0 23 56 190

OK Lliga masculina

Copa CERS
Dissabte, 5 d’abril (semifinals)
Hockey Breganze (Ita) - Igualada      4-4
Forte dei Marmi (Ita) - Noia        1-1
Diumenge, 6 d’abril (final)
Noia Freixenet-Breganze (Ita)        4-3

Els igualadins van arrencar la 
pròrroga amb el handicap d’es-
tar a només una falta de la FD. 
I aquesta va arribar a falta d’un 
segon pel final de la primera 
part. L’ombra del gol d’or va 
planar sobre la banqueta igua-
ladina. Però un gran Elagi li va 

PREBENJAMI A IHC - VIC 1-2
BENJAMI C IHC - VIC 0-11
BENJAMI B IHC - CP CONGRES 0-5
INFANTIL B IHC - CP MASQUEFA 9-3
ALEVI A IHC - CP VOLTREGA 3-7
JUNIOR B IHC - LLEIDA 2-11
JUNIOR A HC ALPICAT - IHC 3-1
ALEVI B CP MASQUEFA - IHC 6-7
PREBEN. INICIACIO E.MARISTES - IHC 1-2
MINIS A MONJOS - IHC 2-1
BENJAMI A SANT CUGAT - IHC 4-5
INFANTIL A HC PIERA - IHC 1-8
PREBENJAMI C CUBELLES - IHC 3-2
JUVENIL CH MATARO - IHC 2-7

Resultats dels equips de l’Igualada HC

després de robar la bola a la 
frontal de l’àrea pròpia ja era a 
l’altra costa…. però la bola no 
va voler entrar … i el partit va 
arribar als penals.
Vives i Jassel van tornar a mar-
car (i va semblar que la final es 
tocava amb els dits) però pels 
italians ho van fer Cocco, el 
brasiler Cacao i Silva i el somni 
de la final es va esvair. 
BREGANZE 4 (3/1) Oviedo, 
De Oro (1), Silva (1), Cocco (2) 
i Cacao, equip inicial. Girarde-
llo.
MONBUS IHC 4 (2/2) Ela-
gi, Ton (1), Molas, Pla i Vives 
(2), equip inicial. Jassel (1), 
J.Muntané. D.Carles, P. Vilase-
ca, A. Ferrer. ( F.C. )N.Garreta
GOLS : 0-1 Vives FD (m 4.01), 
1-1 Silva (m 5.43), 2-1 Cocco 
(m 9), 3-1 Cocco (m 17.18), 
3-2 Ton Baliu (m 20). SEGONA 
PART. 4-2 De Oro (m 10.53), 
4-3 Oller penal (m 23.29), 4-4 
Vives FD (m 24.35). PENALS: 
Gols de Vives i Oller per l’IHC 
(2) i de Cocco, Cacao i Silva 
pel Breganze.
A la graderia hi havia molts se-
guidors igualadins, entre ells la 
Penya Equip i Força que s’aco-
miadaven  amb aquesta Final 
Four de la seva etapa d’anima-
ció (els han substituït els inte-
grants del Front Tauró).
I, ara, torna la realitat de l’OK 
Lliga, ja en la seva recta final. 
L’IHC jugarà demà a les 8 del 
vespre a Sant Hipòlit davant el 
Voltregà, que compta amb dos 
punts més a la classificació.

Més info a http://ihc.blog.cat

aturar el llançament a Sergio 
Silva i va deixar el somni enca-
ra per lluitar.
A la segona part de la pròrro-
ga el Monbus ho va tenir a la 
mà amb una d’aquelles con-
tres “velocitat de la llum” del 
Ton que miŀlèsimes de segon 

L’IHC al complet, a Forte dei Marmi. Foto: David Figueras.

hi hauria temps però a falta de 
30 segons Oriol Vives va em-
patar el partit en un llançament 
de FD (per 15 faltes d’equip) 
absolutament genial. 
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L’Handbol Igualada pateix una derrota 
a Rubí per reflexionar (31-27)
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la 24a 
jornada de lliga, disputat dis-
sabte a les 6 de la tarda al pa-
velló municipal de La Llana de 
Rubí que enfrontava al Rubí 
amb l’Igualada, desè i sisè 
classificats respectivament. 
Un cop aconseguida la classi-
ficació matemàtica per dispu-
tar les fases d’ascens, l’Igua-
lada afronta els últims tres 
partits de la lliga regular per in-
tentar quedar com més amunt 
millor per tal d’enfrontar-se 
posteriorment a un equip, teò-
ricament, més dèbil. El de dis-
sabte es preveia un partit as-
sequible, tot i l’empat que van 
aconseguir els rubinencs en 
terres igualadines, per sumar 
dos punts més i per mostrar 
una millora en el joc com es 
va veure la setmana passada.
El matx va començar amb un 
clar domini local. Un domini 
aclaparador que els permetia 
aconseguir un avantatge de 5 
gols en només 10 minuts (6-
1). L’Igualada no era capaç 
d’aturar els visitants en de-
fensa, que sense massa feina 
aconseguien marcar, ni tam-
poc desplegar el seu joc ofen-
siu. En atac l’Igualada era un 
desastre, estaven totalment 
bloquejats, massa precipitats, 
i tot això propiciava els contra-
atacs dels locals. Els minuts 
anaven passant i l’Igualada 

Equips base de l’Handbol IGDno aconseguia entrar dins el 
partit, no hi havia manera, tot 
i així -gràcies a accions indi-
viduals- seguia a remolc i no 
tirava la tovallola. Al acabar la 
primera meitat, amb un Rubí 
motivat i un Igualada en hores 
baixes, el marcador reflectia 
un 15 a 9. 
A la represa l’Igualada va sor-
tir amb ganes de girar la truita 
i es notava en les cares dels 
jugadors. Semblava que era 
possible, les sensacions eren 
bones, però la tasca de re-
muntar es veia complicada. 
En aquest tram de partit els vi-
sitants no deixaven que els lo-
cals agafessin més avantatge, 
però tampoc l’aconseguien 
reduir (22-17) Però a la meitat 
de la segona part va arribar un 
punt d’inflexió, l’Igualada va 
començar a retallar distàncies 
gràcies a uns elaborats atacs, 
que fins llavors no havien apa-
regut, i sobretot per una defen-
sa dura que venia motivada 
per la bona efectivitat ofensi-
va. Això els va permetre tenir 
opcions per guanyar el partit a 
pocs minuts del final (24-23). 

Quan semblava que les coses 
anaven pel bon camí, tota la 
feina feta no va servir per res, 
ja que, sobtadament, els igua-
ladins tornaven a caure en el 
joc del Rubí, i els hi feia mal. 
Així doncs, el resultat final va 
ser de 31 a 27.
Una altra derrota inesperada 
de l’Igualada que fa pensar 
moltes coses. Aquest equip ha 
de jugar unes fases i ara ma-
teix el nivell que té l’equip no 
equival gens ni mica al lloc on 
està. Partit per reflexionar i per 
intentar començar a desplegar 
un joc que sigui, almenys, re-
gular. La setmana que ve els 
igualadins s’enfronten amb el 
líder de la lliga, el Súria. Des-
tacar la tornada a la porteria, 
encara que per pocs minuts, 
del porter de l’Igualada Jordi. 
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas (11 a.) 
i Jordi Bermejo, com a porter. 
Eduard Jounou, David Cubí, 
Sergi Garcia, Sergi Garcia (j) 
(6), Jordi Grado (8), José Luís 
Álvarez (2), Rubén Álvarez 
(2), Èric Elvira (1), Pol Cantero 
(5) i Miquel Albareda (2).

INFANTIL MASCULÍ “A”. 
H. Poblenou 21 – Club Hand-
bol Igualada 19 
Toni Barrantes, Max Segura, 
Dani Navarro, Iván Ruiz, Iker-
Sabuquillo, Nil Subirana, Jose 
A. Herrería, PepBové,  Arnau 
Capitán, Pol Riba, Cesc Carles 
amb Martí Méndez  i Joel So-
lanelles a la porteria. Entrena-
dor Roger Calçada. Col·labora: 
Soloraids i DC Dent
INFANTIL FEMENÍ
CH Sant Boi  Ll.  24 - Club 
Handbol Igualada  19
Aida López, Alba Casé,  Aman-
da Sanjuan, Ane Crespo,  Èlia 
Torreblanca (Lesionada),  
Emma Jové,  Jana Elvira,  Ju-
dit Robusté (Lesionada),  Júlia 
Subirana (Lesionada), Olga 
Núñez,  Laia Moyes  i a la 
porteria:  Txell Comellas i Nú-

HANDBOL / LA VEU

El diumenge 6 d’abril els 
equips benjamí i prebenjamí 
del Projecte VIU L’HANDBOL 
del Club d’Handbol Igualada 
van participar en la 4a Trobada 
de minihandbol de Sant Pere 
de Ribes.
L’equip prebenjamí va protago-
nitzar una gran diada guanyant 

El CHI, a la Trobada Handbolicat de Ribes
a tots els seus rivals: SEA Els 
Costerets, CH Polinyà i CH 
Castelldefels. Setmana a set-
mana l’equip millora en el seu 
joc a la vegada que s’ho pas-
sen molt bé jugant a l’handbol.
Per la seva banda, els nens i 
les nenes benjamines van ju-
gar amb els equips SEA Els 
Costerets, CH Sant Joan Des-

pí, CH Polinyà i EH Gavanen-
ca. Van ser uns partits molt 
intensos i disputats on no hi 
havia rival fàcil. Amb dues vic-
tòries i dues derrotes l’equip va 
quedar-se a un pas d’arribar a 
la final.
Amb molta simpatia, els juga-
dors i jugadores del CHI van 
poder saludar i fer-se unes 

fotos amb el jugador del FCB, 
Víctor Tomás.
Dirigits per Ana Vázquez i Mar-
ta Muñoz van jugar: Hugo Ca-
zorla, Mélat Olivé, Aniol Gumà, 
Lucía Moral, Núria Checa, 

Judit Solanelles, Xavier Mal-
partida, Alba Senar, Ot Agui-
lera, Guerau Llansana, Vinyet 
Gumà i Guiu Soler. Col·labora: 
Acadèmia Igualada.

ria Rizo. Entrenadores: Laura 
Baraldés i Jordina Marsal. Col-
labora: Rimon Glass
CADET FEMENÍ  
Club Handbol Igualada 24 - J. 
H. La Llagosta  11
Dirigides per Joan Alcober-
ro i Hilari Canales van jugar: 
Irene Garrido (portera); Paula 
Domingo; Carla Bisbal; Maria 
Mayol; Cristina Muñoz; Oriana 
Quintero; Èlia Roca; Marcel·la 
Esquerra; Marta Hernández i 
Maria Barrantes.
INFANTIL MASCULÍ “B”
H. La Garriga 20 – Club 
Handbol Igualada 19
Fernando Almendro, Marc An-
dreu, Marc Espinagosa, Biel 
Hornas, David Malpartida,  Ar-
nau Torner, AgustinVazquez, 
Pol  Calvet, Joel Solanelles i 
Iker Sabuquillo.
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Dura derrota del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Els igualadins van afrontar una 
prova molt dura el passat cap 
de setmana jugant contra un 
Sant Cugat esplendorós en 
anotació i en encert exterior. Els 
de Marc Guillem van clavar 6 
triples i van fer tres parcials de 
més de 20 punts. Els de blau 
no van poder aturar l’actuació 
de Chica (19 punts) ni les pene-
tracions de Balagué (18 punts); 
tot i així els visitants es van re-
trobar amb bones sensacions 
jugant fora de casa (tenint en 
compte els resultats vs Barberà 
o Grup Barna). Els de l’Anoia 
van començar guanyant el pri-
mer parcial d’un punt (21-22). 
Fons estava imparable en els 
tirs de camp (4 triples i 2 tirs 
de mitja distància) i procurava 
16 punts al conjunt igualadí. La 
defensa no era la millor faceta 
dels anoiencs; es van donar 
moltes situacions de bàsquet 
anotat – bàsquet rebut i en part, 
això provocava que l’avantatge 
no sigués major que 1 punt. Al 
segon quart els locals van fer un 
parcial de 12-3 en els primers 5 
minuts (33-25); Curto anotava 
un triple i rebia una falta a la 
línia de 3 punts que es traduïa 
en 3 tirs lliures anotats, a més 
a més Balagué seguia castigant 
els espais defensius igualadins. 
Els igualadins van reaccionar i 
van entrar al partit de nou grà-
cies a cinc punts de Tejero (11 
punts) i un triple de Fratila (6 
punts). Els del CBI van tornar al 
partit amb un bon parcial de 4 a 
11 (37-36) i van encarar la recta 
final fins a la mitja part amb més 

Resultats dels equips base del CBI
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 BEGUES 63 - PHYSIC CB 
IGUALADA B 54
P.Benito 15, F.Vives 4,J.Fons 15, 
B.Marimon 2, D.Gil 5, I.Martinez 
2, A.Domenech 9, B.Torrents 2, 
E.Borrega i A.Ortinez.
SOTS 25 MASCULÍ  
NOU BÀSQUET OLESA 69 - FER-
RETERIA JORBA SOLA CBI 67
M. Maximo, M. Ndiaye, A. Iglesias, 
F. Claramunt, P. Salanova, B. Tor-
rents i J. Lorente.
JÚNIOR MASCULÍ A 
FORÇA LLEIDA 49 - JOGAPLAST 
CB IGUALADA 52
Gabarró 9, Ndiaye 4, Benito 6, Ser-
ra 10, Tarrida 4 -cinc inicial- Maxi-
mo 12, Leon 7, Marcè 0, Mangues 
0, Susanna 0
JÚNIOR FEMENÍ A 
CB IGUALADA A 62 - JOVIAT-LA 
SALLE A 45
G. Rigol (16), C. Serra (18),C. Mar-
tínez (3), J. Lamolla (lesionada), J. 
Codina (3), M. Masegosa (5), M. 
Calleja (2), C. Mas (11), L. Rius (2), 
M. Ribera (2) 
JÚNIOR MASCULÍ B  
CB MARTORELL MERCÈ A 56 - 
TOYOTA NAYMOTOR CBI B 68
Vidal, Susanna (4), Figueres (9), 
Soler (2), Mangues (11) -cinc inici-
al- Ortinez (5), Martí (6), R. Fullana 
(7), Ll. Fullana (24).
CADET MASCULÍ A   
BC RIVER ANDORRA A 75 - FER-
RETERIA JORBA SOLA CBI A 78
G.Pont 2, J.Elvira 5, M.Puig 11, 
G.Jorba 30, A.Carpi 2, F.Gil, E.Bru 
22, C.Fratila 3, A.Gabarró 3.
CADET FEMENÍ BLAU 
TRIAS SHOP CB IGUALADA 
BLAU 70 - BASQUET LLOR 58
Solé (4), Aldomà (4), Pedregosa 
(7), Roda (8), Roselló (14), Mar 
Fernández (3) Òdena (10), Gràcia 
(8) i Maria Fernández (12)
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    
GARATGE MONTSERRAT OPEL 
CBI GROC 61 - BELLSPORT 54
Laia Ferrer (7), Marita Flores (8), 
Laia Figueras (9), Mar Rodríguez 
(4), Maria Gassó (4), Carla Garrido 
(5), Paula Marsal (4), Marta Am-
bròs (11), Anna Tarrida (4) i Maria 
Fernàndez (3).
CADET MASCULÍ C  
BASQUET RIBES 83 - AKORD’S 
CB IGUALADA C 70
Ll. Claramunt(4), P. Lumbreras (-), 
P. Castelltort (8), M. Rosell (-), Q. 
Rosich (8), O. Delgado (13), G. Pa-
llarès (-), M. Couso (14), F. Romero 
(21)
INFANTIL MASCULÍ  A  
PAIDOS ASFE 39 - MC DONALDS 
CB IGUALADA A 72
Salvador Torrallerdona, Oriol Llo-

seriositat i anant a la línia de tirs 
lliures en nombroses vegades; 
llàstima que l’encert només 
hagi estat del 50% (6 de 12) en 
aquest període. A la mitja part 
els locals anaven 4 punts per 
sobre en el marcador (45-41).
En tornar del vestidor, els 
d’Igualada van sortir de nou a 
donar-ho tot i van aconseguir 
un molt bon parcial de 6 a 12. 
Gual (19 punts) anotava 2 tri-
ples en aquest quart i Tejero 
sumava des de les faltes rebu-
des. Els locals resistien gràcies 
a Chica i a tres triples en els úl-
tims minuts de Pons (10 punts), 
Mesa i Curto. El resultat era de 
60 a 61. El CBI només havia de 
lluitar 10 minuts més per acon-
seguir la victòria. Els primers 
minuts van ser igualadíssims 
amb un parcial de 6 a 6 que po-
sava el marcador en taules (66-
66); en aquest moment hi va 
haver un intercanvi de triples i el 
marcador s’igualava a 69 punts. 
Quan quedava 1 minut per aca-
bar els locals ja havien encaixat 
un parcial de 10 a 6 (79-75) i 
els de Raül Caballero havien de 
plantejar cada acció amb molta 
maduresa si volien optar a la 
victòria. Fernández anotava 2 
tirs lliures i només 2 punts se-
paraven als locals dels visitants 
(79-77) però Mesa també rebia 
falta i el marcador es tornava 
a allargar 4 punts (81-77). En 
una última acció, Fernadez ha 
pogut anotar 2 punts (81-79). 
Una falta a 1 segon d’acabar el 
partit, va sentenciar-lo a favor 
dels locals amb el resultat final 
de 82 a 79.

Aquesta vegada la victòria es 
va escapar, va tocar creu, però 
el partit de bàsquet que es va 
viure no té preu i tant de bo 
cada setmana les jornades es 
tenyissin d’aquesta tensió posi-
tiva. Felicitar al rival per la victò-
ria merescuda i el partit treballat 
per part dels dos equips. Ara 
toca pensar en fer una bona 
setmana per poder guanyar al 
CB Gavà a casa (a l’anada es 
va perdre de 4 punts) i tenir 
alguna opció més d’anar a fa-
ses tot i que ara ja depèn molt 
més del què faci Barberà i JAC 
Sants.
Parcials: (21-22, 24-19, 15-20, 
22-18)
Àrbitres : J. Oliver i C. Cayuela.
CBI: Q. Padrós (2), M. Padros 
(0), E. Fernandez (11), Jm Hu-
ertas (4), J. Torres (-), C Fons 
(21), A Gual (19), A Roca (3), A 
Fratila (6), E Tejero (13), S La-
guarta (0) I B. Martinez (0).

El CBI femení perd un partit 
que tenia a l’abast 
Al Depimés CB Igualada se li 
escapa un partit que havia estat 
lluitat en els últims tres minuts 
de l’últim quart. 
El primer quart se’l van empor-
tar les barcelonines, que van 
entrar al partit més inspirades 
en atac i van aprofitar algunes 
males defenses de les iguala-
dines. Al final dels primers deu 
minuts i després d’un triple final 
visitant, 10 a 19.
En el segon quart la defensa del 
CBI va pujar la intensitat, però 
no va arribar tampoc l’encert en 
atac; el parcial en aquest segon 
període va ser de 12 a 9 que 
va fer que s’arribés al descans 
amb un pobre marcador de 22 
a 28.
Tornant de la mitja part, el tercer 
quart va ser molt semblant al 
segon. Hi va haver més encert 
exterior (dos triples locals i un 
visitant) però el resultat va tor-
nar a ser molt curt, tot i que se’l 
va tornar a emportar el CBI que 
es quedava a només dos punts 
del SESE quan faltaven deu mi-
nuts per disputar-se (35-37).
L’Igualada va arribar a empatar 
el marcador a l’inici de l’últim 
període, però a partir d’aquí les 
visitants van frenar l’atac igua-
ladí i aconseguint molts dels 
punts des de la línia de tirs lliu-
res, van aconseguir un parcial 
de 0-9 que va propiciar un mar-
cador final amb massa diferèn-
cia de punts pel que s’havia vist 
a la pista: 46 a 60.
Parcials: 10-19, 12-9 (22-28), 
13-9 (35-37), 11-23 (46-60).
CBI: A.C.Martínez, N.Minguet 
(12), L.Icart (12), X.Freixas 
(4), P.Català (6) -cinc inici-
al- C.Carner (4), M.Quintana, 
V.Júlvez (4), A.Acevedo, 
È.Vives (4).

part, Gerard Soteres, Toni Lamolla, 
Neil Riba, Arnau Latorre, Alex Ma-
tencio i Gerard Morera. El jugador 
David Aguirre no va poder disputar 
el partit per culpa d’una lesió.
INFANTIL FEMENÍ BLAU 
READY CB IGUALADA BLAU 52 – 
A.E.S.E. 28
INFANTIL MASCULÍ  B 
NOU BASQUET OLESA A 74 – 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 30
INFANTIL FEMENÍ GROC  
ANOIAMOTOR CB IGUALADA 
GROC 32 - CB MATADEPERA 58
Ariadna Bertran, Mireia Riba, Ting 
Ting Qiu, Paula Padró, Anna For-
ner, Berta Coloma, Melissa Viadiu, 
Carola Maestre, Berta Salat i Aina 
Yañez.
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
CASAL VILAFRANCA 85 - TAXI 
2.0 CB IGUALADA 34
P.Vazquez, J.Segura, O.Godó, 
E.Tomas, J.Moreno, J.Quintana, 
H.Jörgens, I.Raurich i B.Soteras.
PRE-INFANTIL FEMENÍ A 
PODOLOGIA ALICIA BALSELLS 
CBI 71 – VILASSAR DE D’ALT 57 
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia 
Palmés, Carlota Claramunt, Júlia 
Biosca, Jana Fuertes, Aina Yáñez, 
Iona Ambròs, Clara Carner i Júlia 
Tort.
MINI MASCULÍ A    
CB VIC – UNIVERSITAT DE VIC 
61  - VITALDENT CBI A 63 
MINI FEMENÍ BLAU               
VITALDENT CB IGUALADA BLAU 
44 - JE TERRASSA 2 63
Ainoa Farré, Maria Enrich, Carlota 
Castelltort, Júlia Fontanellas, Abril 
Samaniego, Laura Segués, Pia 
Casamitjana, Paula Guasch, Laia 
Mas i Júlia Casellas.
MINI MASCULÍ B  
CB NAVARCLES 68 - VITALDENT 
CB IGUALADA B 47
Pere Miquel Marba, Daniel Jime-
nez, Gil Bachs, Jorge Fuentes, 
Arnau Brunet, Adrià Peña, Arnau 
Baltà, Oriol Viladrich, Eugèni Soler, 
Martí Arcarons I Carles Tort.
MINI FEMENÍ BLAU GROC
VITALDENT CBI BLAUGROC 85 - 
CB ESPARREGUERA A 36
Agar Farrés, Sira Morros, Nora 
Gudel, Carlota Díaz-Guerra, Blan-
ca Acevedo, Elena Romeu, Gal·la 
Farnós i Mar Solà. No van jugar: 
Elena Poncell i Laura Vancells.
MINI FEMENÍ GROC      
CB IGUALADA GROC 17 - JE 
TERRASSA 3 58
Aina González, Gisela Bocache, 
Marta Ger, Sara Homs, Júlia Pujo-
là, Marina Vallès, Meritxell Soma-
carrera, Mireia Casas, Nàstia Ordi i 
Precious Mouleta.
PRE-MINI MASCULÍ 
CB VILADECANS B 35 - HYUN-
DAI CB IGUALADA 85
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel 
Salat, Marc Pérez, Gerard Salat, 
Marc Moron, Joan Comas, Lluc 
Sala, Àlex Riera i Nil Santaeulària
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
MC DONALDS CB IGUALADA 12 
- CBF CERDANYOLA B 62
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Díaz-
Guerra, Arlet Cots, Alba Ribalta, 
Judit Mas, Carla Solà, Martina For-
ner, Ona Torras, Dafne Vallcarcel i 
Elsa Homs. 
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personal (LOPD). 
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 58 27 18 4 5 56 30  26
2  Viladecans 49 27 15 4 8 40 28  12
3  Torreforta 45 27 13 6 8 54 40  14
4  Almacelles 43 27 12 7 8 43 32  11
5  Torredembarra 43 27 12 7 8 43 37  6
6  Tàrrega 43 27 12 7 8 32 30  2
7  Horta 40 27 11 7 9 40 30  10
8  Igualada 38 27 11 5 11 38 38  0
9  El Catllar 38 27 10 8 9 34 34  0
10  Vilanova 36 27 9 9 9 35 26  9
11  Tecnofútbol 34 27 7 13 7 30 32  -2
12  Andorra 32 27 7 11 9 40 47  -7
13  Amposta 31 27 7 10 10 38 45  -7
14  Balaguer 28 27 7 7 13 27 45  -18
15  Marianao 28 27 7 7 13 28 35  -7
16  Vista Alegre 26 27 6 8 13 35 47  -12
17  Alpicat 26 27 6 8 13 24 44  -20
18  Jesús i Maria 24 27 6 6 15 39 56  -17

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI empata “in extremis” 
davant el Balaguer (1-1)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va aconseguir 
salvar un punt en l’últim minut 
davant el Balaguer. Els blaus 
van realitzar un bon primer 
període, però no van saber 
aprofitar les ocasions crea-
des. El Balaguer es va avan-
çar a l’inici del segon temps i 
l’Igualada no va poder igualar 
el marcador fins l’última jugada 
del partit mitjançant Güell (89’). 
Els blaus són vuitens a la clas-
sificació.
L’equip dirigit per Joan Prat es 
va tornar a encallar i ja encade-
na quatre partits consecutius 
sense guanyar a Les Comes. 
L’Igualada, en línies generals, 
va realitzar una bona primera 
meitat. Els blaus, tot i jugar a 
un ritme força baix, van portar 
el pes del partit i van ser els qui 
van disposar de millors ocasi-
ons de gol. El Balaguer pràc-
ticament no es va acostar a la 
porteria de Felipe ja que única-
ment va limitar-se a destruir el 
joc, sovint amb molta duresa. 
Les ocasions locals més clares 
van arribar en l’últim quart d’ho-

Imatge del partit de l’Igualada davant el Balaguer. Foto: Toni Marí.

Jornada 27
Almacelles - Amposta   3-1
Torredembarra - Torreforta  4-4
Martinenc - Tàrrega    2-2
Igualada - Balaguer    1-1
Jesús i Maria - Viladecans  1-2
El Catllar - Vista Alegre   2-1
Alpicat - Vilanova    2-1
Horta - Marianao    0-0
Tecnofútbol - Andorra    0-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 68 27 21 5 1 71 14  57
2  Gironella 60 27 19 3 5 55 27  28
3  Lliçà d’Avall 58 27 18 4 5 55 29  26
4  St. Quirze 56 27 17 5 5 60 29  31
5  Tona 50 27 13 11 3 45 24  21
6  Cardedeu 45 27 13 6 8 51 35  16
7  San Lorenzo 42 27 13 3 11 39 36  3
8  Sabadell Nord 39 27 11 6 10 42 34  8
9  Taradell 38 27 11 5 11 37 39  -2
10  San Mauro 37 27 9 10 8 47 42  5
11  Castellar 32 27 8 8 11 42 42  0
12  Sabadellenca 31 27 8 7 12 37 40  -3
13  Súria 28 27 8 4 15 37 54  -17
14  Roda de Ter 24 27 7 3 17 27 46  -19
15  OAR Vic 23 27 6 5 16 27 55  -28
16  Palau SP 19 27 4 7 16 30 62  -32
17  St. Feliu Cod. 16 27 4 4 19 24 67  -43
18  Lliçà d’Amunt 12 27 2 6 19 22 73  -51

Jornada 27
Gironella - Taradell    4-1
Sabadellenca - St. Feliu Cod.  4-0
Súria - Lliçà d’Amunt    1-0
Cardedeu - Roda de Ter   0-1
San Lorenzo - Manresa   1-1
San Mauro - Palau SP   2-0
Lliçà d’Avall - Sabadell Nord  2-0
Tona - Castellar    1-1
St. Quirze - OAR Vic      4-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 69 26 22 3 1 89 17  72
2  Can Trias 63 26 19 6 1 75 25  50
3  Puigreig 58 26 18 4 4 59 30  29
4  Viladecavalls 50 27 16 2 9 62 32  30
5  Joanenc 49 27 15 4 8 63 41  22
6  Marganell 38 27 11 5 11 53 51  2
7  Olvan 37 26 9 10 7 36 40  -4
8  Navàs 35 27 10 5 12 56 55  1
9  G. Manresa 31 27 7 10 10 40 42  -2
10  Castellnou 30 27 7 9 11 37 45  -8
11  Santpedor 29 27 9 2 16 38 53  -15
12  Llorença 27 27 7 6 14 42 59  -17
13  Balconada 27 27 8 3 16 47 69  -22
14  P. Claramunt 27 27 7 6 14 42 70  -28
15  Castellbell i V. 27 27 8 3 16 50 81  -31
16  Gironella B 27 27 7 6 14 24 56  -32
17  Pirinaica 26 27 7 5 15 38 59  -21
18  Cardona 26 27 7 5 15 37 63  -26

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 27
Olvan - Viladecavalls    3-1
Navàs - Joanenc    2-3
G. Manresa - Puigreig   0-1
Can Trias - Castellnou   3-2
Pirinaica - Cardona    2-0
Marganell - Llorença    2-2
P. Claramunt - Gironella B  1-3
Balconada - Sallent    0-1
Castellbell i V. - Santpedor  1-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense 63 27 19 6 2 76 25  51
2  St. Pere Mol. 61 27 20 1 6 78 29  49
3  Olivella 61 27 19 4 4 72 30  42
4  Odena 53 27 15 8 4 66 42  24
5  Les Roquetes 51 27 15 6 6 75 43  32
6  Ribes 46 27 14 4 9 47 35  12
7  FE Vilafranca 42 27 12 6 9 48 36  12
8  Base Espirall 40 27 11 7 9 48 40  8
9  La Granada 40 27 11 7 9 46 41  5
10  Pª Jove Roq. 31 27 7 10 10 46 46  0
11  Base Vilanova 31 27 8 7 12 37 52  -15
12  Carme 28 26 8 4 14 37 57  -20
13  St. Cugat S. 26 26 8 2 16 33 54  -21
14  M. Igualada 26 27 7 5 15 42 64  -22
15  Riudebitlles 21 27 5 6 16 28 51  -23
16  St. Sadurní 21 27 4 9 14 30 58  -28
17  Capellades 21 27 5 6 16 31 92  -61
18  Quintinenc 12 27 2 6 19 34 79  -45

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 27
Carme-St. Sadurní At.   4-0
St. Pere M.-Suburense   0-2
St. Cugat Sesgarrigues-PJ Roquetes  0-2
Espirall-Riudebitlles    0-0
Base Vilanova-Òdena   1-1
Vilafranca Atl.-Quintinenc  3-0
Les Roquetes-Montserrat  3-2
Capellades-Ribes    2-5
La Granada-Olivella    2-3

Jornada 25
PM Tossa-Anoia   0-1
Tous-Torre Claramunt  3-1
Calaf-Piràmides   sus
Vilanova C.-Vista Alegre  1-2
Rebrot-Ateneu Igualadí  0-1
Masquefa-Fàtima   2-3
La Paz-Jorba   1-3
Descansa Garcia Montbui

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia   62 24 20 2 2 81 16  
2  Calaf 59 23 19 2 2 107 26
3  Vilanova Camí  53 24 16 5 3 68 27 
4  Fatima  43 23 14 1 8 63 46
5  Jorba  43 23 13 4 6 70 39 
6  Vista Alegre 39 23 13 0 10 45 38  
7  PM Tossa  36 23 11 3 9 53 35 
8  Tous  31 24 9 4 11 44 55  
9  Ateneu Ig.  30 23 9 3 11 40 48 
10  Masquefa  29 23 9 2 12 46 44  
11  Garcia M.  28 23 9 1 13 47 67 
12  Rebrot  18 23 5 3 15 47 72 
13  La Paz, C.F.  13 23 4 1 18 21 88 
14  La Torre Clar. 11 24 2 5 17 22 78
15  Piràmides  8 22 2 2 18 29 104

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 26
Torre Claramunt-Anoia
Piràmides-Tous
Vista Alegre-Calaf
Ateneu Igualadí-Garcia Montbui
Fàtima-Rebrot
Jorba-Masquefa
La Paz-PM Tossa
Descansa Vilanova Camí

Jornada 25
Sesrovires B-Martinenca 1-2
La Llacuna-Piera   1-4
St. Pau Ordal-Hostalets Pierola 4-3
Les Cabanyes-Gelida   7-1
Cabrera d’Anoia-Can Cartró 1-1
Puigdàlber-Hortonenc  1-4
Mediona-St. Sadurní   3-2
Descansa: Fontrubí

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  63 25 20 3 2 111 28   
2  Martinenca   60 25 18 6 1 62 21  
3  Sant Pau O.  53 25 16 5 4 69 41  
4  Can Cartró  50 25 15 5 5 70 37  
5  Hortonenc  49 25 15 4 6 81 42  
6  Les Cabanyes  44 25 13 5 7 76 51 
7  Hostalets P.  37 25 10 7 8 55 36  
8  Sesrovires B 35 25 11 2 12 55 68
9  Mediona  35 25 10 5 10 50 56
10  Sant Sadurní  29 25 9 2 14 53 54  
11  La Llacuna  29 25 9 2 14 47 53
12  Cabrera Anoia  24 24 7 3 14 36 68
13  Puigdalber  22 25 7 1 17 48 101 
14  Gelida 10 24 3 1 20 36 91  
15  Font-Rubí 6 25 2 0 23 22 101

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 26
Piera-Martinenca
Hostalets Pierola-Fontrubí
Gelida-St. Pau Ordal
Can Cartró-Les Cabanyes
Hortonenc-Cabrera d’Anoia
St. Sadurní-Puigdàlber
Mediona-Sesrovires B
Descansa La Llacuna

ra del primer temps. Dalmau, a 
la sortida d’un córner, va acon-
seguir controlar la pilota amb 
el pit i rematar a porteria, però 
quan el gol ja es cantava a les 
graderies de Les Comes, un 
defensa local va aconseguir 
allunyar la pilota sobre la línia 
de gol. Uns minuts més tard, 
Palet, després d’una bona 
combinació amb Jony, va xutar 
fora des de l’interior de l’àrea. 
A la represa, l’Igualada, tal i 
com va succeir fa dues jor-
nades contra el Torreforta, va 
sortir sense intensitat i sense 
concentració. El Balaguer va 
aprofitar aquest fet i després 
d’una bona jugada per la ban-
da dreta, va aconseguir avan-
çar-se en el marcador. Clivielle 
(52’) va aprofitar una bona cen-
trada per rematar amb l’interior 
del peu dret i batre Felipe per 
baix. A partir del gol, els visi-
tants van començar a perdre 
temps d’una forma molt exa-
gerada i aprofitaven qualsevol 
moment per parar el partit. Els 
blaus van tardar una mica a 
reaccionar, però a falta de 20 
minuts pel final i ja amb Enric 

al camp van disposar de les 
millors ocasions per empatar. 
Palet va rebre una passada 
llarga i es va plantar sol davant 
el porter, però la seva vaselina 
amb la cama esquerra va que-
dar curta i Pegueró va acon-
seguir aturar el xut. A l’últim 
minut, un tir d’Enric va ser re-
fusat pel porter visitant, però el 
rebuig el va aprofitar Palet per 
assitir a Güell (89’), qui només 
va tenir que emputxar la pilota 
al fons de la xarxa. 
L’Igualada jugarà demà davant 
l’Andorra, 12è classificat. 

CF Igualada: Felipe, Marí, 
Palau, Bachana, Baraldés 
(Martí, 56’), Castellano (Ma-
daleno, 82’), Dalmau, Jony 
(Enric, 56’), Gerard (Pau, 
65’), Palet.
CF Balaguer: Pegueró, Gar-
cía, Jordana (Darias, 46’), 
Solanes, Martínez, I. Sola-
nes, Botigué (Clivielle, 46’), 
Monforte (Rius, 89’), Parra, 
Martínez (Darias, 85’) i Ro-
mero (Estrada, 82’).
Gols: 0-1, Cliville (52’). 1-1, 
Güell (89’).

Els veterans Eva Ribalta i Miquel Comella (CAI), 
campions de 10 kms. en ruta
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Eva Ribalta i 
Miquel Comella, van assolir el 
passat diumenge 06 d’Abril a 
La Llagosta, les medalles d’Or 
i els Campionats de Catalu-
nya en Veterans categ. W-35 
i M-45, respectivament, en la 
27.ª Cursa dels 10 Km. de La 
Llagosta, que acollia també el 
Campionat de Catalunya dels 
10 Km. en Ruta absoluts i per 

Veterans, disputats amb la par-
ticipació dels atletes catalans 
masc. i fem. capdavanters de 
l’especialitat, entre ells els 2 
Veterans del CAI.
Eva Ribalta assolia una magní-
fica 1a. posició - Or - en categ. 
Veteranes W-35 en els 10 Km. 
fem., amb un bon registre de 
38’59”, entrant a més 1a. Ve-
terana de totes les categ.,  4a. 
general en categoria absoluta 
femenina, i 127a. general ab-

soluta.
Miquel Comella es va procla-
mar Campió de Catalunya -Or- 
en 10 Km. en Veterans M-45 
amb 34’59”, en una gran ac-
tuació, entrant en 37a. posició 
general.
El guanyador absolut masculí 
de la cursa va ser Omar Oug-
hzif (J.A. Sabadell)- amb un 
registre de 30’07”, i en femeni-
nes es va imposar Míriam Ortiz 
(A.A. Catalunya) amb 34’47”.
                                           

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 28
Torreforta - Amposta
Tàrrega - Torredembarra
Balaguer - Martinenc
Andorra - Igualada
Jesús i Maria - Almacelles
Vilanova - El Catllar
Marianao - Alpicat
Viladecans - Horta
Vista Alegre - Tecnofútbol 

Jornada 28
St. Feliu Cod. - Taradell
Lliçà d’Amunt - Sabadellenca
Roda de Ter - Súria
OAR Vic - Cardedeu
San Lorenzo - Gironella
Sabadell Nord - San Mauro
Castellar - Lliçà d’Avall
Manresa - Tona
Palau SP - St. Quirze   

Jornada 28
Joanenc - Viladecavalls
Puigreig - Navàs
Castellnou - G. Manresa
Santpedor - Can Trias
Pirinaica - Olvan
Gironella B - Marganell
Sallent - P. Claramunt
Cardona - Balconada
Llorença - Castellbell i V.

Jornada 28
Suburense - St. Sadurní
Pª Jove Roq. - St. Pere Mol.
Riudebitlles - St. Cugat S.
Odena - Base Espirall
La Granada - Carme
M. Igualada - FE Vilafranca
Ribes - Les Roquetes
Olivella - Capellades
Quintinenc - Base Vilanova
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Judoques anoiencs en el trofeu de Bellpuig d’Urgell.

L’igualadí Jordi Viladoms, 
destacat protagonista a 
l’Abu Dhabi Desert Challenge

JUDO / REDACCIÓ

L’Ateneu Igualadí i els Maristes 
d’Igualada van participar en la 
30a edició del trofeu de judo 
“Vila de Bellpuig”, al costat dels 
equips de judo Ippon de Be-
llpuig, Vilafranca, Almacelles 
i Vilanova de la Barca. Els re-
sultats dels judoques anoiencs 
van ser els següents:
Minis ‘08/’09
-18 Kg.
2- Blanca Tomàs (Ateneu)
4- Abril Garcia (Ateneu)
-22Kg.
4- Jofre Compte (Ateneu)
-28 Kg.
1- Dídac Gumà (Ateneu)
2- Carla Romero (Ateneu)
3- Oriol Soler (Ateneu)
Prebenjamí ‘06/’07
-21 Kg.
1- Marc Cózar (Ateneu)
2- Jan Jiménez (Maristes)
-23 Kg.
4- Marc Roig (Maristes)
-24 Kg.
2- Alex Baranda (Maristes)
-25 Kg.
3- Bruna Martinez (Ateneu)
-27 Kg.
2- Pau Jimenez (Maristes)
Benjamí ‘04/’05
-25 Kg.
2- Oussama Dkhissi (Ateneu)
3- Robert Majoral (Ateneu)
4- Albert Soler (Maristes)

-27 Kg. 
1- Armand Enrich (Ateneu)
3- Bru Carner (Ateneu)
5- Jan Vidal (Ateneu)
-30 Kg.
1- Nel Ortuño (Maristes)
2- Bernat Esteve (Ateneu)
3- Quim López (Ateneu)
4- Nil Coronel (Maristes)
-31 Kg.
1- Jan Claramunt (Ateneu)
2- Arnau Solé (Ateneu)
3- Roger Dalmases (Maristes)
-33 Kg.
1- Pau Casanoves (Ateneu)
2- Biel Llenas (Ateneu)
-35 Kg.
3- Tahis Pedrero (Maristes)
4- Baltasar Solano (Maristes)
-40 Kg.
1- Èric Soler (Ateneu)

Ateneu Igualadí i Maristes van 
participar al trofeu de judo de Bellpuig

-44 Kg.
1- Isaac Reyes (Maristes)
-55 Kg.
2- Gerard Sanhellí (Ateneu)
3- Jan Astevez (Maristes)
Aleví ‘02/’03
-30 Kg.
2- Carla Llavall (Ateneu)
-34 Kg.
2- Sergi Navarro (Maristes)
-37 Kg.
1- A. Comaposada (Ateneu)
-43 Kg.
2- Quim Caparrós (Ateneu)
4- Elián Munuera (Ateneu)
-46 Kg.
1- Claudia Pérez (Ateneu)
2- Pablo Rodriguez (Maristes)
4- Sergi Rivero (Maristes)
-55 Kg.
3- David Cano (Maristes)

HOQUEI / REDACCIÓ

Jornada amb dos partits per 
l’HC Montbui, un jugat diven-
dres contra el CN Reus Ploms 
(4-7) i l’altre diumenge contra 
el CP Congrés (4-4).
Divendres van visitar la pis-
ta del Reus Ploms on es van 
sumar 3 punts. El partit va co-
mençar amb un HC Montbui 
bastant fluix en defensa i el 
porter montbuienc salvant les 
ocasions rivals. Tot i això els 
visitants van aconseguir avan-
çar-se en el marcador gràcies 
a un fort llançament des de 
fora l’àrea. 
A partir dels 10 minuts de partit, 
les coses es van igualar més i 
gràcies a dos contraatacs els 
visitants van posar el 0 a 3 al 
marcador, resultat amb el qual 
es va arribar a la mitja part.
La segona part els montbui-
encs van sortir relaxats i els 
de Reus amb moltes ganes de 
capgirar el marcador i ho van 
aconseguir, el resultat havia 
passat del 0 a 3 al 3 a 3 en 
10 minuts. Semblava que el 
partit es decantava cap als lo-
cals, però no va ser així, ja que 
l’HC Montbui va reaccionar, 

L’HC Montbui suma quatre punts 
més en un cap de setmana

aprofitant totes les oportuni-
tats aconseguint el 3 a 4 amb 
un contraatac i el 3 a 5 de falta 
directa. 
El partit va seguir molt viu i els 
Reus es van tornar a aproxi-
mar en el marcador gràcies al 
seu 4rt. gol, però els visitants 
van aprofitar per rematar el 
partit amb 2 gols més. Al final 4 
a 7  al marcador i gran victòria 
montbuienca.
HC Montbui: Pep Ferrer 
(porter),Edu Cassadó (2), Pere 
Vallès i Albert Vidal(1), Bernat 
Perelló(1) -inicial- Ricard, Ivan 
Rica, Daniel Gual(3), Eric Vi-
ves i Roger Madrid (porter). 

Altres resultats dels equips 
base del club
Mini Prebenjamí A
CP CALAFELL, 3-HCM 1
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. 
Mini Prebenjamí B
HCM, 3 CP VILANOVA, 1
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. 
Benjamí  
UEH BARBERÀ, 5-HCM, 2
Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, 
Yari Cervera i Guillem Ribas 
dirigits per Manel Cervera.
Aleví  
HCM, 2 HC SENTMENAT, 7
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
HCM, 5 J, MARIA I JOSEP, 1
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Oriol Ricard i Arnau Se-
gura sota les ordres de Bernat 
Perelló.
Juvenil 
PHC SANT CUGAT, 4 HCM, 2
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras i Eric Garcia. 
A la banqueta Gabri Ramírez. 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’antic UAE Desert Challenge, 
una de les més prestigioses 
proves de cross country inter-
nacionals, va agafar un altre di-
mensió el març de 2009 quan 
va començar anomenar-se 
Abu Dhabi Desert Challenge 
que consta de 5 etapes i en 
la que enguany hi participa el 
pilot igualadí Jordi Viladoms de 
Moto Club Igualada amb KTM 
450 Rally Replica.
Aquesta és la primera prova 
del campionat del món de raŀ-
lis cross country i que a l’hora 
d’escriure aquestes línies el 
dimecres al final de la quarta 
etapa, estava situat en el quart 
lloc de la classificació general.
Al llarg de les quatres etapes 
disputades el pilot anoienc ha 
demostrat una gran regularitat 
amb un pilotatge ràpid i segur 
que l’ha mantingut sempre en 
els llocs capdavanters.
Al finalitzar la quarta etapa 
disputada a l’igual que les an-
teriors pel desert de Abu Dha-
bi, Viladoms comentava: “No 
estava aconseguint mantenir 

un ritme alt durant les etapes 
anteriors , però avui m’he sentit 
molt millor sobre la KTM i amb 
més confiança per poder donar 
més gas. Aquesta és la línia  
que haig de seguir per obtenir 
millors resultats en cada etapa 
i millorar en cada raŀli”. 
A la propera edició La Veu in-
formarà de la darrera etapa  
disputada aquest dijous de 
244 kms, i en la que es pre-
veu una forta lluita per procla-
mar el vencedor final ja que 
els tres primers pilots estaven 
separats per només quatre mi-
nuts. Així la primera posició era 
pel company del Jordi, Marc 
Coma seguit a 1’31” de Paulo 
Gonçalves i a 4’18” hi havia el 
castellonenc Joan Barreda. Vi-
ladoms era quart a 32’51” i ja 
molt distanciat en el cinquè lloc 
Miran Stanovnik a 1h.28’24” 
del català Marc Coma que fins 
ara ha guanyat set edicions 
d’aquesta prova totes elles 
consecutives excepte la de 
l’any 2008 que va ser guanya-
da pel pilots francès afincat a 
Andorra Cyril Despres.
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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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San Roque.

Els clubs de l’Anoia, al campionat en 
edat escolar de gimnàstica rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El diumenge dia 6 de abril es 
va celebrar a Santa Coloma 
de Farners la segona fase del 
Campionat de Catalunya en 
Edat Escolar.
Van participar en aquest cam·
pionat per part del San Roque 
Tania Gabarri, Paula Mula i 
Estela Sánchez. En categoria 
Benjamí nivell II, Paula Mula 
va aconseguir la tercera plaça 
d’un total de trenta gimnastes, 
Tania Gabarri i Estela Sánchez 
van realitzar uns exercicis molt 
correctes.
18 gimnastes del club igualadí 
CG Aula hi van participar, ob·
tenint una vegada més grans 
resultats, sens dubte hi ha una 
cantera de gran qualitat i a 
cada competició així ho estan 
demostrant.
En la categoria més petita un 
cop més Gina Castelltort va 
ser primera i Martina Espinalt 
5ª, i classificació final de totes 
dues Gina Castelltort és prime·
ra absoluta i Martina Espinalt 
3ª. L’enhorabona a aquestes 
novelles gimnastes que només 
amb sis anys han aconseguit 
tant grans resultats.
En categoria Benjamí nivell 
II, malgrat fer els seus millors 
exercicis no van èsser valo·
rats com cal, Mariel·la Espi·
nalt, Laia Parera i Judit Serra, 
van estar fantàstiques. Amb la 
suma de les dues fases Mariel·
la Espinalt ha estat 10ª i asso·
leix l’ascens de nivell per a la 
propera temporada.

En categoria Benjamí nivell 
III,Aitana Pasadas va realit·
zar un exercici implecable, i 
va ser 4ª empatada. En cate·
goria Aleví niv. II, igual que va 
passar amb les benjamines, ni 
que van realitzar exercicis molt 
bons, no es veu reflexat com 
cal a la classificació.
Carla Cervera, Berta Enrique, 
Alina Gili i Sheila García, van 
estar totes quatre fantàstiques.
En categoria infantill nivell II 
Judit Cervera no va poder re·
petir el podi de la primera fase, 
però va conseguir una meritò·
ria 4ª posició.
Dins la mateixa categoria però 
nivell III Nadine Ruiz va ser 4ª 
i Marta Alonso Martínez 10ª, 
molt netes i correctes totes 
dues. Un altre ascens per al 
club igualadí, Nadine és 4ª a la 
gral i per tant també puja de ni·
vell. En categoria Júnior nivell 
II Maria Ibós va ser novament 
1ª i per tant puja directa de ni·
vell, júnior també però nivell IV, 
Cèlia Ais va ser segona, Alba 
Tort 6ª i Nuria García 8ª. 
I per últim i categoria sènior ni·
vell III, una vegada més Marta 
Alonso De Jesús va ser segona 
i per tant també ascens directe 
per la propera temporada.
Sis van ser les gimnastes del 
C.R.Capellades que hi van 
participar, també en aquesta 
prova. En categoria pre·ben·
jamí nivell I, Nayara García va 
ser novament quarta, aquesta 
jove gimnasta que s’ha estre·
nat aquesta temporada en mo·

dalitat individual.
A la mateixa categoria però 
nivell II, Ada Pérez, també va 
repetir la primera plaça procla·
mant·se campiona absoluta.
En categoria Benjamí nivell I, 
Gara Luna no va poder fina·
litzar el seu exercici degut a 
una lesió que es va fer durant 
l’escalfament, cal felicitar-la pel 
seu esforç, i la seva companya 
Gisela Juan, va pujar una po·
sició conseguint la medalla de 
plata. 
En categoria Aleví nivell II, Ne·
rea Burgada, malgrat al proble·
mes amb la megafonia, va re·
alitzar un exercici impeclable, 
net i amb precissió.
Per últim i categoria infantil ni·
vell II, Lluna Mileo es va estre·
nar al podi en aquesta compe·
tició proclamant·se tercera.
Pel que fa al CE Montbui, va 
participar amb les següents 
gimnàstes. A nivell I,  La benja·
mina Mariona Robert es quedà 
a un pas del podi quedant 4a.
A nivell II, les alevins milloren 
resultats: Júlia Enrich acon·
segueix l’ascens  quedant 9a 
d’entre quasi 40 contrincants, 
Ariadna Torres i Queralt Mateu 
aconsegueixen quedar entre 
les 15 primeres i Nerea San 
Juan millora el seu debut en 
aquesta competició. A nivell III,  
en categoría júnior, Ana Pérez 
aconsegueix la 7a posició.
I finalment, a nivell IV, acon·
seguint l’ascens i el passe a la 
final, la infantil Ana Maria Ballet 
aconsegueix la 3a posició do·
nant una medalla més al club.

Altres competicions
Per altra banda es va celebrar 
a Barcelona la segona fase del 
Ceeb on l’equip infantil del San 

Roque hi va participar per pri·
mera vegada en aquesta mo·
dalitat gimnàstica.
Les integrants són, Mariona 
Pedrero, Anna i Laia Bola·
deres, Ona Clemente, Duna 
Monroy, Carla Villarroel, Elsa 
Molero i  Paola Nogueira.
Cal felicitar·les per defensar 
tant bé l’exercici, ja que fa no·
més un mes que s’ha format el 
grup, i han conseguit una meri·
tòria 9ª posició.
L’equip més petit del CG Aula 
va repetir posició de la primera 
fase, proclamant·se novament 
terceres i esperant ja la final 
que tindrà lloc el proper 24 de 
maig també a Barcelona. L’en·
horabona a aquestes gimnas·
tes que en el seu primer any 
de participació ja han conse·
guit tant meritori i gran resultat. 
Aqueste noietes són: Alina Gili, 
Anna Planella, Berta Enrique, 
Mariona Robert, Paula Galán, 
Nerea Lara, Eider Zamora i 
Nerea San Juan.
També es va celebrar a  Barce·
lona la segona fase de gimnàs·
tica estètica de grup pel Con·
sell  Esportiu de Barcelona i 
l’equip sènior amb Mar Casals, 
Berta Jorba, Sonia Gutiérrez, 
Maria Berrocal, Nerea Caceres 
i Raquel Munuera, van acon·
seguir la quarta posició.
A Andorra es celebrarà el cap 
de setmana vinent la segona 
fase del nivell VII, VIII, amb Ai·
noa Crespo amb maces, Elisa 
Irasoc amb cinta, Raquel Cañi·
zares amb pilota i cinta, Maria 
Cosa no amb cinta, Andrea 
Roures amb cinta i maces, Ivet 
Playa amb cinta, cèrcol, pilota 
i maces.

A Cartagena es celebra el 
campionat d’ Espanya de Gim·
nàstica Estètica de grup a la 
que hi participen els conjunts 
junior amb Gemma Castillo, 
Elsa Montes, Anna Ainsua, 
Sira Montes, Georgina Llanes 
i Gisela Muñoz, i el equip sè·
nior amb Nerea Caceres, Mar 
Casals, Sonia Gutiérrez, Berta 
Jorba, Raquel Munuera, Ma·
ria Berrocal i Judit Sanz. Per 
part del CG Aula hi seran dos 
equips infantils del club, l’infan·
til 8·10 format per Dana Pijoan, 
Lia Vidal, Mariel·la Espinalt, 
Carla Cervera, Laia Parera, 
Queralt Mateu, Ariadna Torres 
i Sheila García.
L’equip 12-14 està format per: 
Abril Cots, Cèlia i Anna Ais, 
Ruth Reymundi, Julia Rubio, 
Marta Canales, Mireia Jimé·
nez, Nadine García i Martina 
Ting Gras.
Aquest campionat serà classi·
ficatori per el mundial que es 
celebrarà a Moscou.  
D’altra banda, el passat 29 de 
març es va celebrar a Sant Fe·
liu de Llobregat, la segona fase 
de copa Catalana nivells V i VI.
Dues gimnastes del club igua·
ladí CG Aula, hi van participar 
obtenint grans resultats.
Abril Cots en categoria infan·
til V i aparell de pilota, va ser 
quarta, però a la suma de les 
dues fases s’ha classificat 1ª i 
ascens directe de nivell. L’en·
horabona!
En categoria júnior nivell V i 
aparell de corda, Raquel Hor·
nas va ser 9ª amb un exercici 
molt dinàmic. Malgrat el bon 
paper d’aquesta gimnasta no 
puja de nivell però si manté la 
categoria. 

Gimnastes del CR Capellades.

Gimnastes del CG Aula.

CE Montbui.

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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Equip juvenil del FS Capellades.

Dos equips benjamins 
del CAI, classificats 
per la final del 
campionat de relleus
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Miquel Prat i Dani Montaner assoleixen un brillant 
sisè lloc al Ral·li Pla d’Urgell

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte es van dur a 
terme a les pistes de Castellar 
del Vallès, les proves correspo-
nents a la Fase Classificatòria  
dels Campionats de Catalu-
nya de Relleus Benjamins per 
Clubs aire lliure d’aquesta tem-
porada.
Hi participaren entre els equips 
capdavanters de la categoria, 
dos equips masculins i dos 
més de femenins del CAI Pe-
tromiralles, en la prova  dels 
relleus de 4 x 60 m., amb una 
molt destacada actuació glo-
bal.     

L’equip A femení, tercer
Les noies de l’equip A foren 
teceres globals amb un gran 
“crono” de 38”8,  amb l’equip 
format per A. López - C. Bisbal 
- M. Morón i N. Moix, classifi-
cant-se per la final del proper 3 
de maig a Mataró, en una gran 
actuació. Els masculins de 
l’equip A foren 15ens. globals  
amb un “crono” de 41”2,  amb 
l’equip format per J. Giménez 
- M. Aguila - O. Riera i P. Gar-
cía, el que els donava també la 
classificació per la final del pro-
per 3 de maig.
També hi participaren els 
equips B femenins i masculins 
del CAI Petromiralles, essent  
23enes. les noies amb 43”0, 
amb el conjunt format per A. 
Gil - C. Robert - O. Vidal i L. 
Rodríguez, i 26ens. els nois 
de l’equip B, amb 42”3, amb el 
conjunt format per J. Castells - 
J. Clemente - J. Magaña i O. 
Alonso. 

Miquel Marsol i 
Jaume Guixà, a la 
Pujada a Sant Mateu 
de Bages
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Una de les pujades tradicionals 
del calendari del campionat de 
Catalunya de muntanya és la 
Pujada a Sant Mateu de Ba-
ges organitzada pel Moto Club 
Manresa, Memorial Laia Alti-
mira i que tenia com a base la 
població de Callús.
Hi participaren dos pilots de 
Moto Club Igualada, el pierenc 
Jaume Guixà amb Renault 5 
GT Turbo i Miquel Marsol amb 
Mitsubishi Lancer Evo IX.
Bons els resultats dels dos pi-
lots, així Marsol es classificà 
segon de grup FX i de classe 
12 i catorzè a la general final. 
Per la seva banda Guixà fou 
quart de grup H i segon de 
classe 17 i es classificà en la 
trentena posició a la classifica-
ció general final.

FUTBOL SALA / LA VEU

En el partit d’aquest dissabte, 
el club de Capellades s’enfro-
tava a l’Olesa, els primers clas-
sificats de la lliga.
L’equip visitant va sortir molt 
ofensiu, però els locals van 
saber defensar bé , tot i que 
en una falta propera a l’àrea, 
l’Olesa amb una jugada assa-
jada es va ficar per davant. El 
S.A MASATS CAPELLADES, 
no va abaixar els braços i van 
seguir lluitant pel partit, fruit 
d’això aconseguia empatar el 
partit a 3 segons per acabar la 
primera part.
La segona meitat part, conti-
nuava la intensitat per igual i 
estava igualat el partit. En una 
jugada desafortunada, l’àrbitre 
va expulsar a dos jugadors del 

Capellades i aquests van haver 
de jugar durant 2 minuts amb 3 
jugadors i 2 minuts més amb 4 
jugadors. En aquest període, 
l’Olesa aconseguia un gol més.
A partir d’aquí, els locals van 
tirar la tovallola i van encaixar 
dos gols més.
Han jugat, Ivan Reales, Marcel 
Riba, Joel Brugués, Joaquin 
Vergel, Andoni Bisbal, Xavier 
Bartrolí, Christian Arenas, Da-
vid Salguero i Alex Mogena.
Gol de Joaquin Vergel.
Altres resultats:
PIERA CFS 0 - CFS CAPE-
LLADES INFANTIL 11 
Van marcar: Xavi Farrera 4, 
Jan Pàmies 2, Dan Flix 2, Ge-
rard Latorre 2 i Quim Riba 1.
ESPLUGUES “B”  1 - BAR YU-
YU CAPELLADES  3 

Izan Blanco, Àlex Juan, Marc 
Fernàndez, Victor López, Ge-
rard Mateu. També han jugat: 
Adrià Sabater, Andreu Marga-
rit, Jan Pámies i Marcel Colet.
Gols: Victor López (2), Àlex 

Derrota del Masats Capellades davant el líder Olesa
Juan (1). 
CAPELLADES TR. BERNA-
DET 4  - ST.  ANGEL GAVÀ  1
Gols CFSC Francisco Pererz: 
1, Xavi Val: 1,Francesc Roca: 
1 , Ivan Quintero:1 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova puntuable pel 
Campionat de Catalunya de 
Ral·lis de Terra  va tenir la base 
a la població de Mollerussa, la 
capital de la comarca del Pla 
d’Urgell, i que li donava nom al 
raŀli.
En aquest raŀli hi va participar 
Miquel Prat copilotat per Dani 
Montaner de Moto Club Igua-
lada amb Citroën C2 Proto de 
PCR Sport. Constava de dos 
trams cronometrats, l’anome-
nat Arbeca que es feia tres 
vegades i el Pla d’Urgell que 
els pilots el disputaven dues 

vegades.
Continua l’adaptació de Miquel 

Prat i Montaner espectaculars amb el potent Citroën C2  Proto.

Prat amb aquest potent cotxe 
que supera àmpliament els 

300 CV. Prat dels dos raŀlis dis-
putats fins ara del campionat 
d’enguany els ha aconseguit 
acabar i a més amb uns bons 
cronos la qual cosa ha fet que 
tant la primera prova gironina 
a Quart i en aquesta lleidatana 
de Mollerussa, la seves classi-
ficacions hagin estat brillants 
com aquest sisè lloc absolut en 
el ral.li Pla d’Urgell. 
El guanyador final fou l’expe-
rimentat i ràpìd pilot andorrà 
Joan Vinyes copilotat per Jo-
sep Ramon Ribolleda amb 
Subaru Impreza.

El CNI/Best/Fasol participa a la Sarralenca
CICLISME / CNI

El passat diumenge 6 d’abril es 
va disputar a Sarral (La Conca 
de Barberà) la 5a. edició de 
la seva marxa de btt; La Sar-
ralenca, que any rere any es 
converteix en una de les més 
participades de les comarques 
tarragonines, magníficament 
organitzada per el club Btt Sar-
ral.
Amb un dia autènticament pri-
maveral, més de 400 corredors 
es van prendre part en un dels 
dos circuits que havia preparat 
la organització, un de 42 kilò-
metres i un altre de més curt 
d’uns 25 km. El CN Igualada/ 
Best/ Fasol hi va ser present 
amb 7 dels seus membres; Al-
bert Torres, Oriol Marimon, Mi-
guel Cerro, Eduard Graell, Xavi 
Azuaza, Samuel Delgado i 
Quim Font, realitzant tots ells el 
recorregut llarg de 42 km, amb 
llargues i dures ascensions a 
Forès i al Comaverd, principal-
ment per pista però també amb 

algun corriol divertit.
Els temps i resultats obtinguts 
pels integrants de l’equip van 
ser els següents: Albert Torres 
que estrenava bici i fent una 
cursa de menys a més, sem-
pre rodant amb els primers era 
6è amb un temps de 1 hora i 
53 minuts
Oriol Marimon patia una ino-
portuna avaria mecànica men-
tre rodava en posicions cap-

davanteres que el feia acabar 
50è amb 2 hores i 17 minuts
Eduard Graell tenint molt bo-
nes sensacions i fent una gran 
actuació, acabant molt sencer 
era 55è amb 2 hores i 20 mi-
nuts
Quim Font que demostrà tenir 
un bon cop de pedal tot i no 
poder entrenar tot el necessa-
ri era el 80è amb 2 hores i 33 
minuts.

Samuel Delgado que debuta-
va en una marxa d’aquestes 
característiques, feia un gran 
paper entrant el 128è amb 2 
hores i 47 minuts.
Miguel Cerro després de do-
nar-ho tot als primers kilòme-
tres i fent unes impagables 
tasques d’equip ajudant als di-
ferents membres en les diver-
ses averies entrava 131è amb 
2 hores i 48 minuts.
I finalment Xavier Azuaza, que 
degut a una greu averia mecà-
nica, malauradament es veié 
obligat a retirar-se a la meitat 
del recorregut.
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona 
Natació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra. 
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L’AV Igualada.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Gran partit, enorme partit, dels 
jugadors igualadins. En l’en-
contre de la primera volta ells 
els varen clavar un  bon correc-
tiu. Els l’han tornat. També hem 
de ressaltar que Xavi Canta-
rell, l’home en punta, acon-
seguí 4 gols, en una actuació 
plena de coratge i efectivitat. 
Ben compenetrat amb els seus 
companys Pau Ricart, immillo-
rable, i amb un Xavi Moyes que 
l’hi efectuà passades a l’espai 
impecables. Però, com ja he 
senyalat abans, hauria de des-
tacar un a un, tots els jugadors.
Els gols: Primera part. Minut 42, 
Enorme jugada de Pau Ricart i 
passada de la mort a X. Canta-
rell que remata prop la línia de 
porta (1-0). Gol psicològic com 
es va demostrar després al 
segon temps. Minut 5, Pau Ri-
cart combina amb X. Cantarell, 
que es  fabrica l’espai i marca 
de xut ras (2-0). Dos minuts 
després, Xavi Moyes cedeix a 
Biscarri que des de fora l’àrea, 
xuta amb potència i de rosca 
(3-0). Magnífic. Al quart d’hora, 
Pau Ricart juga cap a X. Can-
tarell que cedeix a Ureña, el 
qual de toc subtil i amb efecte, 

El proper 3 de maig, torna a 
Igualada el torneig Ensorra’t
ACTES / REDACCIÓ

Després de l’èxit en la prime-
ra edició, el torneig el camp 
de sorra del Parc de Valldau-
ra es torna celebrar el proper 
3 de maig. Des del Patronat 
Municipal d’Esports, juntament 
amb el Consell Esportiu, se’ns 
proposa un dissabte de futbol, 
handbol i voleibol a la sorra. És 
un torneig obert a tothom i per 
a quasi totes les edats. 
Les inscripcions estan obertes 
a les categories prebenjamí, 
benjamí i aleví que disputaran 
els partits al matí i infantil, ca-
det, juvenil i sènior que jugaran 
els seus partits a la tarda. L’or-
ganització proposa uns esports 
segons la dificultat d’aquests 
per cada categoria. Mentre que 
els prebenjamins jugaran a fut-
bol i handbol, els benjamins i 
alevins jugaran a futbol, hand-
bol i voleibol. 
Les categories que jugaran 
en horari de tarda podran es-
collir entre un, dos o els tres 
esports proposats pel torneig. 
Els equips són d’un màxim de 
sis jugadors. Amb una dura-

marca per alt (4-0). Que es pot 
dir d’Ureña? Que és futbolista. 
Tot seguit Ureña combina amb 
Pau Ricart, que es treu del ca-
pell una altre passada mortal, 
cap a quí? Sí, cap a X. Canta-
rell que no perdona (5-0). Minut 
25, el central Manel Cantarell  
combina amb el lateral Farré 
que li torna l’esfèrica i ell efec-
tua una bona habilitació cap el 
seu germà Xavi Cantarell, el 
qual s’interna, sorteja el porter 
i aconsegueix un gran gol (6-
0). Els germans Cantarell han 
sigut un magnífic reforç. En 
Manel al centre de la defensa 
i el Xavi en punta d’atac. El gol 

da màxima d’onze minuts per 
partit, quatre jugadors de cada 
equip s’enfrontaran segons 
calendari. Amb el joc aturat es 
podran anar fent els canvis que 
es vulguin durant cada partit. 
Podeu trobar tota la informa-
ció a www.ceanoia.cat. Les 
inscripcions es poden tramitar 
a les oficines del Patronat Mu-
nicipal d’Esports d’Igualada o a 
través del formulari online. No 
ho dubteu, teniu temps fins al 
25 d’abril per realitzar la vostra 
inscripció.

El Frontennis Igualada, 
semifinalista

FRONTENNIS / ANTONI FONT

El passat dissabte dia 5 al 
matí, al Frontó de Bac de Roda 
a Barcelona, es van jugar els 
quarts de final de Primera ca-
tegoria, en els que van jugar 
Jaume Estapé i Marc Esteve.
Els contrincants eren els ger-
mans Pérez del Club Natació 
Barcelona, una parella jove i 
amb un joc molt agressiu. 
Els igualadins van guanyar per 
15-6 i 15-6, en una partida que 
la van tenir controlada en tot 
moment, amb un joc molt serè 
i tècnic, passant així a la semi-
final que es jugarà el diumenge 
al matí, també al Frontó de Bac 

deRoda. 
Important partida aquesta se-
mifinal que jugaran contra el 
Reus ja que guanyant es juga-
ria la final i a més, ja serien pa-
rella de Divisió d’Honor. En cas 
de perdre tenen una segona 
oportunitat amb la promoció.
Cal destacar que l’altra parella 
formada per Manel Clemen-
te i Jordi Romero han quedat 
tercers de grup, mantenint ca-
tegoria de primera. L’igualadí 
José Fernández que també 
juga amb el Santa Coloma, 
també ha quedat tercer de 
grup. Mantenint la categoria de 
Divisió d’Honor. 

Pòquer de Xavi Cantarell i l’AVI 
davant l’Europa (6-1)

dit de l’honor dels visitants arri-
bà al minut 37, en un atac per-
fecte, centrada a l’àrea i remat 
(6-1).
Paradell feu jugar: Domènech 
(que va resoldre molt bé tot el 
perill que li arribà), Farré, Ca-
nals, M. Cantarell, Sevilla (que 
va recaure de la lesió al peu, 
esperem que retorni aviat), 
Corbella, Robert, Roger, Ivan 
(perfecte construint joc), Txe-
ma, X. Cantarell, Tort, Ricart, 
Ureña, X. Moyes i Biscarri ( 
amb els seus gols inesperats). 
Aquesta setmana visitarem 
Cornellà. Sortida: 18.30 h. 

El Frontennis Igualada té per davant una gran cita.

Dissabte, primera jornada del campionat 
català de clubs d’atletisme
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els propers 12 i 27 d’abril, dis-
sabte tarda i diumenge matí, 
es disputaran les primeres 

dues jornades del Campionat 
Català de Clubs d’Atletisme, 
competició que substitueix 
l’antiga Lliga Catalana, i en la 

que prendran part els equips 
absoluts masculí i femení del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
que enguany han estat enqua-
drats al Grup “A”, i competició 
en la que prendran part la ma-
joria dels Clubs capdavanters 
de l’atletisme català, inclosos 
els que participen en Lligues 
estatals.
La primera Jornada es durà a 
terme demà dissabte a Tarra-
gona, i tindrà la participació de 
6 conjunts masculins i 7 de fe-
menins. Els equips masculins 
són:  -  C.Esp. Penedés – C.A. 
Igualada –Avinent C.A. Man-
resa - C.A. Tarragona - LLeida 
U.A. i C.A. Valls Andorra; i els 
femenins: C.Esp. Penedés - 
C.A. Igualada – Avinent C.A. 
Manresa - C.A. Tarragona – 
Lleida U.A. -  C.A. Valls Andor-
ra i C.A. Cambrils. 
Posteriorment, el 27 d’abril, es 
durà a terme la 2a. Jornada, 
en la que els mateixos equips 
competiran novament, en pis-
tes pendents de confirmar, 
amb la 2a. meitat de proves 
no disputades en la 1a. Jorna-
da prèvia.  Aquestes Jornades 
prèvies, serviran per agrupar 
els conjunts masc. i fem. amb 
puntuacions per taula interna-
cional, que competiran posteri-
orment per grups a la Final del 
3 - 4 de Maig.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2
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Bernat Jaume, entre els vuit millors al 
campionat d’Espanya absolut d’esquaix

DUATLÓ / REDACCIÓ

El duatleta del CAI Triatló Pe-
tromiralles, Daniel Baraldés, va 
participar el passat diumenge 
en el Campionat d’Espanya de 
duatló en categoria elit, cele-
brat a la ciutat asturiana d’Avi-
lés. En aquesta ocasió 101 
duatletes van prendre part a la 
sortida en un recorregut en for-
mat sprint de 5km de cursa a 
peu, 20km de bicicleta i 2,5km 
a peu.
Els primer 5km es van córrer 
molt ràpid i formant-se dife-
rents grups, el primer encapça-
lat per l’actual subcampió del 
món Emilio Martín i acompa-
nyat de 12 homes. En el tercer 
grup, ja més nombrós es va si-
tuar Baraldés que en el tram de 
bicicleta juntament amb altres 
duatletes van intentar contac-
tar amb el segon grup, però la 
falta d’enteniment en el grup va 

Daniel Baraldès, al Campionat 
d’Espanya Èlit de Duatló

comportar que al final arribes-
sin a la transició més de 30 du-
atletes. Baraldés, tot i el caos 
en la zona de box per deixar la 
bicicleta, va intentar treure rè-
dit de la cursa peu, marcant un 
bon parcial i finalment creuant 
la línia d’arribada en la 28a 
posició de la general amb un 
temps de 00:59:16. 
El primer classificat va ser Da-
vid Castro, de l’equip Triatlón 
Rodense, amb un temps de 
00:56:56, proclamant-se cam-
pió d’Espanya i en categoria 
femenina la guanyadora va 
ser Miriam Casillas, del Triat-
lón Ferrol, amb un temps de 
01:05:10.
A partir d’ara Baraldés inicia la 
preparació per participar en el 
Campionat del món en grups 
d’edat de 30 a 34 anys, que es 
disputarà el pròxim 1 de juny a 
Pontevedra.

Atletes del CAI a la duatló de Vic

DUATLÓ / REDACCIÓ

Diumenge 6 abril, amb un dia 
espectacular amb clima pri-
maveral es va realitzar la XIII 
Duatló de Vic. 512 duatletes 
sota el arc de sortida per afron-
tar els primers 7km de cursa a 
peu en un terreny bastant pla 
al voltant del riu, seguit de 34 
km de ciclisme amb pujada a 
dos ports que el enduria bas-
tant aquest tram de ciclisme. 
Per acabar els participants van 
fer 3,5 km de cursa a peu.
Els guanyadors absoluts han 
estat el Joan Rubireta del 
CN Vic-Etbamb un temps de 

01:30:26 i la Anabel Gracia del 
Fastrtiatlón amb un temps de 
01:50:24
Per part del Club Triatló Petro-
miralles bons resultats de tots 
els duatletes igualadins: 
68. Albert Felip           01:39:39
77. Sergi Pujabet        01:40:41
100. Oriol Castells      01:42:14
153.Jose-Roque Rios 01:46:43
364. Elena Barlabe      02:00:52
368. Lola Brusau          02:01:20
397. Neus Lladó           02:04:30
460. Isidre Roca           02:12:34
Per equips:
4ª   Pos. Equip Femení
19ª Pos. Equip Masculí

ESQUAIX / REDACCIÓ

Santiago va ser escenari del 
màxim campionat estatal.
El nostre jove representant va 
passar les dues primeres ron-
des del quadre guanyant en 
un dur partit de 3-1 al canari 
Pedro Ezpeleta, un jugador de 
referencia junior fa uns anys i 
que ara ha tornat a la competi-
ció i a vuitens va patir mes del 
compte davant el portuguès 
A. Antunes guanyant per 3-2, 
11-2 el cinquè. A quarts, va 
caure davant el gallec Borja 
Golan numero 5 del rànquing 
mundial per un triple 11-2. In-
abordable!!!
L’igualadí ara encadena un 
més de competició molt exi-
gent anant als europeus indi-
viduals i per equips sub 19 a 
Hèlsinki (Finlàndia), als campi-
onats de Catalunya per acabar 
a Madrid i França on jugarà 2 
torneig professionals.
De moment l’anoienc ha aca-
bar aquest primer Trimestre de 

L’Esquaix Igualada, derrotat a Vilaseca.

l’any en 4art lloc del ránquing 
català sènior, el 8 del ránquing 
espanyol i el 300 del ránquing 
mundial.
 
Lliga catalana 2a: derrota a 
l’Estival de Vilaseca
L’equip de 2a va sumar una 
derrota en una nova jornada 
de lliga. Tot i el resultat de 4-0, 

l’equip va plantar cara. Albert 
Enrich amb Teo Rivero, Joan 
Llorach amb Susanne Jauch 
i Lluís Fernàndez amb Xavi 
Duce van caure tots 3 per 3-1. 
Finalment, Rafa Sánchez va 
fer un notable partit caient da-
vant el campió d’Espanya S17 
Nilo Vidal per un molt digne 13-
15, 6-11, 15-17.

El Subaru Igualada 
femení de pàdel perd 
a Vilafranca
PÀDEL / REDACCIÓ

Nova jornada de lliga i derrota 
de l’equip Subaru femení da-
vant el CT Vilafranca per 2-1.
Montse Santamaria/Carme 
Expósito van perdre el primer 
partit davant Africa Junyent/Eli 
Hernández. Anna Claramunt/
Xussi Muñoz van empatar a 
1 guanyant Mireia Ribas/Fina 
Ruiz 6-3, 7-6, però Cristina 
Pons/Lis Miró van perdre el 
decisiu davant Fina Bertran/
Reyes Prieto per 0-6, 2-6.

Cara i creu del Futbol Sala Òdena
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

L’equip sènior del CFS Òdena 
va guanyar un partit molt com-
plicat el passat diumenge dia 
6 d’abril al pavelló Mestre Vila 
Vell d’Òdena (2-1). El partit va 
començar amb poques ocasi-
ons i amb molta competitivitat 
al mig de la pista, però el Cas-
tellgalí es va avançar al mar-
cador al minut 7 de la primera 
part en l’únic xut que va fer en 
tota la primera part. El partit va 
marxar amb 0-1 al marcador 
i amb els locals sense poder 
crear massa perill a la porteria 
visitant, ja que els visitants tan-
caven molt bé les seves línies.
La segona part però els d’Òde-
na van sortir a buscar l’empat 
des del primer minut i van tenir 
moltes ocasions per poder fer 
gol, però no va ser fins al minut 
37, que Michael feia el gol de 
l’empat, en una paret ben feta 

amb David. Quedava però aca-
bar la feina i fer que els 3 punts 
es quedessin a Òdena. L’equip 
es va arriscar a jugar de 5 els 
últims 5 minuts i en una jugada 
molt ben treballada, Javi feia el 
gol de la victòria a falta d’un mi-
nut per acabar el partit.
Per part de l’Òdena van jugar: 
Pau, Jaume, Ángel, Albert, 
Javi(1), David, Carles, Micha-
el(1), Paco, Pol i Jordi.

El pròxim partit de l’equip sèni-
or serà al torneig que el propi 
Club Futbol Sala Òdena orga-
nitza el  dia 19 d’abril al pavelló  
d’Òdena, contra els equips de 
La Torre i El Bruc. El pròxim 
partit de lliga el disputaran el 
dia 26 d’abril a Berga, 4rt clas-
sificat de la categoria.
Altres resultats
Òdena juvenil-Capellades (1-3)
C. Claramunt-Òdena infantil (4-2) 
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TEATRE / LA VEU

Montserrat Carulla és la prota-
gonista de Iaia!, un espectacle 
que durant aquest mesos rea-
litza una gira per Catalunya i 
amb el qual l’actriu s’acomia-
da dels escenaris. L’especta-
cle, produït per Entresòl Pro-
duccions, tindrà lloc aquest 
diumenge, 13 d’abril, a les 7 
de la tarda al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Aquesta obra forma 
part de la temporada estable 
que organitza l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC) de l’Ajun-
tament d’Igualada.

El jove i la Iaia
El Josep, jove i aturat, viu al 
piset de la seva àvia, que el 
manté. Una nit coneix la Síl-
via, una nena de casa bona, 
i la convida al pis. L’àvia els 
interromp i, des d’aquest mo-
ment, es creen una sèrie de 
confusions i malfiances entre 
la parella, potenciades pel 
caràcter tafaner i mudable de 
l’àvia que, a més, és addicta a 
l’orxata, les noves tecnologies 
i el xat. Els dos joves s’agra-
den, potser fins i tot senten 
alguna cosa més. Tot podria 
ser perfecte, si no fos que 
l’àvia sempre està pel mig; i 
si no fos que el noi amaga un 
dolorós secret. A Iaia! tothom 
busca alguna cosa, tot i que 
sovint ningú no sap què bus-
ca exactament. El Josep bus-
ca algú que el salvi dels seus 
records; la Sílvia, una relació 

que la tregui de la buida rutina 
de les aventures fugaces; i la 
Xesca, una darrera oportunitat 
per gaudir de la vida, encara 
que, per aconseguir-ho, hagi 
de ser imprudent.

Una comèdia familiar
Definir Iaia! exclusivament 
com una comèdia seria injust, 
com gairebé sempre que es 
busca una definició tancada. 
O potser el que és injust és el 
que, en termes generals, inter-
pretem avui què és “comèdia”. 
Allò de riure per riure, tan sa 
i tan respectable com qual-
sevol altra forma d’expressió 
teatral. Però aquest no és el 
cas. Sense renunciar a la co-
micitat, Iaia! és una obra de 

sentiments, de situacions quo-
tidianes que, posats a catalo-
gar-la, podríem situar entre el 
neorealisme i l’anomenat “tea-
tre de la crueltat”. Una comè-
dia tendra i àcida alhora, que 
és un fidel reflex de l’actuali-
tat de la gent del carrer, amb 
temes de fons com l’atur, la 
soledat de la gent gran, la di-
ferència de classes, la proble-
màtica dels desnonaments, la 
relació entre generacions i la 
lluita aferrissada i gelosa de 
dues dones per retenir l’home 
que, ves a saber per què, totes 
dues necessiten. Tot plegat té 
cabuda a Iaia!, en una comè-
dia que busca aprofundir en la 
importància dels sentiments 
i de les ganes de viure. Iaia! 

és un homenatge a la gent 
senzilla, a la recerca dels sen-
timents autèntics, a les ganes 
de viure, als cors protectors 
i a la sinceritat com a mane-
ra d’entendre la vida. Però la 
gent senzilla, els cors protec-
tors, sovint viuen immersos en 
un món fred i ple de penúries, 
on la tecnologia ens roba el 
contacte amb el món real i ens 
fa veure una realitat deforma-
da que confon més que no pas 
ajuda.

Montserrat Carulla en famí-
lia
Aquesta obra, Montserrat Ca-
rulla, la fa una mica en família. 
Resumir el currículum de la 
que sens dubte és la primera 
gran dama del teatre català re-
sulta impossible. N’hi ha prou 
de dir que la seva trajectòria 
abasta més de cinquanta anys 
de dedicació al teatre, el ci-
nema, la televisió i a totes les 
disciplines de les arts escèni-
ques. Per citar alguns títols, 
en cinema El Orfanato, a la 
televisió sèries com Secrets 
de família, El cor de la ciutat 
o La Riera i, en teatre, La filla 
del mar, Pigmalió, El temps i 
els Conway, A Little Night Mu-
sic o La reina de bellesa de 
Leenane. A banda del recent 
Premi Gaudi d’Honor, ha rebut 
la Creu de Sant Jordi i la Me-
dalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya.
L’espectacle l’ha escrit i el di-
rigeix el seu fill Roger Peña, 

“Iaia!”, el comiat de Montserrat Carulla dels escenaris, 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

actor de doblatge, director, 
traductor que ha rebut el Pre-
mi de la Crítica i el Premi Se-
bastià Gasch per la traducció 
de les cançons de Sweeney 
Todd. Com a autor, i després 
de l’èxit de Poder Absoluto, 
torna ara amb un espectacle 
fet a la mida de la seva mare. 
Una proposta completament 
diferent, una comèdia que re-
passa l’actualitat i que consti-
tueix un testimoni dolç i àcid 
alhora del món que ens ha 
tocat viure, amb un sentit de 
l’humor fresc, atrevit i lliure.
El seu nét, Aleix Peña, fa de 
Josep, un noi de poc més de 
20 anys, atractiu i dotat d’una 
certa fragilitat i un aire de 
melangia. Tot i que ha estat 
més un actor de doblatge va 
debutar als 9 anys a The Full 
Monty, dirigit per Mario Gas. 
Katia Klein fa de Sílvia, una 
noia d’uns 25 anys, atractiva 
i dominant. Aparentment se-
gura d’ella mateixa, molt feta, 
al costat del Josep, sembla 
més gran. És una de les ac-
trius emergents del panorama 
teatral català que hem pogut 
veure al cinema, a la televisió 
i al teatre. Animals, Es quan 
dormo, La estación del olvi-
do, Última sesión, Eskalofrío, 
Cuéntame cómo pasó, Aida, 
La Riera, Divines, El cor de la 
ciutat, Las niñas no deberían 
jugar a futbol, Orquesta Club 
Virginia o Volveremos a hablar 
esta noche, són alguns dels 
seus treballs.

Entresòl Produccions

MÚSICA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC) coorganitzen amb el 
Cor d’Homes d’Igualada un 
concert de música sacra demà 
dissabte, 12 d’abril, a 2/4 de 
10 del vespre a la Basílica de 
Santa Maria. L’entrada al con-
cert serà gratuïta.
L’agrupació coral, juntament 
amb un orgue i tres solistes, 
interpretaran del seu reper-
tori la Missa Dalmàtica, del 
compositor romàntic austríac 
Franz Von Suppé, escrita el 
1835 però revisada el 1876, 
i Terribilis est locus iste, una 
peça composta pel composi-
tor anoienc Valentí Miserachs 
l’any 1986. El cor, dirigit pel 

vilafranquí Pere Lluís Biosca, 
estarà acompanyat de tres 
solistes -el tenor Jordi Casa-
nova, el baríton Antoni Marsol 
i el baix Xavier Sants- i de l’or-
ganista Vicenç Prunés.
En aquesta ocasió, el Cor 
d’Homes d’Igualada es veu-
rà reforçat amb una desena 
de cantaires d’altres agrupa-
cions que s’hi han afegit per 
aquesta producció. L’acte es 
repetirà el dia següent, Diu-
menge de Rams, a les 18h, 
a la parròquia de Sant Esteve 
de Granollers dins del cicle La 
Música del Cel.
El Cor d’Homes d’Igualada és 
una recent agrupació vocal 
masculina, creada l’octubre 
de l’any 2011, amb l’objectiu 

de poder treballar de manera 
regular el nombrós repertori 
existent per aquesta formació. 
Els seus membres són una 
vintena de cantants provinents 
d’Igualada i les seves rodalies. 
La major part d’ells amb una 
sòlida formació musical i, fins 
i tot, dedicació professional en 
l’àmbit de la música. Ha pogut 
realitzar concerts a Igualada, 
Vilafranca i Arties. També ha 
realitzat col·laboracions amb 
el Cor de Noies Exaudio i ha 
actuat sota la batuta de Daniel 
Mestre.
El director del cor és Pere 
Lluís Biosca i Soler, nascut a 
Vilafranca del Penedès. Es 
va formar a l’ESMUC amb el 
director Pierre Cao i a la Si-

belius Akatemia de Hèlsinki 
amb Matti Hyökki en l’especia-
litat de direcció coral i música 
antiga. Ha participat al Gran 
Teatre del Liceu preparant les 
parts corals d’algunes pro-
duccions. Actualment dirigeix 
l’ARSinNOVA Cor de Cambra, 
i el grup vocal de música anti-

ga La Xantria, a més de ser di-
rector adjunt del Cor Madrigal 
i el Cor Francesc Valls de la 
catedral de Barcelona. L’any 
2011 va rebre el premi al millor 
director del Festival Internaci-
onal de Cant Coral de Malgrat 
de Mar.

Demà, concert de música sacra del Cor 
d’Homes d’Igualada a Santa Maria
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Des de fa alguns anys, quan 
arriba la Setmana Santa, l’Or-
questra Simfònica del Vallès 
organitza una gira amb un 
concert participatiu amb diver-
sos cors d’arreu de Catalunya. 
El proper dimarts, 15 d’abril, a 
les 21h, la Basílica de Santa 
Maria d’Igualada acollirà Un 
rèquiem alemany de Johanes 
Brahms, una partitura per a 
cor i orquestra, a càrrec de la 
Coral Mixta d’Igualada, el Cor 
de Cambra de Granollers i la 
Coral de la Universitat Rovi-
ra i Virgili de Tarragona. Xa-
vier Puig dirigeix un concert 
en el qual també participen 
la soprano Ulrike Haller i el 
baríton Pau Bordas. Un acte 
coorganitzat per l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, la Coral 
Mixta, l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i que compta amb el su-
port de Super Mas i la Clínica 
Dental Anoia, entre altres. Les 
entrades, que tenen un preu 
de 25 euros, amb descomptes 
per a diversos col·lectius, ja 
són a la venda al Punt de Difu-
sió Cultural i Turística d’Igua-
lada, al Carrer Garcia Fossas, 
número 2.

Un rèquiem alemany
Molts compositors han abor-
dat el tema de la mort i del 
més enllà en la seva música. 
Un d’ells és Johanes Brahms 
(1833-1897) amb el seu Un rè-
quiem alemany. Altres de molt 
coneguts són els de Mozart, 
Verdi o Fauré. Els tres primers 
moviments del Rèquiem ale-
many es van donar a conèi-
xer a Viena, l’1 de desembre 
de 1867, en una interpretació 
deficient i amb una recepció 

negativa del públic. Sense cap 
desànim, Brahms va tornar a 
dirigir l’obra a la catedral de 
Bremen, el Divendres Sant de 
1868, en presència de Joseph 
Joachim i de Clara Schumann. 
Ja tenia sis moviments i esta-
va, aparentment, completa. Va 
ser una audició molt emotiva. 
Intèrprets i públic es van dei-
xar colpir per les belleses de 
l’obra. El 1869 es va estrenar 
a Leipzig una versió amb un 
nou moviment per a veu de 
soprano i cor. Així s’iniciava 
la fulgurant carrera interna-
cional que consagrava un 
jove compositor de 35 anys. 
El Rèquiem es fonamenta en 
una superba arquitectura mu-
sical, l’expressiva declamació 
dels solistes, la noblesa dels 
passatges homòfons del cor, 
la plasticitat de les fugues co-
rals, l’equilibri de la polaritat 
entre la contingència humana 
i la solidesa del suport sobre-
natural, visible tant en l’interior 
dels moviments com en l’es-
tructura general de l’obra. Tot 
per emfasitzar aspectes com 
el caràcter efímer de la vida 
terrenal, la futilitat de l’exis-
tència humana, el temor del 
judici o la certesa de la resur-
recció. L’obra conclou amb un 
inefable sentiment de pau i de 
conhort.

L’Orquestra Simfònica del 
Vallès
L’any 2012, coincidint amb el 
seu 25è aniversari, l’Orques-
tra Simfònica del Vallès va ini-
ciar el projecte dels concerts 
participatius de Setmana San-
ta adreçat als cors catalans 
que tenen una implantació 
social molt àmplia i acollint un 
concert a la seva pròpia ciutat. 

Enguany Un rèquiem alemany 
s’escoltarà a Tarragona, Mata-
ró, Lleida, Granollers, Girona, 
Igualada i Barcelona. Amb 
una activitat de més de cent 
actuacions l’any, participa en 
les programacions del Palau 
de la Música Catalana o en les 
gires d’Òpera a Catalunya. La 
seva activitat ha estat guardo-
nada amb molts premis, entre 
els quals destaquen el Premi 
Nacional de Música de la Ge-
neralitat i la Medalla d’Honor 
de la Ciutat de Sabadell.

Xavier Puig, Ulrike Haller i 
Pau Bordas
El cerverí Xavier Puig dirigeix 
aquest concert, que comptarà 
amb uns cent vuitanta intèr-
prets. Actualment dirigeix la 
Murtra Ensemble i és director 
titular del Cor de Cambra de 
l’Auditori Enric Granados de 
Lleida. 
Ulrike Haller i Pau Bordas se-
ran dos dels noms destacats 
en aquesta cita. Haller, nascu-
da a Meran (Itàlia), ha actuat 
com a solista al Palau de la 
Música Catalana, l’Auditori de 

Barcelona, la Sagrada Famí-
lia, l’Auditori de Girona, l’Audi-
torio Manuel de Falla de Gra-
nada, i en diverses poblacions 
catalanes, acompanyada per 
formacions musicals de pres-
tigi. Pel que fa a Pau Bordas, 
ha cantat amb les orquestres 
més importants del panorama 
musical català i espanyol. 

Cors i corals de reconeguda 
trajectòria
El Cor de Cambra de Grano-
llers neix el 1996 amb l’escola 
de música creada aquell ma-
teix any en el marc de la So-
cietat Coral Amics de la Unió, 
entitat dedicada des de 1877 
a la promoció i difusió de la 
música coral. El seu repertori 
és molt ampli i comprèn obres 
de diversos gèneres, èpoques 
i estils: polifonia religiosa i pro-
fana, barroc, classicisme, ro-
manticisme, música contem-
porània i cançons tradicionals 
d’arreu del món, fent especial 
atenció a la música tradicio-
nal catalana. Ha participat en 
diversos festivals Internacio-
nals de cant coral tan a l’Estat 

L’Orquestra Simfònica del Vallès porta a Igualada el seu 
concert participatiu amb “Un rèquiem alemany” de Brahms

espanyol com a diversos pa-
ïsos d’Europa. La coral de la 
Universitat Rovira i Virgili, de 
la seva banda, va ser fundada 
l’any 1991 per la seva actual 
directora, Montserrat Ríos. El 
treball seriós i constant que re-
alitza li ha permès dur a terme 
un seguit d’activitats que li han 
donat un prestigi merescut i ha 
realitzat col·laboracions amb 
diverses orquestres. 
La Coral Mixta d’Igualada, fi-
nalment, va ser fundada l’any 
1955 pel mestre Joan Just i 
actualment està formada per 
trenta-set cantaires que com-
parteixen una gran afició per 
la música i pel cant coral. És 
una entitat dinàmica i inquieta, 
moguda sempre per les ga-
nes de millorar, de descobrir 
repertori nou i d’aconseguir 
fer una música interessant. El 
repertori de la Coral Mixta és 
extens i variat, ja que comprèn 
obres des del Renaixement 
fins a peces d’autors contem-
poranis, passant per cançons 
tradicionals i populars de Ca-
talunya i d’arreu. 

COL.LECCIONISME / LA VEU

El Grup Filatèlic d’Igualada 
-com a entitat sòcia de l’Ate-
neu Igualadí- organitza aquest 
dissabte una trobada amb afi-
cionats que exposaran les se-
ves col·leccions a tots els curi-
osos i simpatitzants que visitin 
l’entitat igualadina dissabte de 
09:00h a 14:00h al vestíbul de 
l’Ateneu. La jornada forma part 
de la programació especial de 
l’Ateneu, per a commemorar, 
fins el pròxim 25 d’agost, els 
seus 150 anys.
El Grup Filatèlic d’Igualada és 
membre de l’Ateneu Igualadí 
des de 1999, un total de 15 

anys compartint espai i cultu-
ra amb l’entitat igualadina. El 
seu president, Josep Caseras, 
assegura que se senten part 
de l’Ateneu i convida a tots 
els col·leccionistes d’Iguala-
da i comarca a formar part 
de la seva associació, una 
entitat amb més de 65 anys 
de vida, formada per un grup 
d’amics amants del món del 
col·leccionisme que tenen 
coma objectiu fomentar el col-
leccionisme i donar visibilitat a 
aquesta afició tan antiga i se-
guida per milers d’aficionats a 
molts països.

Trobada de col·leccionisme 
amb motiu del 150 aniversari de 
l’Ateneu 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a partir de 
les 11 de la nit tindrà lloc una 
nova nit musical a laBastida. 
En aquesta ocasió anirà de la 
mà de Da Souza i Furguson 
i el preu de  l’entrada serà 3 
euros.
L’Àngel, el bateria i veu de Da 
Souza, vestia una samarreta 
de Furguson, que es movia 
a ritme dels cops que anava 
fotent amb les baquetes ben 
aferrades entre les mans. La 
imatge és de fa unes setma-
nes en un concert dels mallor-
quins, i sembla un bon auguri 
per la nit esclatant que es pre-
veu a laBastida el proper 12 

d’abril.
Sembla un cartell ideal que 
combina la jove veterania de 
Furguson i l’empenta exultant 
dels de Mallorca, una nit de 
guitarres i venes del coll que 
s’inflen, de nou al Rec iguala-
dí, el barri industrial de la ciu-
tat d’Igualada on laBastida hi 
té el seu espai.
Furguson ja fa dies que tre-
pitgen escenaris. Els de Gurb 
ja han passejat els seus dos 
discos per tot arreu i ja és co-
neguda la força que transme-
ten els seus directes. The leap 
year, el seu últim treball, ja té 
més d’un any i potser tindrem 
ocasió d’escoltar les cançons 

que el succeiran.
Els de Mallorca transmeten 
una alegria especial. La for-
ça ascendent d’un grup que 
diu moltes coses i molt inte-
ressants de manera directa. 
Flors i violència, el seu primer 
disc, amb quatre cançons que 
vénen de la primera maqueta 
que van fer, i set més de no-
ves, és la seva targeta de pre-
sentació, mitja hora escassa 
de força primitiva i poètica a 
parts iguals.
L’espai de laBastida ofereix la 
seva segona nit de música de 
la temporada, que es preveu 
excitant i farcida de propostes.

Demà dissabte, concert a laBastida amb Da 
Souza i Furguson
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La nit just abans dels bos-
cos. Producció: Arsènic 
Creació i TNT-CAET. Autor: 
Bernard-Marie Koltès. Tra-
ducció: Sergi Belbel. Direc-
ció: Roberto Romei. Amb: 
Òscar Muñoz. Teatre de l’Au-
rora. Divendres, 4 d’abril.

La decisió de no fixar l’es-
pectacle sobre un escenari 
concret és, sens dubte, un 
dels grans encerts de La nit 
just abans dels boscos diri-
gida per Roberto Romei. El 
text (del dramaturg francès 
Bernard-Marie Koltès) és bo 
i té molt de suc, però tam-
bé és força dens i es faria 
feixuc en la seva més d’una 
hora de llargada. El públic –
només 35 persones, d’altra 
manera seria difícil moure 
el grup i crear l’atmosfera 
que l’experiència requereix– 
acompanya el protagonista 
per diferents espais. Primer, 
quan el descobreix en la pe-
nombra, mirant-lo de lluny; 
després, quan l’escolta, en-
voltant-lo; i, finalment, quan 
ja el coneix i pot arribar-hi a 
empatitzar, integrant-lo en la 
massa.
Proximitat total i absoluta, 
perfectament conduïda per 
un únic intèrpret sobre qui re-
cau tot el pes de l’acció, tant 
la prevista dins la funció com 
la que es desencadena arran 
d’aquesta. Es dirigeix direc-
tament al públic, el toca, el 
mira als ulls, el qüestiona, el 
desafia, se’n riu... trenca to-

NÚRIA CAÑAMARES

Propera, real

talment amb la quarta paret i, 
també, amb el que seria la pri-
mera fila. Perquè ni hi ha files 
ni parets, solament un home 
que explica de tu a tu a uns 
desconeguts la seva misera-
ble vida i la manera com entén 
el món, que veu cruel i injust.
El fet de portar l’espectacle al 
carrer dota el muntatge d’una 
morbositat afegida, ja que hi 
entra en joc la reacció dels vi-
anants que, casualment, pas-
sen per la zona. Hi ha qui ca-
mina ràpid per no interferir, hi 
ha qui s’afegeix en un racó per 
veure què succeeix, hi ha qui 
pregunta i, sí, pot haver-hi qui 
increpa creient que es parla 
d’ell. Per tot plegat, un expe-
riment que converteix el públic 
en còmplice actiu i/o passiu, 
al gust de l’espectador. Aquí, 
doncs, més encara que en al-
tres propostes, cada bolo és 

diferent, ja que els espais i 
la implicació dels ‘acompa-
nyants’ de la nit varien sem-
pre. 
De veu potent i ulls punyents, 
Òscar Muñoz se’n surt amb 
desimboltura esprement el 
seu potencial amb una inter-
pretació de dicció excel·lent 
i plena de canvis de registre 
que, en qüestió de segons, 
el transformen en paranoic, 
irat o desgraciat deprimit. La 
marginació, la solitud, l’amor, 
la lluita... el porten sense un 
rumb definit i esperançador, 
però, això sí, fidel a uns ide-
als.
Un cop més, ens trobem da-
vant una obra escrita fa un 
bon grapat d’anys (el 1977) 
que encara avui és vigent i 
té la capacitat d’obrir-nos la 
ment i sacsejar-nos perquè hi 
reflexionem una mica. 

Notes teatrals

MÚSICA / LA VEU

Dilluns 7 d’abril  a les 7 de la 
tarda va tenir lloc al Pavelló 
de hoquei de les Comes la 
dotzena edició de la Cantata 
escolar. Activitat organitzada 
per l’ajuntament d’Igualada 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament de Vilanova del Camí i 
el suport logístic de les esco-
les municipals d’art, música i 
teatre d’Igualada.
Amb un pavelló ple a vessar, 
l’acte s’inicià amb breus par-
laments de les direccions de 
les escoles artístiques i de 
l’alcalde d’Igualada, Sr. Marc 
Castells, qui va remarcar la 
importància i el poder de con-
vocatòria de l’activitat.
Seguidament inicià el concert 
la Big Band de l’escola de mú-
sica que, dirigida per Josep 
Buch, va interpretar Butter-

nut Strut, Nice and easy i On 
the Sunny Side of the Stre-
et. Després del petit concert 
s’inicià la segona part en la 
que l’alumnat de 4t de primà-
ria de les escoles d’Igualada: 
Acadèmia Igualada, Ateneu, 
Àuria, Emili Vallès, Escolàpi-
es, Escola de música, Escola 
Pia, Gabriel Castellà, Garcia 
Fossas, Jesús Maria, Mare del 
Diví Pastor, Maristes Igualada, 
Mestral, Monalco, Montclar, 
Mowgli, Ramon Castelltort i 
Joan Maragall, Marta Mata, 
i Pompeu Fabra de les esco-
les de Vilanova del Camí -al 
voltant d’uns 700 cantaires-, 
acompanyats per professors 
de l’escola de música i per 
la narració d’Alícia Zamora, 
alumna de l’escola municipal 
de teatre, van interpretar la 
cantata El Petit Príncep d’An-

“El Petit Príncep” a la 12a. edició de la Cantata escolar

toine de Saint Exupéry /Jordi 
Enjuanes-Mas i Ricard Gime-
no, dirigits tots ells per Mont-
serrat Roset.
Els pares i mares, a més de 
les cançons, van poder gau-
dir de les coreografies d’Elena 
Bernal i Elena Garcia, que van 
ser interpretades per alum-
nes de l’escola de dansa del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
dels treballs plàstics que am-
bientaven el pavelló. Treballs 
realitzats pels mateixos can-
taires sota la direcció de David 
Obiols.
En finalitzar la cantata, i des-
prés d’un llarg aplaudiment di-
rigit als mestres i als alumnes, 

Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; Anna Bacardit, regidora 
d’ensenyament i universitats, 
i els directors de les escoles 
d’ensenyaments artístics, van 
obsequiar als col·laboradors 
i als mestres de música i de 
plàstica amb un petit detall flo-
ral. No està de més fer notar 
i agrair també la col·laboració 
potser no tan visible, de mes-
tres i tutors de les aules de 4t 
que amb el seu treball han aju-
dat a la realització de la can-
tata així com la realització de 
la il·lustració del programa de 
mà, feta per Pedro J. Bermu-
do, alumne de l’escola munici-
pal d’art.

700 alumnes d’Igualada i de Vilanova del Camí van omplir de cants Les Comes  FOTO: Joan Guasch

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
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Ahir es va presentar la 25a. edició de La Mostra d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

La sala d’actes de la Biblio-
teca Central d’Igualada acull, 
avui divendres a les 7 de la 
tarda, la presentació d’un lli-
bre escrit per tres igualadins. 
Es tracta de Filosofía de hie-
lo y fuego, escrit per Bernat 
Roca, Francesc Vilaprinyó, 
historiadors i David Canto, 
periodista.
Aquest llibre és un assaig 
que vol donar eines i aportar 
punts de vista per compren-
dre la saga literària de Cançó 
de gel i foc i la sèrie Juego de 
tronos. També hi ha informa-
ció sobre la producció televi-
siva i el bagatge de l’autor, 
George R. R. Martin.

Què us va portar a escriure 
aquest llibre?
Parteix del bloc que un de 
nosaltres, Bernat Roca, va 
iniciar, “Juego de tronos y la 
filosofía”. Hem ampliat els ar-
ticles, n’hi hem afegit molts 
de nous i hem comptat tam-
bé amb els dibuixos de dos 
igualadins, el Joan Sallent i 
el Nat Guix.
Per llegir-lo, cal haver lle-
git o vist Joc de trons o el 
llibre pot ser una manera 
d’enganxar-se a la saga.
Bé. És un bon llibre per 
aquells qui han llegit els lli-
bres i volen anar més enllà. 

TEATRE / LA VEU

Ahir dijous va tenir lloc, al matí 
a Barcelona i a la tarda a Igua-
lada la presentació de la 25a 
Mostra de Teatre d’Igualada.
Al matí la presentació es va 
dur a terme al Palau Marc, seu 
del departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
va comptar amb al presència 
de Ferran Mascarell, conse-
ller de Cultura, Marc Castells, 
alcalde d’Igualada, Òscar Bal-
cells, gerent de la Mostra i Òs-
car Rodríguez, director artístic 
de l’esdeveniment.
Durant la presentació es va 
fer un petit tast d’un dels es-
pectacles que s’estrenaran la 
Mostra d’enguany, Passing i 
vean! de la companyia de circ 
Ambizurdos.
A la tarda, a La Cotonera, es 
va dur  terme a presentació a 
la ciutat. En aquesta ocasió es 
va comptar amb la presència 

de Josep Miserachs, primer 
tinent d’alcalde d’entorn i de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada; de M. An-
gels Blasco, delegada territo-
rial a la Catalunya Central del 
departament de Cultura i del 
gerent i director artístic de la 
Mostra, Òscar Balcells i Òscar 
Rodríguez, respectivament.
La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil arriba 
als 25 anys convertida en el 
referent català de les arts es-
cèniques per a tots els públics. 
Una cita ineludible per a les 
companyies, els professionals 
i el públic que podran gaudir 
dels millors espectacles ca-
talans en una programació 
que aposta per la qualitat, la 
contemporaneïtat, la novetat i 
el risc. Durant quatre dies, el 
centre d’Igualada –una gran 
zona de vianants ideal per 
passejar en família– es trans-
forma en un gran escenari que 

converteix la ciutat en capital 
catalana de les arts escèni-
ques per a infants i joves. 
En el decurs de la presenta-
ció a Barcelona, el conseller 

Ferran Mascarell ha destacat 
que “al llarg de l’any s’ha dut 
a terme una feina intensa per-
què aquesta edició sigui d’alta 
qualitat. 
S’ha creat per primera vega-
da una taula de treball per-
manent entre un equip de 
l’ICEC, l’Ajuntament, els or-
ganitzadors i les mateixes as-
sociacions. Ens convé que La 
Mostra d’Igualada serveixi per 
incentivar nous públics, com a 
eina útil d’expressió creativa 
per als nostres artistes, com a 
referent professional del sec-
tor. Hem treballat intensament 
perquè així sigui”. 
Per la seva banda, l’alcalde 
de la ciutat d’Igualada, Marc 
Castells, ha assegurat que “La 
Mostra d’Igualada és un apa-
rador per a les companyies, 
però s’ha convertit en un gran 
aparador per a la pròpia ciutat, 
que volem que sigui ocupada 
cívicament com passa cada 
any. Especialment en aquesta 
25a edició, és un element di-
namitzador de la cultura de la 
ciutat i del seu teixit econòmic, 
per això des de l’Ajuntament hi 
estem absolutament bolcats i 
compromesos.” 
D’entre les 274 propostes re-
budes, han estat 48 les esco-
llides per formar la Programa-
ció Oficial, a les quals s’hi ha 
d’afegir un nou Espai paral·lel 
de l’Associació de Narradors 
Professionals de Catalunya. 
Així, a la 25a edició de La 
Mostra s’hi aplegaran 48 com-
panyies i 6 narradors, que ofe-
riran un total de 59 propostes 
de tots els gèneres de les arts 
escèniques per a públic famili-
ar amb 105 actuacions. 
Dels 48 espectacles de la pro-
gramació oficial, 12 seran es-
trenes. El director artístic de 
la fira, Òscar Rodríguez, ha 
remarcat que “quan pensem 
la programació volem ser útils 

als programadors i alhora cre-
ar tendència entre el públic, 
per exemple enguany tenim 
espectacles pensats per a 
joves. També ens arrisquem 
per anar més enllà i que les 
companyies s’obrin pas entre 
les programacions més con-
vencionals però també a l’es-
tranger. Això ja passa en els 
darrers anys gràcies als pro-
gramadors internacionals que 
ens visiten”. 
Així doncs, la companyia de 
circ Cap i Cua inaugurarà la 
25a Mostra d’Igualada amb 
Entredos, un espectacle inno-
vador que submergeix sense 
paraules en el seu món màgic, 
poètic i còmic a l’espectador, 
fent-lo dubtar de si està des-
pert o somniant. 
Les funcions es podran veu-
re en 12 espais (7 tancats 
i 5 a l’aire lliure), a més dels 
recorreguts dels espectacles 
itinerants. Entre els espais 
d’actuació cal destacar que 
per primer cop es faran es-
pectacles a l’aire lliure al com-
plex de la Igualadina Cotonera 
(1841), antiga factoria tèxtil en 
ple procés de recuperació i re-
habilitació. El gerent de la fira 
Òscar Balcells ha explicat que 
“La Mostra arriba als 25 anys 
com un punt de trobada con-
solidat entre el sector profes-
sional i alhora un gran esde-
veniment per al públic familiar. 
Es una fira que té voluntat de 
servei per al sector, volem que 
sigui útil per als professionals, 
és la nostra vocació i és el tre-
ball que hem fet per aquest 
any adaptant-nos a la situació 
del sector. Per això fem un 
pas endavant amb una Llotja 
diferent, que elimina parets 
per ser un espai més diàfan i 
dinàmic i també amb un nou 
format de funcionament.”

Tres igualadins, Bernat Roca, Francesc 
Vilaprinyó i David Canto, presenten el llibre 
“Filosofía de hielo y fuego”

També pels qui han vist la sè-
rie i veuen els llibres com una 
tasca feixuga (5 llibres sovint 
espanten) pot ser una bona 
entrada al món literari de Ge-
orge R.R. Martin. I també és 
possible que algú li agafin ga-
nes d’entrar al Joc de Trons a 
partir de llegir alguns articles 
del llibre, més històrics o cul-
turals. 
Com està estructurat el lli-
bre.
A grans trets en tres parts: vi-
sió dels personatges mascu-
lins, la dels femenins (Martin 
els dóna un enfocament quasi 
impensable en el gènere fan-
tàstic) i una secció sobre els 
referents culturals i filosòfics, 
curiositats sobre la sèrie tele-
visiva, les arrels històriques, 
etc.

És un llibre filosòfic, tal 
com diu el títol o pot enten-
dre’l tothom?
És un metallibre, un llibre 
que parla d’altres llibres, 
de sèries, de pel·lícules, de 
cançons. També de filosofia, 
psicologia, història, literatura. 
Té un llenguatge planer, peri-
odístic i literari, moltes cites, 
il·lustracions i píndoles d’in-
formació clau per tal de guiar 
al lector en un viatge iniciàtic 
suggestiu. 
Què aportarà el llibre als 
seguidors de Joc de trons?
Els aportarà una visió nova, 
diferent, amb perspectives a 
altres mons, finestres a la psi-
cologia dels personatges i als 
grans autors de la filosofia, la 
literatura. Buscàvem entrete-
nir el lector i donar a pensar. 

Cinquanta quatre companyies presentaran els seus espectacles, dels quals 12 són estrena, amb 105 representacions 
en quatre dies

Presentació de La Mostra al Palau Marc de Barcelona
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Helene von Druskowitz, altrament Helene Maria 
Druschkovich, va néixer el 2 de maig de 1856, a  Vi-
ena. De ben joveneta, el seu domini del teclat va por-
tar-la a un notable nivell en la carrera de piano. Això 
no obstant, no tardaria a desbancar-se del món de 
la música per a decantar-se cap el món del pensa-
ment i de les doctrines filosòfiques. En aquest sentit, 
va treure’s el Doctorat de Filosofia, a la Universitat 
de Zuric, alhora que anava fent-se propis uns pen-
saments profundament rupturistes, caracteritzats 
sobretot per la misantropia envers els homes i la 
megalomania. Així, va esdevenir  una dona lliure i 
summament avantatjada en les seves idees, com-
promesa i rebel. La seves aportacions discursives va 
compartir-les amb una gran passió pel món de l’as-
saig i la crítica literaris. Aviat, però, les seves resoltes 
conviccions i les seves posicions ideològiques van 
comprometre-la amb un feminisme radical encara 
incipient, a més d’uns radicals principis socialistes i 
d’un rotund posicionament ateu.
Al costat de la Música i de la Filosofia també va es-
tudiar Arqueologia i Història de la Literatura i Llegues 
Modernes, tot exercint de professora en diferents 
universitats europees; a més de consolidar-se com a 
una experimentada viatgera. Amiga de Nietzsche, va 
participar  durant un temps del seu cercle més pro-
pers on no va estar-se de reivindicar -pel salons pa-
risencs uns drets igualitaris entre homes. De tant en 
tant, ella, advocava per una societat de dones – ges-
tionada i dirigida per elles, una pretensió que xocava 

CARMEL·LA PLANELL

Helene von Druskowitz, una dona incòmoda per al patriarcat
violentament amb els cercles aristocràtics vienesos, 
representants de la doble moral que invisibilitzava les 
dones. 
Les seves tesis feministes anaven en aquestes línies 
i molt especialment en què                    l’espècie mas-
culina no mereix ni l’apel.latiu humà, ja que -segons 
ella- es desmarcava d’aquesta atribució. Ella conside-
rava que els homes a través del seu domini patriarcal 
havien convertit el món material en un espai inhumà 
i inhabitable; i per això, es feia inexcusable evitar les 
relacions promiscues entre els dos gèneres, mante-
nint un determinant rebuig fins i tot al matrimoni. I jus-
tificant que aquesta necessària segregació sexual ja 
existia en les primitives civilitzacions,  segons els seus 
estudis antropològics, calia recuperar la naturalesa i la 
perfecció perduda de la persona.
Propera a grans personalitats, especialment carismà-
tiques, com Rainer Maria Rilke o Lou Andreas Salo-
mé; i molt introduïda en els cercles intel.lectuals de 
l’època, va fer-se amiga d’unes reconegudes escrip-
tores com: l’austríaca Marie von Ebner - Eschenbach 
i l’alemanya Malwida von Meysenbug. A l’any 1887 va 
iniciar una relació amorosa amb la soprano alemanya 
Thérèse Malten, pseudònim de  Thérèse Müller, una 
de les grans intèrprets de les heroïnes operístiques 
de Richard Wagner; amb ella van viure-hi prop d’una 
dècada a la ciutat de Dresden. Al cap dels anys, a 
conseqüència d’encaixar molt malament que la seva 
parella l’abandonés, l’Helene va inaugurar un lamen-
table episodi de crisis nervioses, lliurant-se al consum 

de  drogues i alcohol. 
Finalment, en una etapa 
de la seva vida en què 
ja no li quedaven fami-
liars, va haver de ser 
internada en un hospi-
tal psiquiàtric, un centre 
on sembla ser que van 
diagnosticar-li un greu 
quadre de megalomania 
i d’alcoholisme, essent 
derivada a un rigorós 
control medicamentós. Tot i això, no va deixar de 
banda ni la seva activitat literària, ni tampoc el seu 
vici de fumadora; de manera que, si bé es recrea-
va amb els seus escrits de tracte filosòfic i de dures 
sàtires androfòbies, castigava el seu organisme amb 
un negligent ús dels medicaments.  Tot i ser amable i 
molt generosa en el tracte, no va tardar a revoltar-se 
entre visions i deliris que  apuntaven a agreujar més 
i més la seva enrevessada personalitat. De retruc, i 
des del punt de vista clínic, la seva condició de lesbi-
ana va ser considerada com a una desviació mental, 
una malaltia que tan sols tenia cura mitjançant una 
intensa medicació d’hipnòtics i ansiolítics. Reclosa 
en tant que interna de la Clínica Mauer-Öhling, de 
Viena, la desorganització de la seva personalitat, les 
alteracions del seu pensament i el desequilibri del 
seu estat d’ànim van anar de mal en pitjor durant més 
de dues dècades, fins el dia 31 de maig de 1918, 

Entre nosaltres

CULTURA / LA VEU

L’última sessió del segon tri-
mestre de l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent 
Gran va anar a càrrec de l’eco-
nomista i activista cultural Da-
vid Vila, que va parlar sobre 
l’aventura del català, sobre 
quina és la situació social del 
català i, sobretot, quins són els 
nostre hàbits lingüístics i com 
podem incidir-hi.
El català és la 88a llengua més 
parlada del món, per davant 
de més de 6.000 llengües i, en 
el món editorial, el català és 
la 20a llengua. El nombre de 
persones que entén el català 
ha augmentat en sis milions, 
ha passat dels quatre milions 
als anys 70 als deu milions a 
l’actualitat. A més, en l’inici dels 
blocs a internet, la nostra llen-
gua va ser, durant unes setma-
nes, la segona del món. Amb 
el temps altres llengües s’han 
col·locat per sobre, tot i que el 
català segueix sent present. 
De fet, segons va concretar 
David Vila, la presència del ca-
talà a la xarxa i l’àmbit informà-
tic bat els índexs percentuals 
que correspondrien al nombre 
de parlants.
David Vila va portar una con-
ferència amena i encoratjado-

ra, que va animar el col·loqui 
amb els assistents ja que molts 
d’ells coneixen parlants d’al-
tres llengües que, en viure a 
Catalunya, no tenen problema 
en parlar en català.

40 anys d’Igualada ciutat pu-
billa de la sardana
L’AUGA i l’Agrupació Sardanis-
ta d’Igualada recordaran el pro-
per dilluns 28 d’abril la històrica 
diada que va viure Igualada fa 
quaranta anys, l’abril de 1974, 
en ser proclamada Ciutat Pubi-
lla de la Sardana.
Un reconeixement molt espe-
rat i treballat per l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada, que es 
va veure correspost amb una 
gran presència i participació 
en tots els actes. Malgrat els 
advertiments del govern, les 
senyeres hi van onejar mas-
sivament per primera vegada. 
El record d’aquella diada ha 
quedat gravat en la memòria 
de tots els qui ho van viure. 
Ara, quaranta anys després, 
se’n celebrarà un recordatori a 
través del testimoni dels orga-
nitzadors, com Joan Solà i Te-
resa Farrès, i de la documenta-
ció de la diada. Una ballada de 
sardanes tancarà l’acte, obert 
a tota la ciutat d’Igualada.

L’AUGA tanca el segon 
trimestre amb una conferència 
sobre la llengua catalana

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Iguala-
da han iniciat aquest 2014 
l’Escola de Castells. La Colla 
realitza cada mes un assaig 
diferent a diferents indrets de 
la ciutat amb l’objectiu d’in-
troduir el món dels castells 
als igualadins i anoiencs a 
més de treballar una temà-
tica castellera específica 
per cada ocasió. Així doncs, 
aquest Dilluns vinent, 14 
d’Abril a les 8 del vespre, 
els Moixiganguers faran es-
cola de Castells al Gimnàs 
Dinàmic Sport, situat al car-
rer Gran Bretanya, 24. El fet 
de fer l’assaig en un gimnàs, 
ajudarà a treballar els temes 
relacionats amb la força, un 
dels quatre principals valors 
castellers juntament amb 
l’equilibri, el valor i el seny. 
També es realitzaran diver-
tides pinyes dinàmiques. 
Els Moixiganguers animen a 
tothom qui acostuma a anar 
al Gimnàs Dinamic Sport i 
a la ciutat en general (com 
sempre, l’assaig està obert a 
tothom qui ho desitgi), a su-
mar-se a un dia tan especial. 
A l’assaig s’explicaran les di-
verses posicions que hi ha a 
la pinya i s’animarà a tothom 
a fer els seus primers passos 

en el món casteller, un món 
molt divertit.

Gran actuació a Lleida i 
calçotada
Aquest darrer cap de setma-
na, els Moixiganguers van 
desplaçar-se a Lleida on van 
actuar a la Diada del 19è ani-
versari de la colla local, els 
Castellers de Lleida. Tam-
bé van actuar els Castellers 
de Caldes. L’actuació es va 
realitzar dissabte a la tarda, 
fet que va restar camises a 
la Colla que tot i així va re-
alitzar una gran actuació, 
anotant-se el 4de7, el 4de7 
amb agulla i el 3de7. Tots els 
castells van ser descarregats 
sense problemes aparents, 
destacant diverses estrenes 
en posicions com baixos, 
terços, dosos i una molt jove 
dos al pilar del 4de7 amb 
agulla i al pilar de 5 final. En 
el 3de7, els morats van apro-
fitar per provar el tronc sense 
quints, del que podria ser un 
futur 3de8. 
Els castells que es varen 
veure a plaça són els se-
güents: Castellers de Lleida 
3d7 2d7 4d7 v5 Castellers de 
Caldes 4d6a 5d6 4d6 p5 Moi-
xiganguers 4d7 4d7a 3d7 p5
L’endemà, els Moixiganguers 

van realitzar la seva concor-
reguda calçotada anual, i és 
que cal agafar bona força, 
ja que la de Lleida només 
ha estat la segona actuació 
d’aquest 2014. Els Moxigan-
guers d’Igualada no s’aturen 
i aquest diumenge vinent, ac-
tuaran a Vilanova i la Geltrú. 
Aquesta setmana, els Morats 
han rebut una gran notícia, 
ja que el pròxim 14 de Juny 
actuaran a la ciutat de Valls a 
la “Diada del Patí” on tindran 
el privilegi d’actuar amb una 
Colla tan reconeguda com la 
Colla Joves de Valls. Actuar 
a Valls serà un al·licient més 
per encarar la temporada.

Els Moixiganguers portaran els seus 
castells al Gimnàs Dinàmic Sport d’Igualada
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LLIBRES / CRISTINA ROMA

La Bev Allan és una igualadi-
na d’adopció. Fa una trentena 
d’anys que va venir des de la 
seva Anglaterra natal a Iguala-
da on exerceix de professora 
d’anglès i on ha desenvolupat 
la seva altra passió: escriure 
noveŀles.
Ara presenta el seu nou llibre 
Lucius Minicius Rides Again, 
una noveŀla en anglès que re-
trata la història de superació de 
les persones amb discapacitat. 
Durant les Olimpíades de Bar-
celona’92 la Bev va assistir a 
diverses competicions dels at-
letes participants als Jocs Pa-
ralímpics i va quedar admirada 
de l’afany de superació que 
tenen aquestes persones amb 
diverses discapacitats físiques 
i aquí va començar a germinar 
la idea d’escriure una noveŀla 
sobre aquest tema. Després 
de tots aquests anys finalment 
el llibre ha vist la llum. “Vaig 
anar a veure els Jocs Paralím-
pics amb la meva família, no 
sabia massa de què anava, i 
vaig quedar impressionada”, 
explica la Bev “i quan una cosa 
m’impressiona molt, tinc ganes 
d’escriure i d’aquí va sorgir el 

llibre, que primer va ser en ca-
talà i més endavant em vaig 
decidir a escriure el llibre en 
anglès, perquè és la llengua en 
què m’expresso millor”.
El llibre, finalment revisat i 
acabat, porta per títol Lucius 
Minicius Rides Again. El relat 
versa sobre com les persones 
amb discapacitats poden arri-
bar a superar-les i de l’accep-
tació d’aquestes persones per 
part de la societat en general. 
Explica la Bev que la noveŀla 
“relata la història d’una noia de 
13 anys, filla de pares separats 
que mai s’havia trobat directa-

ment amb persones amb dis-
capacitats i un dia es retroba 
amb el seu pare, a qui no ha-
via vist des de feia molts anys 
i que a resultes d’un accident, 
ara és paraplègic. Des del pri-
mer moment de l’espant i el no 
saber, en la noveŀla es va ve-
ient l’evolució de la noia, com 
de mica en mica va entenent i 
va admirant l’afany de supera-
ció de les persones amb disca-
pacitat. La seva relació amb el 
pare s’aprofundeix cada vega-
da més i la seva visió de la vida 

canvia de forma important, mo-
dificant-se la seva escala de 
valors. La història passa durant 
els Jocs Paralímpics de Barce-
lona”. 
La noveŀla està escrita en pri-
mera persona i la Bev Allan 
s’ha posat a la pell de la noia 
de 13 anys. “No m’ha resul-
tat massa difícil: Tinc una filla 
i un fill i a més a més sempre 
he treballat amb nois i noies 
d’aquestes edats i, observant, 
ets capaç d’assolir un paper 
amb naturalitat”.

Lucius Minicius Rides Again és 
un llibre que va dirigit al públic 
juvenil i al públic adult. Tant 
els joves com la gent gran, en 
tractar-se un tema universal, 
poden gaudir d’aquesta histò-
ria. “De fet”, explica la Bev, “en 
algun institut de secundària ja 
l’han llegit i les sensacions que 
van tenir els alumnes són bo-
nes malgrat ser un llibre d’un 
nivell força elevat d’anglès”.
El títol del llibre fa referència 
al primer atleta que la Barcelo-
na romana va enviar als Jocs 
Olímpics de Grècia i va gua-
nyar la cursa de quadrigues.
A la Bev li agradaria que el lli-
bre també arribés a l’entorn 
de les persones amb discapa-
citats perquè és un llibre que 
parla sobre ells, sobre el món 
que els envolta i sobre la soci-
etat global. “El món dels para-
límpics és encara un món invi-
sible per a la resta. Una prova 
d’això és que ara acaben de 
finalitzar els Jocs Paralímpics 
de Sotxi i en lloc hem vist cap 
competició d’esportistes amb 
discapacitats”.
El llibre ja és a la venda i a 
Igualada el podem trobar a 
Abacus i Llibreria Aqualata.

Bev Allan presenta el seu llibre “Lucius Minicius Rides Again”

Bev Allan a l’Estadi Olímpic de Montjuïc
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Patmos, entre Icària i Leros, és una destinació excep-
cional per a unes vacances de l’esperit; perquè aquí 
no hi arriben ni els turistes convencionals de viatges 
programats, ni aquella joventut de la disbauxa i el 
descontrol. I és per això que, aquesta illa articulada 
del Dodecanès grec se’t fa teva només albirar el ma-
jestuós  far,  guia dels vaixells fins a l’entrada del seu 
port. Aquí, les ànimes viatgeres hi troben unes plat-
ges silencioses, hi fan assossegats i calmats passeja-
des i se’n van a dormir d’hora -tal vegada- fidels a una 
ordre establert que no està escrit enlloc, però. Tan-
mateix, a aquesta invitació a la placidesa, s’hi suma 
una inalterable alenada de religiositat a propòsit de 
la secular influència de la cova de Sant Joan Evan-
gelista: un racó de món on la història dóna fe que 
aquell deixeble de Crist hi va ser exiliat en temps de 
l’emperador Domecià, fins a viure-hi la seva personal 
visió de l’Apocalipsi. 

L’Illa, d’una trentena de metres quadrats -que no arri-
ba als tres mil habitants-  apunta a ser una de les illes 
habitades més petites de l’Egeu, tot dibuixant una es-
treta banda de terra plena de turons rocallosos, amb 
una escassa vegetació a l’entorn d’unes captivadores 
platges i unes bellíssimes cales; emplaçaments de 
pau que només es veuen alterats per les dues prin-
cipals ciutats: la portuària Skala i la recòndita Hora. 
Si bé, des d’un punt de vista històric, de Patmos, se’n 
coneixen dades del temps de la dominació romana 
en què se li va assignar la funció de destí de deste-
rrament; no va ser fins a l’any 1088 que, el monjo 
Jristodulos Latrinos va arribar a l’illa amb la idea de 
construir-hi un monument en honor a Sant Joan. La 
construcció del monestir de la mà dels monjos va 
durar cinc anys i; tant bon punt com va ser acabada 
l’obra, tota l’Illa va guanyar una notable prosperitat, 
una notorietat que va incrementar-se a mercès de la 
presència d’una poderosa flota.  

D’ençà els primers dies d’esplendor fins a l’actualitat, el 
port més important de l’Illa és Skala, un enclavament 
mariner vestit d’unes precioses casetes de color blanc, 
amb uns encisadors jardinets que s’estenen per les fal-
dilles del pujol que les embolcalla. Més a l’interior, a uns 
tres quilòmetres, la capital, Patmos o bé Hora, te la tro-
bes assentada als peus de les muralles del Monestir de 
Sant Joan, conformant amb les seves casetes emblan-
quinades, l’estretor dels seus carrers i algunes impo-
nents finques senyorívoles, una estampa més que pin-
toresca. En aquest entorn, ben aviat descobreixes que 
el monument més important és el Monestir fortificat de 
Sant Joan, un cos massís ubicat al centre i a la part més 
elevada. La impressionant mola de les seves muralles 
domina tots el perfils illencs i el monestir, d’estètica bi-
zantina, també circumdat per una muralla amb merlets 
alberga un interior de nau central i cinc capelles, a més 
d’una de les més assortides  biblioteques de Grècia; en-
tre d’altres objectes de gran valor. Aquí, des de fa unes 
tres centúries s’hi celebra una Pasqua amb unes emo-
tives escenificacions de diferents passos de la setmana 
santa, representats pels mateixos monjos del monestir. 

En una altra orientació, a meitat de camí d’aquestes 
dues poblacions, la cova de Sant Joan Evangelista acull 

la Capella de Santa Anna, un recinte sacre fundat pel 
beat Jristodulos; i te per veí el monumental edifici de 
l’Escola de Teologia de Patmos. Aquesta construcció 
del segle XVIII ha esdevingut aquell seminari que ha-
via despertar un pregon sentiment nacional a tot el 
poble grec en vistes a reclamar -des de mitjan segle 
XIX-  la seva independència.   

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Patmos, l’Illa sagradaArquitectures i veïnatges

MÚSICA / LA VEU

Aquesta setmana el bar musi-
cal igualadí Hot Blues us ofe-
reix dues sessions musicals i 
una nova exposició que podeu 
veure in situ.
El proper dimarts tindrà 
lloc una jam session on els 
alumnes de l’escola musical 
Akord’s oferiran els temes tre-
ballats durant aquest trimes-
tre. La jam session començarà 
a les 10 del vespre i l’entrada 
és gratuïta.
Per altra banda el dijous tindrà 
lloc un concert del trio format 
per Oriol Roca a la bateria, 
David Mengual al contrabaix i
Jordi Matas a la guitarra ens 
oferiran la seva visió del grup 
Led Zeppelin. Un concert adi-

ent tant per als amants del 
rock com de la improvisació. 
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i el preu de l’en-
trada és de 3 euros.
I durant tot el més al Hot Blues 
s’hi pot veure exposada l’obra 
de la Yolanda Copado, un re-
cull de fotografies de diferents 
viatges, mostrant la diversitat 
cultural i paisatgística d’arreu 
del món.

Jam session, concert i nova 
exposició al Hot Blues

TEATRE / CARLES MUNTANER

Aquest proper dimarts dia 15 
s’estrena per segona vegada  
al Versus Teatre de Barcelona 
l’obra de l’autor Cales Algué 
Gairebé, aquesta vegada pro-
tagonitzada pels dos actors pi-
erencs Elisabet Vallès i Jacob 
Torres. Tot un plaer veure’ls 
treballar junts per segona ve-
gada damunt del mateix esce-
nari, recordar que la primera 
vegada fou al TNC amb l’obra 
Tarragada.
Gairebé va néixer a l’Obrador 
d’Estiu de la Sala Beckett, el 
juliol del 2012, arran del curs 
de dramatúrgia Nocturns im-
partit per Pau Miró. Fruit del 
bon resultat de l’escena escrita 
per Carles Algué i interpretada 
per Javier Beltrán i Elisabet 
Vallès, va sorgir la necessitat 
de tirar el projecte endavant i 
acabar-lo en una obra de te-
atre completa. Al cap d’uns 
mesos, es van fer unes funci-
ons a la Nau Ivanow que van 
exhaurir entrades i van servir 
per comprovar la bona acolli-
da per part del públic i crítica.

El 2014 comença aquesta 
segona etapa amb la incorpo-
ració de l’actor Jacob Torres 
en el lloc del Javier Beltrán. 
Aquest canvi no és una simple 
substitució, sinó que la com-
panyia ha refet de nou tota 
l’obra per crear un personat-
ge diferent. Així, en el procés 
s’han treballat també les nove-
tats del text i l’espai escènic, 
que acaben de complementar 
les diferències respecte la ver-

Els pierencs Elisabet Vallès i Jacob Torres 
estrenen “Gairebé” al Versus Teatre

sió anterior. Després d’aquest 
recorregut de més d’un any i 
mig, Gairebé s’estrena al Ver-
sus Teatre per setmana santa 
on farà temporada fins el 14 
de maig. Els dimarts i dime-
cres a les 20h.

Sinopsi
Una noia i un noi amb un 
passat fosc. Sang, violència, 
amor, sexe, innocència, per-
versió. Res és clar en ells. Les 
seves contradiccions i les se-
ves pors els impedeixen evo-
lucionar per complir els seus 
somnis amagats. Es troben 
tancats en un món que no en-
tenen i del que no saben com 
fugir.
Necessiten un senyal, algú 
que els demostri que val la 
pena avançar, algú que els 
entengui, algú que els salvi. 
I aquesta esperança sembla 
possible quan els dos es co-
neixen en un lavabo públic. O 
no. Gairebé és una obra de te-
atre a mig camí entre el drama 
i el thriller, amb un text natu-
ralista però amb punts poètics. 
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PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Filoso-
fia de hielo y fuego” de Bernat 
Roca, David Canto i Francesc 
Vilaprinyó.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Capellades 
“Veïnes, ciutadanes també de 
l’Anoia”, xerrada a càrrec de 
Maribel Nogué.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca el Safareig.

TEATRE. “MÉS LLUNY ENCA-
RA”
- Piera 
Espectacle teatral amb música, 
poemes i cançons i escenes 
sobre la República, la Guerra 
Civil, el franquisme i la primera 
i la segona transició. Entrada 
lliure.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment.

PINTURA I MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola 
Inauguració de la nova exposi-
ció amb la presentació musical 
de Maria Rama i Maria Saprera 
interpretant Trouble Coldplay.
Divendres a les 8 del vespre a 
Reservart.

DISSABTE 12

DICTAT EN CATALÀ
- Igualada 
Segon dictat en català a Igua-
lada organitzat per l’Associació 
Promotora de la Llengua Cata-

lana.
Dissabte a les 10 i a les 11 del 
matí a l’Espai Cívic Centre.

JUGUEM CANTANT
- Igualada 
Els cantaires del grup de petits 
de 10 corals es reuniran per 
passar u dia tot jugant i fent un 
concert obert a tota la ciutat.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT
- Igualada 
Concert a càrrec del Cor d’Ho-
mes d’Igualada.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
a la basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb Da souza i Furgu-
son. Un cartell ideal que com-
bina la jove veterania de Furgu-
son i l’empenta exultant dels de 
Mallorca 
Dissabte a les 11 de la nit a la 
Bastida.

CONTES
- Capellades 
Sessió de narració de contes a 
càrrec d’Anna Garcia.
Dissabte a les 12 del migdia al 
Saló Rosa de la Lliga.

XVIII TROBADA GEGANTERA
- Piera 
Trobada de colles geganteres a 
la nostra vila amb plantada de 

gegants i cercavila.
Dissabte a les 5 de la tarda al 
carrer Piereta.

DIUMENGE 13

TEATRE. “LA IAIA”
- Igualada 
La història d’una iaia perepu-
nyetes que boicoteja la vida 
sentimental del seu nét. Comiat 
de Montserrat Carulla dels es-
cenaris.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Capellades 
Concert-vermut amb Enric Ver-
daguer.
Diumenge a la 1 del migdia a la 
cafeteria de la Lliga.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitza-
da per la Colla sardanista del 
municipi.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

RECITAL LÍRIC
- Els Hostalets de Pierola 
Concert d’àries d’òpera, sarsu-
ela i cançons tradicionals orga-
nitzat pels Amics de la Música 
dels Hostalets de Pierola.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DILLUNS 14

CONCERT
- Igualada 
Concert de Setmana Santa 
“Ecce quomodo moritur justus” 
a càrrec de Quatour Vocum. 
Interpretaran Responsoris de 
Tenebra de TL de Victoria i Re-
pertori profà del renaixement 
espanyol.
Dilluns a 2/4 de 9 del vespre a 
l’església del Roser.

DIMARTS 15

MÚSICA
- Igualada 
Jam session Akord’s. Els alum-
nes oferiran el treball realitzat 
durant el trimestre.
Dimarts a les 10 del vespre al 

bar musical Hot Blues.

DIMECRES 16

CONCERT. RÈQUIEM DE 
BRAMS
- Igualada 
Concert amb l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, el Cor de la 
Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, Cor de Cambra 
de Granollers i la Coral Mixta 
d’Igualada.
Dimecres a les 9 del vespre a la 
basílica de Santa Maria d’Igua-
lada.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
URBÀ
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes el 
mateix llibre, en aquesta ocasió 
“Madame Bovary” de Gustave 
Flaubert.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
l’escola Garcia Lorca.

DIJOUS 17

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada 
Processó de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Maria Santisi-
ma de los Dolores.
Dijous a 2/4 de 10 del vespre al 
barri de Fàtima.

MÚSICA
- Igualada 
El trio format per Oriol Roca 
a la bateria, David Mengual al 
contrabaix i Jordi Matas a la 
guitarra ens oferiran la seva vi-
sió del grup Led Zeppelin..
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

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 ateneís-
tic 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.

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

10 ANYS AMB DISPIERA
Mostra de totes les activitats i 
totes les persones que fan pos-
sible l’associació Dispiera. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la Bi-
blioteca de Piera.

CATALUNYA BOMBAR-
DEJADA
La mostra, produïda pel Memo-
rial Democràtic, commemora el 
75 aniversari dels bombardejos 
a Catalunya per les aviacions 
italiana i alemanya. 
Del 16 d’abril a l’11 de maig al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

FESTA MAJOR, LA MA-
JOR FESTA
Miquel Solà Rossell
Una selecció de fotografies so-
bre les activitats festives de la 
ciutat durant la Festa Major. 
Del 17 d’abril al 17 de maig al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
MUNICIPAL DE LA PO-
BLA
Recull fotogràfic d’esdeveni-
ments del poble, alguns re-
cents i d’altres ocorreguts fa 
anys. 
Del 13 al 27 d’abril a la Sala 
Municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

YOLANDA COPADO
Recull de fotografies de dife-
rents viatges, mostrant la di-
versitat cultural i paisatgístic 
d’arreu del món.. 
Durant tot el mes d’abril al Hot 
Blues.

RECORDS DE L’ESTUDI
José Luis Navarro, Xiscu Ber-
nat, Jesús Maria Martinez 
Obres que els artistes per di-
versos motius no han exposat 
al públic. 
De l’11 al 27 d’abril a Reser-
vart dels Hostalets de Pierola.
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El racó del Cineclub •  "A propósito de Llewyn Davis", de Joel i Ethan Coen

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre Municipal de l’Ate-
neu, el Cine-club presenta la 
producció nord-americana de 
2013 A propósito de Llewyn 
Davis, dirigida per Joel i Et-
han Coen.
Un film precedent dels ger-
mans Coen -O Brother! 
(2000)- ja s’inspirava oberta-
ment en l’Odissea. A propó-
sito de Llewyn Davis torna a 
narrar un viatge (circular) de 
ressonàncies homèriques 
que inclou el cant de les si-
renes que tempten el prota-
gonista perquè s’aparti del 
seu camí (cada vegada que 
li ofereixen formar part d’un 
grup vocal), un gat anomenat 
Ulisses, i una excursió a Chi-
cago que és tota una aven-
tura. Però el gruix d’aquesta 
història transcorre al Green-
wich Village de Nova York, 

Es projecta a Tous •  Gravity

l’any 1961, en plena eclosió 
dels cantautors entre el folk i 
el rock, on Llewyn Davis mal-
viu pernoctant als sofàs dels 
coneguts i contagiant de la 
seva mala fortuna tothom qui 
se li apropa. El seu caràcter 
no hi ajuda gaire: és antipàtic 
i egocèntric i li passa com a 
molts artistes, que per preser-
var la puresa del seu art i la 
seva elecció vital no dubten a 
menysprear i aprofitar-se dels 
qui els envolten, ja siguin al-
tres artistes que toquen més 
de peus a terra o progres que 
s’hi senten obligats.
Els Coen ubiquen aquest re-
trat d’un personatge inspirat 
vagament en el músic Dave 
Van Ronk i d’una època i un 
lloc molt concrets en un uni-
vers expressionista marcat 
per un cel d’hivern perma-
nentment encapotat, foto-
grafiat en tons apagats per 
Bruno Delbonnel (i no pel seu 
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Odissea Folk

operador habitual Roger De-
akins). Qui sí que torna a col-
laborar amb els directors és 
T-Bone Burnett: va treballar a 
la banda sonora d’O Brother! i 
aquí és el màxim responsable 
d’una acurada selecció musi-
cal que no únicament il·lustra 
sinó que manté sempre una 
funció narrativa. Als Coen 
no se’ls escapa cap detall en 
aquest film aclaparadorament 
perfecte. En tenen prou amb 
un pla per definir cada perso-
natge i no tenen cap proble-
ma per filtrar el seu humor 
esquiu en una història tirant a 
tràgica.
No hem de desmerèixer el 
treball esplèndid de tot el 
repartiment, des del guate-
malenc Oscar Isaac a John 
Goodman, passant per la im-
prescindible Carey Mulligan, 
Justin Timberlake o F. Murray 
Abraham.

RAMON ROBERT.- 

Una peŀlícula aclaparadora i 
estratosfèrica, un prodigi  de 
tensió, commoció i flotacions 
ultra terrestres. Va dir Alfonso 
Cuarón: “el cinema no s’as-
sembla a la noveŀles, sinó a 
la música, ja que és ritme i 
cadència”. Però el seu thriller, 
que de manera gairebé core-
ogràfica relata contingències,  
accidents encadenats, situ-
acions extremes i afanys de 
supervivència en la grandària 
de l’espai exterior,  també in-
sinua conceptes relatius a la 
petitesa de l’ésser humà, a 
la força indoblegable de l’at-
zar i a la geografia inabasta-
ble i silenciosa de l’infinit. En 
una òrbita enigmàtica i plena 
de perills, és possible redes-
cobrir l’èpica, el poder de les 
imatges i, ara fets malson, els 
iŀlusoris somnis aeris de Geor-
ge Mèlies, per cert autor de Le 
voyage dans la Lune (1902), 
obra paradigmàtica  dels es-
pectacles de fira.  Absorts per 
una mena de ballet geomètric 
i còsmic,  ens capbussem dins 
de les experiències (físiques 
i emocionals), el creixent de-

Perduts a l’espai
sassossec i el finalment en-
grescador coratge de la doc-
tora Stone, sobre la qual es 
susciten algunes aŀlegories 
sobre l’adversitat, l’aïllament i 
la soledat. Amb la complicitat 
del director de fotografia i dels 
distints departaments tècnics i 
digitals, Cuarón escenifica les 
dramàtiques aventures dels 
protagonistes amb versem-
blant intimisme i portentosa 
estètica. Els veiem lliscant a 
través de la ingràvida suspen-
sió sideral, a la deriva, amena-
çats per l’hostil i incontrolada  
ferralla, les escombraries de 
l’espai. Virtuós amb els  com-
ponents audiovisuals i amb 
les òptiques tridimensionals,  
el director ajusta alguns cops 
d’efecte, però no permet que 
l’artifici esfondri la poètica 
cosmogràfica del relat. La pro-
ducció gairebé va requerir cinc 
anys d’estudis i preparatius. Al 
finalitzar el rodatge, Cuarón va 
dir que mai més no tornaria a 
fer una peŀlícula sobre l’espai. 
I va afegir que, amb tota segu-
retat, en la seva següent obra 
tots els personatges tocarien 
de peus a terra. 

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

GRAVITY
Estats Units. Aventura de supervivència. D´Alfonso Cuarón. Amb Sandra 
Bullock i George Clooney. Durant un passeig espacial rutinari, dos 
astronautes pateixen un greu accident i queden flotant a l´espai . Una és 
la doctora Ryan Stone, una brillant enginyera en la seva primera missió 
espacial. El seu acompanyant és el veterà astronauta Matt Kowalsky. 
Durant el passeig alguna cosa surt malament i succeeix el desastre: la 
petita nau queda destrossada, deixant a Ryan i Matt completament aïllats.

A PROPOSITO DE LLEWYN DAVIS
Estats Units. Drama. De Joel i Ethan Coen. Amb Oscar Isaac, Carey Mulligan, 
John Goodman. Nova York, 1961. Llewyn Davis és un jove cantant de 
folk que viu al Greenwich Village . Amb la seva guitarra a coll, durant un 
fred i implacable hivern, intenta guanyar-se la vida com a músic. Llewyn 
sobreviu gràcies a l´ajuda dels seus amics i ara potser ha deixat prenyada 
a Jean, la companya del seu millor amic, Jim. Aprofitant el viatge en cotxe 
d´uns desconeguts, anirà fins a Chicago per oferir-se a Bud Grossman, 
important promotor musical.

NOE
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
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
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.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres a les 22:30h
A PROPOSITO DE LLEWYN 
DAVIS

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 12 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 Dc.: 15.50/18:10/20:30/22:50

2/NOÉ (12 anys) 
Ds. Dll. a Dc: 16:45
Dg.: 11:30/16:45
2/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 
Dv. a Dc: 19:30/21:40

3/NEED FOR SPEED (16 anys) 
Dv.: 19:00/21:30
Ds. Dll. i Dm: 16:15/19:00/21:45
Dc.: 22:30
3/ EL TOUR MUPPETS (apta)
Dc.: 15:30/17:50/20:10

4/RIO 3D (apta)  
Ds. Dll a Dc: 17:00
Dg.: 12:00/17:00
4/NOÉ (12 anys) 
Dv. a Dc: 19:10
4/NEED FOR SPEED 3D (16 anys) 
Dv a Dc.: 22:15

5/RIO (7 anys)
Dv: 17:40/19:50
Ds. Dll a Dc: 15:30/17:40/19:50
Dg.: 11:40/15:30/17:40/19:50
5/NOE (12 anys) 
Dv a Dc.: 22:10

6/CAPITAN AMERICA (12 anys)
Dv.: 19:15/22:15
Ds. Dll. a Dc: 16:30/19:15/22:15
Dg.: 11:30/ 16:30/19:15/22:15

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
ALABAMA MONROE  (16 anys) 
Nominada  a l’Oscar Millor pel.
lícula estrangera. Premi del 
públic al Festival de Berlín
Diumenge: 18:00
GRAVITY (7 anys) 
Guanyadora de 7 Oscar
Diumenge: 19:50

7/LA BELLA Y LA BESTIA (7 anys)
Dg.: 11:50
7/LEGO (apta)  
Ds. a Dc.: 16:20
7/GRAN HOTEL BUDAPEST 
Dv. a Dm.: 18:30/20:35
7/NON STOP (12 anys)
Dv. a Dc.: 22:45
7/NEED FOR SPEED (15 anys)
Dll. a Dc.: 18:30/20:35

8/ PEABODY Y SHERMAN (apta)
Dv.: 18:20
Ds Dll a Dc: 16:15/18:20
Dg.: 11:50/16:20/18:20
8/ KAMIKAZE (7 anys)
Dv. a Dm: 20:25/22:30
Dc.: 22:30
8/ GRAN HOTEL BUDAPEST
Dc: 20:15

CINEMA A L’ANOIA
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Jose�na Lladó i Salut

Els seus estimats: nebots; Teresa, Jacint i Jose�na Lladó i Queralt, i Josep Tuloch;        
M. Assumpta, M. Teresa i Francesc Lladó i Riba, Lluís Torras i Neus Guitart; i altres 
familiars, expressem les més sinceres gràcies per les mostres de condol rebudes. 
L’acte de comiat tingué lloc el passat dilluns dia 7 a la parròquia de Santa Maria.

Domicili de la �nada: Sant Bartomeu, 6

Morí cristianament el passat divendres dia 
4 d’Abril a l’edat de 90 anys

Igualada, Abril de 2014Funeraria Anoia S.L.

En record de

ESGLÉSIA / LA VEU

El proper dilluns de Pas-
qua, 21 d’abril, al monestir 
de Santa Maria de Poblet, a 
les 10 del matí, Mons. Joan 
Enric Vives, bisbe d’Urgell, 
durant la Missa Conventual, 
ordenarà de diaques l’igua-
ladí fra Salvador Batet i un 
altre monjo company seu, fra 
Octavi Vilà, natural de Tarra-
gona, de 31 i 52 anys, res-
pectivament. 
El ritu d’ordenació comença-
rà després de la proclama-
ció de l’Evangeli i culminarà 
amb la imposició de mans 
i la pregària del bisbe. Un 
cop ordenats, se’ls imposarà 
l’estola en la forma diaconal 
i la dalmàtica, vestidura li-
túrgica pròpia dels diaques. 
Després, el bisbe i els altres 
diaques presents donaran 
l’òscul de pau als novells di-
aques.
La paraula diaca prové del 
grec «diákonos» i vol dir 
«servidor». La funció del di-
aca és la del servei, i concre-
tament assistir els preveres 
a l’altar. El diaca pot predicar 
en nom de l’Església, també 
pot administrar alguns sagra-
ments com el baptisme i el 
matrimoni.
Des del vessant monàstic el 

diaconat és vist, sobretot, 
com un servei a la comunitat. 
El P. Abat és qui per iniciativa 
pròpia el proposa a qui creu 
oportú i compleix els requi-
sits necessaris que demana 
l’Església. Cal tenir present 
que la vocació especifica del 
monjo es concreta en la seva 
Professió Solemne, vivint 
com a monjo, és a dir com a 
buscador de Déu. L’ordena-
ció diaconal i presbiteral són 
enteses més com un servei 
a la comunitat a l’hora de 
realitzar el culte litúrgic de 
l’Església, per poder celebrar 
bàsicament l’eucaristia i tam-
bé celebrar el sagrament de 
la reconciliació. 

Perfil del nou diaca
Salvador Batet nasqué el 20 
d’agost de 1982. Fou alumne 
del col·legi Monalco. Fou ba-
tejat i rebé la Primera Comu-
nió i la Confirmació a la Par-
ròquia de la Sagrada Família 
d’Igualada, on durant molts 
anys ha estat col·laborador, 
servint l’altar sempre a costat 
de Mn. Jaume Serra.
Va entrar al monestir Cister-
cenc de Santa Maria de Po-
blet el 23 de febrer de 2003, 
el 20 d’agost del mateix any 
vestí l’hàbit de novici, el 20 

El jove igualadí Salvador Batet Candela 
serà ordenat de diaca al monestir de 
Poblet, el proper dilluns de Pasqua

d’agost de l’any següent féu 
la professió temporal, i la so-
lemne el 20 d’agost de 2008.
Ha realitzat els estudis ecle-
siàstics a la Facultat de Te-
ologia de Catalunya, des del 
mateix monestir i presenci-
alment a dita Facultat. En la 
seva etapa formativa també 
a cursat un trienni de For-
mació Monàstica al Col·legi 
de Sant Bernat a Roma. Ac-
tualment és responsable del 
taller d’enquadernació de lli-
bres del monestir.

Cada nou dia ens recorda 
que hem de recomençar les 
nostres activitats, renovar 
els nostres projectes i espe-
rances. No comencem el dia 
de qualsevol manera, com 
fan els pagans o els cristians 
tebis. Resar una oració per 
oferir les obres del nou dia 
és un acte de pietat que ori-
enta bé la nova jornada, que 
la dirigeix
a Déu des de bon comença-
ment.
Aquest costum el vivien els 
primers cristians: «quan es 
desperten, abans d’enfron-
tar-se de nou al tràfec de la 
vida, abans de concebre en 
el seu cor qualsevol impres-
sió, abans fins i tot de tenir 
cura dels seus interessos 
familiars, consagren al Se-
nyor el naixement i principi 
dels seus pensaments», deia 
Cassià. Tant de bo, abans 
d’escoltar les notícies radi-
ofòniques, del cafè o de la 
higiene personal, poguéssim 
dirigir vers el Senyor el nos-
tre primer pensament del dia!

No cal resar cap oració con-
creta, però pot ser útil apren-
dre’s de memòria alguna 
oració senzilla adreçada al 
Senyor o a Maria. D’una ma-
nera concreta, tota l’Església 
és cridada a dirigir-se vers 
Déu en començar el matí, 
cadascú segons les seves 
possibilitats: les comunitats 
religioses ho fan amb el rés 
de les matines. 
Us presentem un model 
d’oferiment d’obres: «Us 
adoro, Déu meu, i us estimo 
de tot cor; us dono gràcies 
d’haver-me creat, redimit, fet 
cristià i conservat en aquesta 
nit; us ofereixo totes les ac-
cions d’aquest dia: feu que 
siguin totes segons la vostra 
voluntat i per a major glòria 
vostra. Guardeu-me del pe-
cat i de tot mal. La gràcia 
vostra sigui sempre amb mi 
i amb tots els meus. Amén.»

(Extret del Full diocesà Vic-
Solsona)

L’oferiment del nou dia



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

Guia de la salut 61
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 d’abril de 2014

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... 



CANVIAR D’OPINIÓ
La mentalitat d’una societat 
es construeix a base de  va-
lors i segons la manera com 
les persones els assumei-
xen, viuen més o menys en 
harmonia amb el seu entorn. 
Aprenem valors durant la in-
fantesa observant el compor-
tament  de les persones que 
ens envolten, mitjançant un 
aprenentatge que no passa 
per la raó. El nen para mol-
ta atenció en quines actituds 
es reforcen  i quines es me-
nyspreen; per exemple, si en 
una casa es parla amb ad-
miració d’aquell que guanya 
molts diners i amb condes-
cendència del que dedica la 
vida a ajudar als altres, se li 
donen pistes clares als més 
petits sobre quin és el model 
que han d’imitar. I de genera-
ció en generació  es va cons-
truint un sistema de valors 
que s’insereix  en la menta-
litat de de les persones de 
cada societat.
Un signe de salut mental és 
la capacitat d’adaptar el nos-
tre sistema de creences a les 
circumstàncies de cada mo-
ment; és a dir, la flexibilitat. 
Tenir personalitat, vol dir ser 
capaç de mantenir i defensar 
les pròpies idees i valors, 
però també d’adaptar-se a 
les noves experiències  i in-
fluències de l’entorn.  Man-
tenir un ideal a capa i espa-
sa pot semblar molt heroic, 
però fer-ho sense observar 
i escoltar noves maneres de 
veure la realitat serà signe 
d’una raó tancada i que no 
evoluciona.  Ja ho diu el re-
frany que “és de savis canvi-
ar d’opinió”.

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
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Contactes

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

Relax

NOMÉS SORTIDES...
NOMÉS HORES CONCERTA-

DES, NOMÉS PER A TU. 
AL TEU DOMICILI, O LLOC 

DE TREBALL. PARLEM? 
TEL 611254 815 
MOLT DISCRETA
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C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de 
Ingredients:
(per uns 30 bunyols) 
-125ml de llet
-75g de farina
-60g de mantega
-3 ous
-sal
-anís sec
-sucre

Bunyols de Quaresma (o de Vent)
Preparació:
Posar la llet i la mantega en un cassó al foc, amb un pessic de sal. Quan la llet bulli i 
tota la mantega s'hagi fos, afegir d'un sol cop tota la farina tamisada i deixar coure, 
sense parar de remenar, �ns que aquesta massa es separi de les parets del cassó. 
Fora del foc afegir un ou i remenar �ns que quedi homogeni. Així, �ns a afegir-hi els 
tres ous. Fregir petites porcions de la pasta en oli calent. Quan estiguin, encara 
calents, mullar-los amb una mica d'anís sec i arrebossar-los amb sucre.

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.-
Joan Ramon Cazorla és un 
empresari de restauració. 
Fundador de la companyia 
Sistemes de Restauració  de 
Catalunya, SL, és, des de fa 
gairebé un any, el propietari del 
McDonald’s d’Igualada. També 
ho és, des de fa més temps, 
dels establiments de la cadena 
de Manresa i Vic.
Procedent del camp de l’auto-
moció, aquest barceloní no ha 
dubtat en invertir a Igualada 
perquè considera que la ciutat 
-i la comarca- encara que passi 
per un mal moment econòmic, 
té molt potencial de futur.
Sempre va bé que algú cregui 
en les nostres possibilitats.
Quin és el secret de McDo-
nald’s?
El primer, és  oferir productes 
de molta qualitat. El segon, 
és el preu molt assequible. El 
tercer, és disposar d’uns res-
taurants d’alt nivell d’exigència 
de Servei, Qualitat i Neteja. 
El quart, és el prestigi d’una 
marca reconeguda a tot el món. 
Amb tot, el més important és 
disposar d’un equip fort, moti-
vat i treballador que fa possible 
assolir l’èxit. Estic molt content 
del meu equip, perquè el factor 
humà és  fonamental per l’èxit.
En canvi, el menjar ràpid té 
molt mala premsa.

Cada vegada menys. A McDo-
nald’s hem fet una campanya 
d’explicació pública dels nos-
tres sistemes de treball, de la 
qualitat dels nostres produc-
tes, que inclouen visites a les 
nostres instaŀlacions i als cen-
tres de producció de carn. La 
majoria de proveïdors són del 
país. Cada vegada oferim plats 
més saludables, com poden 
ser les nostres amanides, la 
varietat de fruita, el filet de 
peix, el pollastre.... Publiquem 
el nombre de calories de cada 
menú. Estem per la transpa-
rència total.
Quin percentatge de consum 
tenen a McAuto i al McDo-
nald’s convencional?.
No tots els establiments McDo-
nald’s tenen McAuto. A Igua-
lada, és un percentatge del 
quaranta per cent. McAuto està 
obert les 24 hores els caps de 
setmana. El restaurant obre a 
les 8 del matí i tanca passades 
les 12 de la nit.
Podeu tenir McAuto obert 
tota la nit?
És complicat, però hi ha una 
demanda de gent que es mou. 
Tothom sap que McDonald’s 
sempre està disponible.
Si demà anéssim a un McDo-
nald’s dels Estats Units, tro-
baríem molta diferència?
Som diferents quant a la deco-

ració dels restaurants. A nivell 
de qualitat de producte la nor-
mativa americana és mes per-
missiva que l’europea. Tant als 
EEUU com a Europa els McDo-
nald’s son més rigorosos del 
que marquen les normatives. 
Heu estat dels primers en 
oferir menús per a celíacs.
Tenim vocació de servei a 
tots els clients. Cada vegada 
hi ha més  gent que sap que 
és intolerant al gluten. Volem 
que ningú se senti marginat. 
La nostra principal divisa és la 
qualitat per a tothom.
Quin és  el plat estrella?
El BigMac. Aparentment és 
igual que el BigMac americà, 
però la carn europea només té 
un 20% de greix. I el blat dels 

Hi havia una estelada a l’en-
trada de la ciutat. Onejava al 
vent mostrant la seva voluntat 
de reeixir. Però alguns, pocs, no 
estaven d’acord en què fos allà. 
Són els amics del “Llanero Soli-
tario” que li agrada la Lluna. 
Una delegada governamental 
que utilitza els tribunals. Que 
demana certificats de les actes 
dels plens i amenaça amb inter-
venir aquells ajuntaments que 
no compleixin amb la lletra de 
la llei. Volen que deixin de ser 
ens polítics. Els volen convertir 
només en administradors dels 
béns municipals. I per fixar 
taxes. Que regidors i alcaldes 
siguin uns altres funcionaris, 
encara que elegits de tant en 
tant. Així seguirien manant els 
mateixos de sempre. Els que 
diuen què es pot fer i  què està 
prohibit. Els que viuen lluny, 
però imposen la seva voluntat 
ací. O ho intenten. Per això l’es-
telada ja no hi és. Potser per 
això la rotonda està en obres. 
Diuen que ara hi hauran llam-
bordes i un jardí. Diuen que de 
flors vermelles i grogues, en 
tres bandes on dues són d’un 
color i el del mig de l’altra. 
Algú diu que segurament no hi 
haurà ni pal. I per tant tampoc 
senyera. Altres ja en tenen un a 
punt. De nou per l’estelada.

panets és diferent. En canvi el 
gust és  idèntic al 95%.
Complir la normativa interna 
i la general europea és un 
handicap?
No perquè sempre complim 
amb escreix les normatives. 
Fem auditories contínues.
Vostè va passar de l’auto-
mòbil al McDonald’s.
Coneixia el prestigi de la 
marca, que és número 1 al 
món. Sóc molt perfeccionista 
i em sento identificat amb els 
seus valors.
Quants empleats té la seva 
empresa?
A Igualada, més de quaranta.
Vostè és president de la 
casa Ronald McDonald.
Fem cases al costat dels hos-
pitals de referència perquè les 
famílies que s’hagin de despla-
çar per tractaments infantils de 
llarga durada, puguin allotjar-
s’hi.
Quantes vegades menja 
vostè a McDonald’s?.
Quatre quan sóc aquí. Més 
quan sóc de viatge.
Gestiona tres establiments. 
Aspira a gestionar-ne més?
L’objectiu de tota empresa és 
créixer i evolucionar. Tinc la 
sort de formar part d’un grup 
molt compromès amb el servei 
als clients. Si ets empresari de 
veritat has de créixer.
 

4 paraules amb... Joan Ramon Cazorla


