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48 espectacles i 105 representacions fins diumenge a Igualada

Un dels espectacles de la Mostra d’Igualada, l’any passat a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Joan Guasch.
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Vilanova del Camí ha escollit aquesta setma-
na una nova alcaldessa, jove, en una acció 
que s’acostuma a nomenar, en la política, “re-
lleu generacional”, a un any de les properes 
eleccions municipals. El que podria semblar 
habitual en molts indrets arreu del país, en 
aquest municipi, un dels més importants de 
l’Anoia, l’episodi del canvi té una importància 
rellevant, inequívocament marcat, agradi o 
no, per una situació política convulsa i com-
plexa. Joan Vich, l’alcalde més veterà de la 
comarca, amb 35 anys consecutius en el càr-
rec, guanyador de totes i cadascuna de les 
eleccions municipals democràtiques que ha 
viscut aquest país des de la caiguda del rè-
gim franquista, diu definitivament adéu al pri-
mer pla de la política institucional de la seva 
ciutat, fent un pas que dibuixa no només un 
relleu generacional, sinó també nous escena-
ris i també nous interrogants amb respostes 
molt díficils d’adivinar.

És d’admirar l’esforç que s’està fent a Vilano-
va per posar noves cares i noves actituds a 
un llarg viacrucis, el dels darrers anys, que no 
serà mai motiu de record positiu per a ningú, 
tal i com la successió d’esdeveniments ens 
està demostrant. CiU ha donat suport a una 
nova alcaldessa i a un nou govern, del que 
en formarà part, tot i sabent el què s’hi juga, 
i amb la participació d’una regidora trànsfu-
ga, un dels exemples, potser el millor, del 
què mai ha de tolerar la democràcia del se-
gle XXI. Res s’hi val amb els trànsfugues... 
menys a Vilanova del Camí. Simplement, per-
què aquesta és la millor de les solucions, que 
no la desitjable. Que els arbres no ens deixin 
veure el bosc...
Permetre, a la cap i la fi, governar amb un 
trànsfuga abans que cap altra alternativa, 
dóna una idea molt clara de com està la 
primera de les institucions de Vilanova del 
Camí... Res de què presumir. 
Certament, Vich ha transformat el seu munici-
pi completament, Vilanova ha millorat, i molt. 
És veritat, i posar-ho en dubte és fer el ridícul. 
Però també és cert que el mapa polític que 
s’ha anat forjant, s’ha enverinat, s’ha enfos-
quit com en cap altre lloc, i necessita amb ur-
gència aire fresc que només podrà trobar-se 
fent passes endavant, per part de tothom, no 
només els que ja ho han fet, sense rancúnies, 
sumant i no dividint. Oblidant, per més que 
costi, i somniant un futur millor. 
Vilanova demana a crits somnis. 
Prou malsons.

Relleu 
generacional

Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada
La Mostra d’Igualada -la Fira de teatre infantil i juvenil de Cata-
lunya- ha programat 48 espectacles per a la seva 25a edició, 
dels quals una dotzena seran estrenes i oferiran un total de 105 
representacions. Tenim per davant uns dies plens d’activitat a 
la capital de l’Anoia, amb una iniciativa cultural que celebra una 
efemèride molt destacada. La Mostra forma part ja del nostre 
ADN igualadí, i per aconseguir-ho hi ha l’esforç de moltíssima 
gent durant tot aquest temps. Enhorabona!

Ramon Bosch, un dels promotors de l’associació 
Societat Civil Catalana, va declarar que  “La nostra 
intenció és donar veu als catalans que estan a l’ar-
mari”, després de l’acte del dia 23 d’abril al teatre 
Victòria de Barcelona on es va fer la presentació pú-
blica i es van fixar el full de ruta i les mobilitzacions 
que preparen per al 2014. L’acte principal es farà el 
proper Onze de Setembre, quan, a les 18.08 h (com 
a símbol del 1808, guerra de la independència es-
panyola), a Tarragona (que consideren la “capital 
històrica d’Espanya”), reivindicaran l’espanyolitat de 
Catalunya.

Fidel Pallerols, empresari andorrà i Vicenç Gaval-
dà exsecretari d’Organització d’UDC no van rebre 
l’indult que havien demanat i l’Audiència de Barce-
lona va ordenar l’ingrés immediat a presó tot i que la 
condemna era menor als dos anys de presó i que en 
aquests casos és habitual que el tribunal suspengui 
l’entrada a presó a les persones sense antecedents.  
El problema és que havien pactat amb la fiscalia 
aquesta condemna per no haver d’entrar-hi. Ara han 
demanat uns dies més per ‘preparar-se’.

L’avió del Rei Joan Carles va tenir una nova avaria a 
Kuwait quan tornava a Espanya per assistir a la final 
de la Copa a Mestalla. El retard no li va estalviar sen-
tir que la meitat de l’estadi el xiulava i l’altra l’aplau-
dia. Banderes estelades i espanyoles identificaven 
ben bé els sectors. 

Rafel Martín Faixó, va ser víctima d’una brutal 
agressió per part de 8 policies nacionals quan a la 
mitja part de la final de Copa del Rei anava al lavabo. 
Ha denunciat que “Un policia em va agafar pel coll 
i em va dir: ‘Te vas a enterar, catalán de mierda’, i 
immediatament la resta de policies del grup em van 
immobilitzar i em van començar a pegar de valent”. 

Ferran Correas, enviat especial del diari ‘El Punt-
Avui’ a la final de copa, va titular la seva crònica 
“Aquest conte s’ha acabat. El Barça també perd la 
copa i es certifica la defunció del que ha estat el mi-
llor equip de la història del futbol”. Per a molts un fet 
de transcendència galàctica. A Madrid ja es veuen 
coronats. Mort el rei, visca el rei... del futbol. La pas-
sió del no res. Es veu que la Setmana de Passió els 
ha encomanat molts titulars als diaris de la capital 
de l’estat. S’obliden que després ve el diumenge de 
Pasqua.

Andreu Mas-Colell, conseller d’economia de la 
Generalitat, ha explicat que el percentatge de deu-
te català en mans de l’Estat probablement superarà 
el 50% aquest any. En el tancament del 2013 era 
del 38%, tot i que el primer trimestre del 2014 ha 
continuat rebent crèdits del govern espanyol i va 
acabar el març ja al 47%. L’Estat presenta aquestes 
fórmules com una ajuda a les autonomies, però són 
préstecs  que s’han de tornar. Aquest any, dels 5.726 
milions que la Generalitat ha de pagar a causa dels 
venciments de deute, 822 aniran al govern central. 

Pedro Arriola Ríos,  sociòleg i assessor del PP i de 
Mariano Rajoy, casat amb Célia Villalobos, i conside-
rat l’ideòleg de les campanyes, està treballant de va-
lent. Curiosament a cada campanya apareixen “nous 
escàndols” que esquitxen als seus contrincants po-
lítics. Ara que els del PSOE volien recuperar-se s’ha 
destapat un nou cas de corrupció a Andalusia.

Però per si de cas María José García-Patrón, direc-
tora general de Educació Secundaria de la Comuni-
tat de Madrid, s’ha ‘treballat’ un lloc d’orientadora al 
Conservatori Professional de Música Amaniel. Va ser 
ella mateixa que el passat 13 d’octubre va donar llum 
verda a la creació de departaments “d’orientadors 
als conservatoris professionals de música i dansa”. 
Poca feina i ben pagada. Un entramat de favors que 
es perpetua. En alguns llocs es diu corrupció.

Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del 
Treball, diu que l’atur no és del 26% sinó del 15%, 
“perquè sinó hi hauria un esclat social”. Potser dispo-
si de dades que la resta no té, però és probable que 
no vagi gaire pel carrer.

Andoni Ortuzar president del PNB reclama un “nou 
model d’Estat” que propiciï la convivència de realitats 
nacionals com Euskadi i Catalunya”. No obstant, ha 
avançat que davant la “mà estesa del PNB espera el 
puny de Madrid” i per això anuncia que apel·laran a 
Europa perquè s’impliqui directament en la recerca 
d’una solució. 

Iñigo Urkullu,  El lehendakari d’Euskadi, ha declarat 
que “aquella Espanya una, gran i lliure ha quedat en-
rere” i demana que es reconegui “la realitat nacional 
basca i s’abordi la fórmula democràtica del diàleg, 
negociació, acord i ratificació, que es l’alternativa 
d’Euskadi, Catalunya, Escòcia i Flandes.

És d’admirar l’esforç que s’està 
fent a Vilanova per posar noves cares 
i noves actituds a un llarg viacrucis, 
el dels darrers anys, que no serà mai 

motiu de record 
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Mai en la història de la humanitat havíem tingut tan-
ta facilitat per a la comunicació; però tampoc mai 
havíem estat tan incomunicats com ara.
Mitjançant la tecnologia podem veure en temps real 
com s’enfonsa un vaixell, com un avió s’estavella 
contra un gratacels o mostrar a tothom el que es-
tem veient en un moment donat. Podem parlar o 
xatejar amb una persona que estigui a l’altra banda 
del món.... però perdem les ganes de comunicar-
nos amb els nostres veïns. 
Quan es varen produir els atemptats dels trens a 
Madrid l’any 2004, a tres dies de les eleccions ge-
nerals, el PSOE mitjançant sms va aconseguir mo-
bilitzar milers de persones davant les delegacions 
del PP a tot l’Estat i va capgirar els resultats que 
preveien les enquestes. El mateix moment el candi-
dat del PP, Mariano Rajoy, utilitzava tota l’estructura 
de l’Estat per a deturar les manifestacions. No va 
reeixir en el seu intent. Analitzant aquest fet havia 
pensat que a partir d’aleshores ja mai més seria 
possible deturar al poble quan es posa en marxa. 
Anava ben errat.
El poder ens proposa lligues de futbol, reality 
shows, polèmiques vàries per tenir-nos entretinguts 
intercanviant watsups, sms, tuitades sobre els mes 
diversos temes, aconseguint que cadascun de no-
saltres formi part d’un col·lectiu que no es relaciona 
amb els altres.... si no és per insultar-se o enfrontar-
se mútuament. 
És paradoxal que tenint eines de comunicació ini-
maginables fa una dècada, els polítics puguin se-
guir abusant del poder i de la força, sense que hi 
hagi un esclat social. Hem assumit sense protestar 
que la Constitución Española es modifiqui -sense 
referèndum- per protegir els crèdits bancaris en 
contra de les necessitats socials. Hem assumit les 
retallades socials que ens aplica l’administració pú-
blica, fins al punt que serveis tan bàsics com la sa-
nitat, l’habitatge, l’energia, l’ensenyament o l’aigua, 
hagin passat de ser universals a ser de pagament. 
És tanta la voracitat borbònica en contra dels ciuta-
dans, que Espanya és l’únic país del món -de mo-
ment- que ha posat un impost a la llum del sol: no 
podem posar plaques solars i fer la nostra pròpia 
energia, sense pagar un impost que resulta més car 
que comprar la llum a les companyies elèctriques.
I mentrestant han convertit la informació en aliena-
ció, la comunicació en entreteniment i la cultura en 
un objecte de luxe, gravat amb un 21% d’IVA (els 
toros només el 10%).
Quan veig reunit un grup de joves -i no tan joves- 
que en lloc de parlar entre ells, estan enviant i re-
bent missatges a mòbils i tauletes, penso que els 
estem deixant un país de paradoxa. Com més co-
municativitat tenim, més incomunicació generem. 
Si utilitzéssim els mitjans que tenim en organitzar-
nos en defensa dels nostres drets, potser podríem 
canviar el rumb d’una història que ens porta a la 
misèria de molts per a la riquesa de pocs.  

Paradoxa

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Pepa Pigg. Peppa  Pig és una porqueta que 
s’ha convertit en famosa i mediàtica. És petita, rosa, 
innocent i amb un cap de forma curiosa. De formes 
senzilles i colors molt atractius. El seu dibuix simple 
i les seves històries senzilles la fan molt propera. I 
els episodis només duren cinc minuts. Va néixer a 
Anglaterra i en només una dècada, ha aconseguit 
que els seus jocs i aventures s’emetin a 140 paï-
sos, i que la seva imatge es vegi en els nous suports 
tecnològics i cibernètics, llibres, joguines, robes, 
complements i objectes infantils. A Espanya apareix 
al Canal Clan. També té una web pròpia i un parc 
temàtic al Regne Unit. És l’estrella d’una generació 
de preescolars que riuen quan la veuen al televisor 
o a l’Iphone de les seves mares i de les seves àvies. 
   Fa servir poques paraules, però són ben triades. 
Els analistes diuen que és per això que agrada tant 
a les criatures. I encara més als pares, que no es 
veuen obligats a controlar les imatges i continguts 
que contempla la seva mainada. Amb Peppa no hi 
ha mai cap risc. És una porqueta normal, que fa una 
vida normal amb els seus pares, avis, germanets i 
un lloro. Les criatures s’identifiquen automàticament 
amb ella, perquè fa les seves mateixes coses. Aque-
lles que fan cada dia. Peppa Pig va a l’escola i al 
parc, juga amb els seus amics, salta als bassals, 
menja gelats, va en bici, és alegre i riu molt. I el seu 
riure és encomanadís.
   Però també transmet idees. Popularitza les bones 
relacions familiars, l’amistat, el respecte, la igualtat i 
la confiança entre els diversos animalets. És didàcti-
ca i divertida, feminista, multicultural i ecologista. Va-
lors socials d’aquells que es consideren positius. Per 
això ja hi ha qui parla de manipulació dels infants. 
Sempre es pot parlar d’adoctrinament quan es trac-
ta de la formació. I alguns veuen aquest fantasma 
arreu. Si parlen una llengua, si escolten missatges 
interessats sobre la seva història o religió. Són idees 
que els posen al cap. Com aprendre el teorema de 
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Pitàgores, o llegir, o a fixar-se en els cicles de la na-
tura. Està clar que el medi condiciona els individus 
que s’hi mouen. D’això n’acabem dient cultura. Sig-
nes de grup. Valors identitaris. 
   La Humanitat té uns principis que s’han anat consi-
derant Universals, encara que han anat evolucionant 
amb el temps i, com a totes les coses, segurament 
són discutibles. Però considerar-los una alienació 
de la persona sembla que és una conceptualització 
molt esbiaixada. Peppa Pig deixa que els nens fa-
cin de nens. Millor que gaudeixin de la sana alegria 
d’aquelles coses que els fan feliços a la seva edat. I 
que aprenguin. Per això van a l’escola. Per això te-
nen tanta set de coneixements. Per això xuclen tota 
informació que està al seu voltant. Avui gaudeixen 
de molts mitjans per assolir-la. Però mai res és ab-
solutament inòcul. Fins i tot les medecines que es 
prenen per curar tenen efectes secundaris. Però per 
destriar el gra de la palla, cal disposar de la capacitat 
de discerniment. I aquest només s’obté per l’estudi, 
per les ganes de saber els per què de cada situació. 
El com i quan es fan o s’han fet les coses i voler 
aprofundir en tot allò que interessa. I no a tothom 
interessa el mateix.
   Els que saben i són generosos, expliquen el que 
han après. Prediquen les seves troballes. Pels que 
han fet un procés similar, potser els pugui semblar 
poc interessant o tendenciós. Però com no tothom 
avança a la mateixa velocitat, ni tothom té la ma-
teixa edat, cal que s’expliqui el que es sap. Sense 
pedanteria xulesca, i sense afany de superioritat. 
Amb la humilitat del que sap que el seu coneixement 
és limitat i que l’ha assolit perquè estava a l’abast, 
mercès a la feina de molta gent normal. Com vol ser 
la Peppa Pig. Com volen ser aquells que saben que 
la vida és un camí on s’han de trobar ells mateixos i 
on s’hauran d’enfrontar amb les seves frustracions. 
Perquè el camí no és el final, sinó tot el trajecte.  

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
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· Dijous 17                  853  
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ONCE
· Dijous 17              38344
· Divendres 18       51423
· Dissabte 19    30796
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· Dimecres 23    23709

· Dijous 17   9-11-14-23-28-47   C: 15  R: 6
· Dissabte 19   11-17-27-29-40-45  C: 44   R: 6

· Diumenge 20   1-9-17-29-53  Núm. clau: 0 

· Dimarts 22   13-15-20-24-46  Estrellas: 1/8
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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.

Petites obres, grans 
millores
•• JOSEP M. TORRES I RIBÉ

Haig de confessar que sóc un usua-
ri habitual del casc antic d’Igualada. 
En els capvespres d’estiu m’agrada 
passejar pels seus carrerons i place-
tes, i asseure’m plàcidament en al-
gun dels seus bancs. Penso que hi 
ha una absoluta coincidència entre 
geògrafs, urbanistes i historiadors 
en considerar l’urbanisme medieval 
d’Igualada com un dels més harmò-
nics i proporcionats de les poblaci-
ons mitjanes de Catalunya, i que ha 
sabut mantenir amb poques modifi-
cacions la seva estructura i caracte-
rístiques originàries. És per això que 
m’ha complagut especialment veu-
re com, després de mesos de pols, 

brogit i enrenou d’obres, en tornant 
de les petites vacances de Setmana 
Santa els carrers i places del centre 
d’Igualada mostren en tota la seva 
esplendor les reformes i millores 
que s’hi han portat a terme. Resulta 
gratificant, per exemple, veure reva-
lorades les escultures d’inspiració 
mitològica de l’artista igualadí Josep 
Campeny i Santamaria, que abans 
quedaven gairebé amagades entre 
els vehicles aparcats en el seu en-
torn. I també la millora que s’ha rea-
litzat en el paviment i en el mobiliari 
urbà de placetes i carrers. Certament 
que resultarà un  renovat  incentiu 
per recórrer a peu, de manera plaent 
i agradable, l’urbanisme medieval de 
la ciutat, convertit ara en un reducte 
de vianants, alliberat del brogit dels 
motors i de la desagradable presèn-
cia, sovint transgressora, de vehicles 

aparcats arreu, fins i tot en els racons 
més insospitats. Sens dubte els veïns 
i comerciants de la zona n’haurien de 
resultar molt beneficiats. Aquestes 
reformes també haurien de ser un es-
tímul important per recuperar la dig-
nitat dels edificis del casc antic, molt 
degradats en alguns carrers, que no 
solament desmereixen l’herència de 
la seva centralitat secular, sinó que 
en alguns casos s’han convertit en un 
perillós focus de marginació. Només 
penso que caldria fer un advertiment 
final: aquestes innegables millores 
es poden malmetre per l’excessiva 
tolerància que s’observa sovint en 
els punts de càrrega i descàrrega de 
mercaderies. El que hauria de ser 
vist com un servei a la ciutadania i 
al comerç, no podem permetre, de 
cap manera, que es converteixi en 
un artifici d’aparcament gratuït –que 

a vegades s’eternitza durant hores-, 
que a més de resultar una molèstia 
per als veïns, desmereixeria en bona 
mesura la filosofia i els objectius de 
les reformes realitzades en l’entorn 
urbà del casc antic.

Xerrada a l’IES Mercader
•• IES MERCADER

En ocasió del 20è aniversari de l’IES 
Mercader, el proper dimarts 29 d’abril 
s’organitza una xerrada-debat sota el 
títol “L’institut: un lloc per crèixer?”, a  
les 19.30 hores i a la sala d’actes del 
centre. Hi participaran el meteoròleg 
Albert Borràs, la periodista Marina 
Llansana, el profesor de la URLL An-
toni Olivé, el músic David Riba, l’es-
cultora Teresa Riba i l’actor Joan Va-
lentí. Moderarà el debat el periodista 
Jordi Cuadras.

Dia 25: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 26: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 27: MISERACHS/ Rambla Nova,1
Dia 28: BAUSILI./ Born, 23
Dia 29: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 30: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 1: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat 25

cartes al director

La futura llei electoral de Catalunya, que comença 
a caminar de debó, pot resultar decisiva per l’Ano-
ia. En un moment en el que s’està dibuixant el fu-
tur escenari territorial del país, amb gairebé tota 
la nostra comarca situada a l’Ambit Penedès, ara 
és l’hora de definir-se d’una vegada, de defensar 
mútuament els nostres interessos i d’esdevenir, 
definitivament, un territori a tenir en compte en el 
mapa de Catalunya i no una comarca en terra de 
ningú, abandonada a un futur incert i sense cap 
referent. Un treball que necessita d’una acció va-
lenta per part dels nostres representants polítics, 
amb el suport de la societat civil de l’Anoia. Serem 
capaços de moure’ns, o una altra vegada, immò-
bils, veurem passar un altre tren per davant dels 
nostres nassos?
Notícies d’aquest cap de setmana confirmen, que 
CIU i el PSC van acostar posicions sobre la llei 
electoral desprès de la reunió entre Artur Mas i 
Pere Navarro, que va fer viable el pacte de BCN 

World. Ara, segons Catalunya Informació (dilluns 
21/04/2014 – 13,36h) estan a prop de consensuar 
una nova llei electoral, la primera catalana, ja que 
Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’Es-
tat espanyol que no té una llei electoral pròpia. Re-
cordem que és una llei que ha de ser aprovada per 
un mínim de 90 diputats cosa que fa indispensable 
el concurs del PSC per tirar-la endavant, a més, 
naturalment del partit del govern CiU i del que li 
dóna suport ERC.  És previst que en els pròxims 
dies el PSC, tal com ens temíem, faci una propos-
ta amb set demarcacions electorals, en comptes 
de les quatre actuals, renunciant així a una de les 
seves reivindicacions, la circumscripció única, que 
CiU no vol acceptar. És possible que les noves de-
marcacions es corresponguin a la distribució pre-
vista per la llei de vegueries que quedà paralitzada 
anys enrere, i en la qual no ho figura el Penedès.
Pel que sembla, tant socialistes com convergents 
treballen amb la idea de dividir el país entre 50 

i 60 districtes territorials, on s’elegiria un diputat 
de proximitat. El PSC plantejarà que n’hi hagi un 
per l’Aran, i un altre pels catalans residents a l’ex-
terior. La resta, fins a completar els 135 parlamen-
taris, vindrien dels vots per demarcacions, que és 
el sistema que hi ha hagut fins ara.
Si els contactes dels grups per a la llei electoral es 
reprenen a principis del mes que ve, cal que des 
del territori fem la feina per tal de que el Penedès 
no sigui moneda de canvi en aquest acord i sigui 
també afegit com a circumscripció electoral, i que 
al final, tots els partits polítics des de CIU fins a 
la CUP, tinguin clar que si tenim Llei electoral ca-
talana, ha de ser amb base de vuit demarcacions 
electorals, cosa que vol dir amb el Penedès, el 
qual és un dels vuit àmbits territorials actualment 
vigents i ha de ser tractat exactament igual que la 
resta d’àmbits, sense negar-li els seus drets, i no 
basar-se en una llei de vegueries actualment sus-
pesa i fora de circulació.

On vols anar, Anoia?
PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA ·    
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Com et vas decidir a obrir un centre ALAIN AFFLELOU?
“Jo sóc òptic de professió i he treballat en altres centres, però la meva il·lusió 
era tenir un negoci propi i quan va sorgir l’ocasió ho vaig voler aprofitar. Al 
capdavant d’aquest centre d’òptica hi som gent jove, amb moltes ganes de 
tirar endavant i amb molta il·lusió pel projecte que hem emprès.
Malgrat que la ciutat d’Igualada és un lloc un pèl complicat per instal·lar-se 
com a negoci de moment estem molt satisfets de l’acceptació que ha tingut 
aquest nou centre ALAIN AFFLELOU”.

Què aportarà de nou a la ciutat d’Igualada?
“Com les altres òptiques que ja hi ha a la ciutat, a la nostra botiga s’hi poden 
trobar ulleres de tota mena, lents de contacte, productes de manteniment, 
sempre de la millor qualitat i amb interessants promocions. L’equip profes-
sional del centre ofereix les revisions oculars als clients que aposten per la 
qualitat dels nostres productes.
A més de poder-hi trobar ulleres de totes les marques conegudes, al centre 
ALAIN AFFLELOU  de la Rambla de Sant Isidre s’hi poden adquirir ulleres de la 
marca pròpia. Cal tenir en compte que ALAIN AFFLELOU és la marca que té 
més centres oberts a tota Europa”, puntualitzava Carles Cuñado. 
La clau de l’èxit d’ALAIN AFFLELOU està en oferir als consumidors 
productes i solucions innovadores que s’adaptin a les necessitats de 
l’actual estil de vida.

*consulta’n les condicions a l’òptica

les teves 2es 
ulleres de sol

per 1  més*

ALAIN AFFLELOU JA ÉS A IGUALADA

Vine a conèixer-nos a la teva nova òptica a la Rambla Sant Isidre, 41

ALAIN AFFLELOU, LA PRIMERA FRANQUÍCIA ÒPTICA A ESPANYA I A EUROPA, HA ARRIBAT A IGUALADA.
L’ÒPTICA D’IGUALADA ESTÀ LIDERADA PEL FRANQUICIAT I DIPLOMAT EN ÒPTICA I OPTOMETRIA CARLES 
CUÑADO.

ESTIL A LA TEVA MIDA, DISSENYS 
A L’ÚLTIMA

El fet de portar ulleres no ha d’estar renyit amb l’estil i l’elegància. 
A ALAIN AFFLELOU posen a l’abast dels clients la possibilitat 
d’estar sempre afavorits,
ja que disposen d’una àmplia gamma de models de marca 
pròpia, tots amb una garantia
de 3 anys contra defecte de fabricació, així com els models  
més representatius de les principals marques del mercat, 
com RayBan, Carrera, Tous, Vogue, Arnette, Oackley,  
Ralph Laurent o Dolce&Gabanna.

Aquesta primavera tria DISSENY, tria AFFLELOU!

Carles Cuñado,
Franquiciat i Diplomat  
en òptica i optometria.
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L’atracció del guarisme 14 en les dates de la nostra 
història. 1714-2014: tres-cents anys de la pèrdua de 
les constitucions catalanes. Abans, el 1914, el de la 
Mancomunitat de Catalunya.  Un servidor aquí reco-
nec que seré recurrent i “m’agafaré” a la celebració 
de la Mancomunitat com un esdeveniment de gran 
significació en la nostra història recent. Ara podeu 
aixecar el dit i reclamar: 100 anys!, si d’això en diem 
recent. I encara potser hi afegireu: hem de fer més 
via!
   La Mancomunitat no és, no pot ser, només una 
efemèrides a recordar amb més o menys fruïcio, una 
data  més o menys assenyalada en el calendari del 
segle XX; tothom convé i jo   també a considerar la 
Mancomunitat com un punt clau d’inflexió històrica, 
de recuperació del pols del catalanisme polític del 
qual avui nosaltres, a més de recordar-la, ens en re-
troalimentem. 
“Fa un segle, mentre Europa combatia, Catalunya 
assajava un govern regional que va edificar la naci-
onalitat i va difondre un esperit modern” (portada del 
núm. 615 de la revista cultura/s, de La Vanguardia). 
En poques paraules, menys d’un twit, es fa una bona 
presentació del que va significar la Mancomunitat. 
Sense voler donar lliçons d’història de Catalunya, ni 
de bon tros, vull recordar que anys abans, el 1885, 
es va presentar el famós Memorial de Greuges a Al-
fons XII, eI rei borbó que tocava aleshores.  El títol 
del document també era prou clar del que es dema-
nava: Memoria en defensa de los intereses morales 

1914-2014. La Mancomunitat de Catalunya fa cent anys
FRANCESC RICART ·   

y materiales de Cataluña  -és a dir, el recull d’allò 
que mancava als catalans. Després, el 1892, vindria 
el capítol indispensable de les Bases de Manresa.  
I tot això quan es coïa el ‘98 español’,  el penúltim 
capítol de l’infaust imperialisme hispànic.
No cal fer gaires esforços per veure-hi, en tot plegat, 
uns certs paral·lelismes amb el moment que vivim. 
Recordant i reconeixent -i per això mateix- que la 
Mancomunitat no es proposava sinó  regenerar Es-
panya des de l’eficàcia administrativa i la valentia 
política que desprenia l’organització mancomuna-
da de les quatre províncies.  Aleshores, aquest pas 
significava una autèntica revolució en el panorama 
desolador de la monarquia espanyola. Una regene-
ració que passava per endreçar l’administració, per 
construir xarxa de comunicacions, per dotar les ciu-
tats i comarques de mitjans moderns (allò de “ni un 
sol Ajuntament de Catalunya sense la seva escola, 
la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carrete-
ra”), escoles avançades..., fins i tot per crear l’Institut 
d’Estudis Catalans (obra de la Diputació de Barcelo-
na, el 1907), una autèntica estructura d’estat tal com 
diem ara. 
   Insisteixo en el caràcter recurrent d’aquest paper, 
gens exhaustiu, segurament massa lleuger, amb el 
qual vull afegir-me a reconèixer el pes històric de 
la Mancomunitat de Catalunya en el progrés cap a 
l’assoliment de la nació catalana. D’una manera ben 
sensible, aquell pas va suposar un esforç a partir 
del qual les noves generacions hem pogut continuar 

Enguany, sembla que els protagonistes de Sant Jordi 
s’han bescanviat els papers. La princesa captiva ha 
sortit del seu cau i ha anat a Barcelona a trobar Sant 
Jordi mentre el dragó, allà lluny, al fons de la caverna, 
continua traient foc pels queixals intentant alliberar-
nos dels embats dels prohoms que, en la seva follia, 
volen portar-nos a l’abisme, expulsats del món dels 
vius i condemnats a vagar eternament per les galàxi-
es exteriors. 
La princesa no ha dit quines eren les seves intencions, 
però sabent com les gasta, no poden ser més perver-
ses. El seu propòsit és acabar amb Sant Jordi i tot el 
que representa. Però ¿com s’ho farà la princesa de 
dolces faccions, amb nom de ressonàncies orientals 
–Soraya- i cognom quasi celestial –Santamaría- per 
seduir el sant cavaller salvador de donzelles? ¿Amb 
posat innocent i la seva veueta eternament constipa-
da se li acostarà amb belles paraules proclamant el 
seu foll amor? Potser amb “paraules d’amor, senzilles 
i tendres” –no en sabria més- li confessarà que no pot 
viure sense ell, com ell no podria viure sense ella. Li 
dirà que ara s’ha adonat que existia, que el necessita, 
que el vol, que no pot marxar deixant-la abandonada. 

Talibans

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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construint un futur millor d’acord amb les aspiraci-
ons nacionals. Avui, quan les expectatives del nostre 
món, immergit en una crisi econòmica i de valors, 
són molt negres, fins al punt de repetir que serem 
la primera generació en molt temps que deixarem 
als nostres hereus el món en pitjors condicions, en 
canvi avui, els catalans podem aprofitar una cruïlla 
extraordinària per desencallar la història i conduir-la, 
la història i les generacions futures, cap a la plenitud 
anunciada i marcada pels Prat de la Riba, Pompeu 
Fabra, Alexandre Galí, etc. amb l’obra de la Manco-
munitat. Un moment que va fer un salt qualitatiu im-
pressionant, sobretot en relació a Espanya, i un pas 
que la història  ha de demostrar com a fonamental 
per a les esperances d’avui. 
   La Mancomunitat de 1914, per concloure, em remet 
a la idea de fonament històric necessari, a partir del 
qual ha estat possible la continuïtat de la construcció 
nacional. En clau local, aquests dies de Mostra de 
teatre, hi vull trobar punts de contacte amb el    lle-
gat de l’obra encapçalada per Enric Prat de la Riba. 
Vull pensar que la Mostra és hereva de la Manco-
munitat pel que suposa de pràctica de la cultura, de 
paper rellevant de la ciutat, entesa a la manera dels 
noucentistes. I si m’ho permeteu, també vull veure-
hi aquest aire en el cartell anunciador, amb aquest 
joc “generacional” que hi consta, que transmet retro-
activitat: anys portant els pares al teatre,  una idea 
suggeridora de com s’activa una societat entre tots, 
una idea amb la marca  dels 14.

Però ja es cuidarà prou de no descobrir la mà on porta 
la poma enverinada amb la qual intentarà adormir-lo 
per sempre, seguint l’exemple de la pèrfida reina del 
conte de Blancaneus.
En realitat, però, Sant Jordi sap que malgrat el seu 
aspecte de nena aplicada, la donzella és només 
l’emissària del drac que en el fons de la seva cova fa 
retrunyir les muntanyes, exasperat davant la perspec-
tiva de veure minvar els seus sucosos àpats que fins 
ara el cavaller –domesticat com un esclau- li anava 
aportant sense piular com a contribució que creia ne-
cessària per a subsistir. 
El “cavaller sense por” s’ha adonat de l’engany. Men-
tre el drac es cruspia amb delectança els talls més 
saborosos i gaudia de les donzelles més belles, a ell 
no li deixava més que quatre ossos per rostar i alguna 
vella arrugada i eixorca. Ara no es deixarà engatussar 
per les paraules meloses de la princesa ni pels bra-
muls del drac i ja té preparada la resposta en la seva 
llengua, perquè no en quedi cap dubte: “Obras son 
amores, que no buenas razones”.
I atenint-se a aquestes obres li recordarà que des que 
va entrar a casa seva, els calaixos s’han anat buidant. 

Mentre ell s’esforçava matant dracs i salvant donze-
lles, ella, la princesa amb cara de nina i veu d’espin-
guet, no desaprofitava cap ocasió per anar-li buidant 
la casa. Després de prendre-li els diners, ara desa-
pareixien els mobles, els quadres, els discs, i pràcti-
cament li havia buidat el rebost de les subsistències, 
sense el qual es veia abocat a la misèria. El seu pa-
lau, curull de referències històriques, havia estat sa-
quejat i més que un palau semblava un mas robat. 
Fins i tot volia portar ella l’administració de la casa 
amb el pretext que n’hi havia d’altres que paraven les 
mans que  generosament omplia malgrat saber que 
malgastaven els diners a la taverna.
Ara la princesa ha fet tard, i per més que proclami el 
seu amor als quatre vents, Sant Jordi sap que és una 
mentida podrida, un amor interessat per poder anar 
tirant de la rifeta. Els seus camins no es poden tro-
bar mai; poden ser bons veïns, però cadascú a casa 
seva. Per això la princesa vol anihilar-lo. Potser és ve-
ritat que sense ell no pot viure, però també és ben cert 
que ell no pot viure amb ella, perquè acabaria morint 
a les urpes del drac. Per això, com deien els nostres 
avis: “Sant Jordi, mata l’aranya”.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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La 25a. Mostra de Teatre aixeca el teló

TEATRE / LA VEU

Ahir dijous es va inaugurar 
la 25a. edició de La Mostra 
d’Igualada amb l’espectacle 
de la companyia de Circ Cap 
i Cua. El conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya  Ferran Mascarell i l’alcal-
de de la ciutat Marc Castells 
van donar el tret de sortida a 
tres dies plens d’espectacles i 
de bon teatre familiar que om-
pliran Igualada de somriures i 
bones estones.

La Mostra d’Igualada - Fira 
de Teatre Infantil i juvenil
La Mostra d’Igualada és el 
mercat de referència de les 
arts escèniques per a tots els 
públic a catalunya. Igualada, 
des de fa 25 anys, ofereix la 
ciutat -els seus teatres, car-
rers, places i diversos espais- 
per tal que les companyies 
d’arreu del país puguin oferir 
els millors espectacles que es 
produeixen de teatre familiar 
per tal que programadors i 
professionals les puguin co-
nèixer. La ciutat d’Igualada es 
converteix en un gran apara-
dor de les arts escèniques per 
a tots els públics.
La Mostra està organitzada 
pel departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament d’Igualada 
i compta amb al coŀlaboració 
de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera.
Enguany la programació ofi-
cial de la Mostra acull els es-
pectacles de 48 companyies, 
dotze de les quals estrenaran 
a la fira. En aquesta edició 
també hi ha un espai paraŀ-
lel, l’Espai ANP, gestionat 
per l’Associació de Narradors 
Professionals de Catalunya, 
on actuaran 6 narradors i nar-
radores. En total es podran 
veure 59 espectacles de tots 
els gèneres de les arts escè-
niques per a públic familiar re-
partides en 105 passis al llarg 
de 4 dies.
Les funcions es podran veure 
en 12 espais (7 tancats i 5 a 
l’aire lliure), a més dels recor-
reguts dels espectacles itine-
rants. Entre els espais d’ac-
tuació cal destacar que per 
primer cop es faran especta-
cles a l’aire lliure al complex 
de La Igualadina Cotonera 
(1841), antiga factoria tèxtil 
en ple procés de recuperació 
i rehabilitació. També es recu-

pera el Teatre Cercle Mercan-
til com a espai d’exhibició.

Espectacles pensats per a 
tothom
Una de les novetats d’en-
guany és la programació 
d’espectacles pensats per a 
un públic jove. Per exemple, 
La gran ilusión, proposta del 
mag Antonio Díaz Cascajosa 
(premi del públic de La Mostra 
d’Igualada – Fundació Catalu-
nya-La Pedrera 2012 i premi 
FETEN al millor espectacle 
de gran format 2014), Roger 
Bernat / FFF (Domini Públic 
DIWO), una innovadora per-
formance al carrer amb l’es-
pectador com a protagonista 
(presentat al Mercat de pro-
jectes d’espectacles 2013); 
els enèrgics ballarins i músics 
de Trakatap (HOP!!!) i Punt 
Moc (GagsOntrix) que l’estiu 
passat van portar aquest es-
pectacle a Corea del Sud.
Per als més menuts també hi 
ha diferents propostes com 
les de Ángeles de Trapo (Via-
jeros del Carrusel), Samfaina 
de Colors (Cabaret Patufet) 
o Mini mumusic (Petits Prín-
ceps), entre d’altres. Una altra 
de les novetats de La Mostra 
serà un espai per a peces de 
petit format com les de Pinot-

xo en Bicicleta (Blau Marí), la
Cia. d’Espectacles Pa Sucat 
(El vestit nou de la Caputxeta 
amb botes), La Manofactoria 
(Menut Cabaret) o Alma i la 
mar de contes (Contes empa-
perats i personatges esbojar-
rats). Finalment, aquesta 25a 
edició també compta amb es-
pectacles de companyies re-
conegudes com Farrés brot-
hers i cia. que presenten un 
nou espectacle (Tripula) dins 
d’un iglú de vent (construcció 
efímera feta amb tela de glo-
bus aerostàtic), els veterans 
Rah-mon Roma i Cia. (Ràdio 
Europa) que celebra 30 anys 
sobre l’escenari o la Cia. Tite-
lles Sebastià Vergés (El fan-
tàstic Màgic d’Oz) que celebra 
50 anys de professió del seu 
director, a més dels valenci-
ans Maduixa Teatre (Dot).

La ciutat pren el carrer
Com cada any, balcons de les 
cases i altres punts del cen-
tre de la ciutat seran guarnits 
amb els domassos, cartells i 
banderoles de la fira. La vete-
rana Pastisseria Pla continua, 
una edició més, elaborant les 
galetes de La Mostra d’Iguala-
da, que es poden adquirir als 
dos establiments que la pas-
tisseria té a la ciutat (Rambla 

Nova, 43 i Avinguda Barcelo-
na, 22).
Amb motiu de La Mostra la 
ciutat d’Igualada també acull 
diferents activitats culturals i 
d’oci. En aquesta edició són 
les següents. 
-II Concurs d’Aparadors Co-
merç de la Mostra d’Igualada.
-2a Mostra d’Artesania.
-2a Mostra d’escoles d’arts 
escèniques i de música 
d’Igualada. -Tallers de Pell al 
Museu de la Pell d’Igualada.
-19è aniversari de la colla 
castellera Moixiganguers 
d’Igualada.
-Cantada de Caramelles del 
barri de Santa Caterina.
-Exposició de contes infantils 
de la guerra civil.
-Espai lúdic Cavall Fort.
-Mercat d’Antiguitats.
Una altra de les novetats 
d’enguany és la zona de pic-
nic Somiatruites on es pot ju-
gar i descansar mentre es fa 
un beure o una queixalada. 
Estarà ubicada al pati del Mu-
seu de la Pell i funcionarà el 
dissabte i el diumenge de 12 
a 18 h.

Els mecenes de La Mostra 
d’Igualada 
Per cinquè any consecutiu 
i amb l’objectiu de reforçar 

la implicació dels comerços, 
empreses i entitats d’Igualada 
en La Mostra, s’ha continuat 
apostant per la figura dels me-
cenes locals, tots ells empre-
ses i establiments de la ciutat 
que amb les seves aportaci-
ons contribueixen al bon fun-
cionament de la fira.
Aquest són els mecenes de 
La Mostra d’Igualada 2013 :
- Apartaments Ramblanova 
(empresa d’hostaleria)
- Fagepi (agrupació d’empre-
ses tèxtils de l’Anoia)
- Gumà (corredoria d’assegu-
rances)
- Kompe (lloguer i venda de 
plataformes elevadores)
- Micu Micu (empresa tèxtil 
per a nadons)
- Poch & Ruana (gestoria i as-
sessoria)
- Punto Blanco (empresa tèx-
til)
- Social Partners (empresa 
d’assegurances)

Descomptes per als subs-
criptors de La Veu
Els subscriptors de La Veu 
de l’Anoia podran gaudir dels 
descomptes habituals en el 
preu de les entrades mostrant 
el carnet de subscriptor a l’ho-
ra d’adquirir-les.

Igualada es converteix en un gran aparador teatral • Més de 100 funcions durant els tres dies de La Mostra omplen 
els espais que la ciutat ofereix a tots els visitants
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La primera Mostra de teatre 
neix a Igualada el 1990, impul-
sada pel Moviment Rialles de 
Catalunya, delegació funcio-
nal d’Òmnium Cultural. Des de 
llavors gairebé totes les edici-
ons s’han celebrat en aquesta 
mateixa ciutat.
En un inici La Mostra estava 
dirigida per Rialles, però des-
prés de la creació de Fundació 
Xarxa l’any 1995, La Mostra 
passa a ser guiada per aques-
ta associació. Paral·lelament, 
el mateix any neix de la mà 
de Rialles una segona mostra 
a la ciutat de Cerdanyola del 
Vallès. L’objectiu d’aquestes 
dues associacions és proveir 
als seus voluntaris, que pro-
gramen espectacles infantils 
a les més de 90 ciutats de 
Catalunya, de material adient 
per acostar el millor de les arts 
escèniques als infants de Ca-
talunya.
A partir de l’any 2006 s’obre 
una nova etapa. Per voluntat 
de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals de la Gene-
ralitat de Catalunya (ICEC), 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i el compromís de 
la Fundació Xarxa d’Especta-
cle Infantil i Juvenil de Cata-
lunya i de la Agrupació d’En-
titats Rialles a Catalunya, les 
dues fires de teatre infantil de 
Catalunya (Igualada i Cerda-
nyola del Vallès) s’unifiquen 
en una de sola a Igualada.
Si bé el nom continua sent el 

mateix que des de la seva cre-
ació, a partir d’ara “La Mostra 
d’Igualada” porta un subtítol 
que ajuda a definir-la: Fira de 
teatre infantil i juvenil.
L’objectiu bàsic d’aquesta fu-
sió és, a més de la de seguir 
dotant de programació als mu-
nicipis de Catalunya, intentar 
obrir mercat de les companyi-
es catalanes tant a la resta de 
l’estat com internacionalment.
La Mostra d’Igualada és l’es-
pai on tradicionalment les 
companyies professionals de 
teatre infantil de Catalunya es-
trenen les seves produccions. 
Des del seu inici s’han estre-
nat més de 2.000 espectacles, 
i en els 20 anys d’història s’hi 
ha vist néixer i créixer les mi-
llors companyies del sector.
Finalment, no es pot tancar un 
repàs històric sense recordar 
que La Mostra no seria pos-
sible sense la implicació de 
nombrosos voluntaris de Ria-
lles i de Xarxa, que amb el seu 
esforç fan possible una edició 
rere l’altra.

L’edició 25a
Per aquesta edició de la Mos-
tra s’han dut a terme una sèrie 
d’iniciatives per commemorar 
aquest 25è aniversari.
En primer des de l’organitza-
ció de La Mostra s’ha fet una 
crida a través de les xarxes 
socials perquè aquells joves 
que enguany fan 25 anys com-
parteixin els seus records so-

Ara fa 25 anys... va néixer La Mostra
La primera Mostra va ser el 1990 • Va néixer de la mà del Moviment Rialles i cinc anys després se'n va fer càrrec la 
Fundació Xarxa

bre La Mostra d’Igualada. Les 
seves gravacions es donaran 
a conèixer durant els dies de 
la fira. L’Ajuntament d’Iguala-
da els farà una recepció i els 
agrairà la seva col·laboració 
desinteressada amb un abo-
nament anual al teatre.
També l’equip de La Mostra 
ha contactat amb les com-
panyies que han participat 
durant aquests anys a la fira 
per tal que facin arribar els 
seus videos felicitant els 25 
anys. Aquests videos es fa-
ran públics a les xarxes soci-
als. També en el marc de les 
activitats per a professionals 
d’enguany també s’ha organit-
zat una taula rodona amb els 
directors artístics de diverses 
edicions. 
Durant els dies de la Mostra 
les persones que la visitin po-
drna deixar els seus missat-
ges en notes adhesives que 
serviran per omplir un mur que 
es convertirà en una felicita-
ció col.lectiva. I al vestíbul de 
l’Ateneu hi haurà instal.lat un 
photocall amb la imatge de de 
la campanya i el cotxet que hi 
surt i les persones que vulguin 
s’hi podran fer una fotografia 
penjar-la a les xarxes socials 
amb el hashtag #mostraigua-
lada i felicitar els 25 anys de la 
fira. Entre tots els participants, 
dilluns 28 d’abril, sortejarem 
una subscripció anual a Cavall 
Fort, la revista catalana per a 
infants i joves des de 1961.

La Sala Municipal d’Exposi-
cions acull una exposició fins 
el 4 de maig que porta per tí-
tol “Les fires de teatre infantil 
i juvenil a Catalunya (1990-
2014)” que traça a través 
dels cartells de les diferents 
Mostres celebrades a Igua-
lada, Terrassa, Cerdanyola 
del Vallès i Sabadell, la tra-
jectòria de les fires catalanes 
de teatre infantil i juvenil des 
dels seus inicis el 1990 fins a 

convertir-se
en La Mostra actual.
Per altra banda a la sala L’em-
premta de Gràfiques Vilanova 
es pot veure, fins diumenge, 
una exposició de fotografi-
es de Mingo Vallès, membre 
del grup Xarxa d’Olesa de 
Montserrat, que porta per títol 
“Mostra de mirades”. Amb la 
seva càmera ha retratat a to-
tes les companyies del país i 
conserva un importantíssim 

arxiu fotogràfic d’especta-
cles per a tots els públics. 
Però no només ha mirat cap 
a l’escenari. Vallès també 
ha volgut fer un cop d’ull 
al pati de butaques i a les 
places, travessar la quarta 
paret i captar les mirades 
atents, entremaliades, sim-
pàtiques, brillants, plenes 
d’interès... dels infants, els 
autèntics protagonistes del 
teatre infantil i juvenil.

Les exposicions de La Mostra

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

Tel: 93 801 90 27 - 626 02 17 01 

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

PEDRÓS ADVOCATS
Assessorament i tramitació de rendes i patrimoni

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

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

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

www.girbauconsulting.com
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Cia. Ciclicus.
Quatre músics, 
dos artistes de 
circ i un carro. 
Una tartana 
que fa d’aixo-
pluc de l’artista, 
de teló, d’escenari, d’aparell per exe-
cutar números i de transport en aquest 
viatge artístic. Cabaret, circ i música 
en directe a càrrec d’uns personatges 
utòpics i mal entretinguts, que s’han 
divorciat del món i els seus hàbits per 
crear-se una vida paral·lela, amb altres 
necessitats i valors, explorant un nou 
món, dur i sensible, immadur.

LA TARTANA

Companyia de 
circ Ambizur-
dos.
Espectacle de 
mig format de 
la Cia. Ambizur-
dos, on conflu-
eixen les tècniques de circ, la música 
en viu, el teatre gestual i la comicitat 
dels artistes. Passing de maces a qua-
tre, amb figures pròpies; un clarinet i 
un baix que donen ritme a una escala 
d’equilibris; dos equilibristes de pulls 
passats de moda i un número final 
d’alçada amb monocicle girafa, bola 
d’equilibri i escala. 

PASSING Y VEAN!!

El que ma queda de teatre i l’Avalot 
Teatre.
Mr. Stromboli és un firaire molt especi-
al, un xerraire venedor d’elixirs miracu-
losos que recorre pobles i fires presen-
tant els seus invents i fenòmens. Amb 
el carro ple d’andròmines ens presenta 
La Bella Dama, que de tant menjar gra 
es va convertir en au i a qui propulsa-
rà en el número del canari canó; i el 
Simi que va recollir a Borneu i a qui ha 
ensenyat a fer trucs de màgia. No ho 
dubtin ni un moment.
Passin, vegin, i descobreixin els se-
crets de Mr. Stromboli!

ELS SECRETS DE MR 
STROMBOLI

Rah-mon Roma i Cia.
Per celebrar 30 anys d’ofici, Rah-mon 
Roma s’ha unit amb Fem Sonar les 
Musiquetes per presentar aquesta pro-
posta musical viatgera i contundent. 
Tot fent girar el dial de la Ràdio Euro-
pa, les ones hertzianes ens portaran a 
plaça els ritmes 
més variats i di-
versos del vell 
continent: des 
de Turquia fins 
a Anglaterra, 
de Finlàndia 
a Portugal, tot 
passant per 
Rússia.

RÀDIO EUROPA

La Residual.
Què és un eco-
xoc? Un artilugi 
que ens permet 
jugar un par-
tit de futbol de 
manera molt 
peculiar i divertida. Els ecoxocs ens 
serviran per moure’ns pel camp… Un 
circuit, porteries, una pilota gegant, 10 
ecoxocs, 2 equips, l’àrbitre i… ATEN-
CIÓ! Comença el partit. Qui farà més 
gols? Famílies: hem d’aconseguir por-
tar la pilota al camp contrari dirigint-la 
amb els ecoxocs… vigileu els adver-
saris!

FUTBOLXOC

Pea Green 
Boat.
En Tim no 
troba la seva 
sabata es-
querra. La 
busca per 
tot arreu fins 
que la Se-
nyora Gris li 
diu que segurament la trobarà en un 
arbre molt especial. Seguint les ins-
truccions de l’àvia, en Tim, tot saltant 
a peu coix, fa un viatge per tal de re-
cuperar la sabata perduda. Espectacle 
de titelles inspirat en un arbre dels de-
sigs que la companyia va veure a Xi-
pre, del que hi penjaven draps i notes 
de paper amb missatges secrets.

L’ARBRE DE LES SABATES
Jocs ambulants.
Instal·lació de carrer que recrea antics 
artilugis tant de l’àmbit científic i tècnic 
com lúdic, la majoria presentats a mida 
gegantina. Per exemple, el pantògraf: 
aparell del segle XVII utilitzat en car-
tografia; el praxinoscopi: aparell pre-
cursor del ci-
nema; el billar 
rodó: invent 
del matemàtic 
i escriptor Le-
wis Carroll o 
també alguns 
autòmats sen-
zills.

JOCS AMBULANTS
Tutatis.
Amb el des-
glaç de l’hivern 
i l’arribada de 
la primavera, 
diferents viles 
i pobles de tot 
el Pirineu cele-
bren les festes de l’ós. Una celebra-
ció que simbolitza com l’ós surt de la 
seva hibernació i torna a fer estralls 
entre la població. Ara aquests ferotges 
animals, s’han convertit en titelles ge-
gants que empastifen i tiren per terra 
tot el que se’ls posa per davant. Una 
colla de caçadors els perseguirà per 
impedir-ho.

ÓSSOS DEL PIRINEU

E m i l i a n o 
Josafat.
Un “Taber-
n a c u l u m ” 
enmig del 
no res… 
o millor… 
dins d’un 
bosc, en un 
camp llaurat, a un carrer sense sortida, 
al foyer d’un teatre, a una plaça o en-
cara millor a la terrassa de casa teva. 
Un enigma a l’interior: un “trujuman” 
intèrpret dels somnis. Còmic, pallasso 
o farsant?

TABERNACULUM

Zum-Zum Teatre.
Una nena 
vivia en 
una cap-
sa de sa-
bates. Allí 
s’hi avorria 
una mica 
però, d’altra 
banda, se 
sentia molt 
segura. No obstant això, un dia 
va trobar un llapis, va dibuixar 
un porta i va sortir a veure món. 
Després va dibuixar una papa-
llona, una flor… Fins que un dia 
va ensopegar amb una pilota. 
Juguen juntes i la nena s’ho 
passa molt bé, però aquesta 
resulta massa petita per allotjar 
els seus somnis.

LA NENA QUE VIVIA EN 
UNA CAPSA DE SABATES

Teatre al detall.
La princesa Dormisona no pot dormir. 
El seu pare, el rei del país de La Bo-
nason, emprendrà un gran viatge per 
cercar un remei que guareixi el mal de 
la seva filla. El trobarà en un personat-
ge màgic que s’alimenta dels malsons: 
l’Endrapasomnis. Un autèntic viatge 
iniciàtic, una 
aventura llu-
nyana que 
ens aproparà 
a les perso-
nes que més 
estimem

L’ENDRAPASOMNIS

LES 
ESTRENES DE 
LA MOSTRA

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

ADVOCADA
FISCAL I TRIBUTARI
MERCANTIL I CIVIL

C. Castellfollit núm. 1-3
Igualada

Tel. 93 803 49 36
silviapique@icab.cat
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HORA ESPECTACLE   ESPECTACLE   GÈNERE  LLOC  IDIOMA    PREU     DURADA   EDAT

09:30	 WANTED	 		 	 Cia.	El	Otro	 		 	 Clown	 	 	 Mercantil	 Cat/Cast			8€/5€	 50’	 6-16
09:30	 Tut-Turutut	la	princesa!	 		 Cia.	La	Bleda	 		 	 Clown	 	 	 Aurora	 	 Cat	 				8€/5€	 50’	 3-9
09:30	 Mons	(Quan	tanco	els	ulls)	 	Mons	Dansa	 	 	 Dansa	 	 	 Ateneu	 	 Cat	 				8€/5€	 55’	 6-12
10:00	 Ràdio	Europa	 		 	 Rah-mon	Roma	i	Cia.	 		 Animació	 	 P.	Ajuntament	 Cat	 			Gratuït	 60’	 TP
10:30	 Domini	Públic	DIWO	 		 Roger	Bernat	/	FFF	 		 Teatre	immersiu		 Biblioteca	 Cat	 			Gratuït	 45’	 12-16
11:30	 WANTED	 		 	 Cia.	El	Otro	 		 	 Clown	 	 	 Mercantil	 Cat/Cast			8€/5€	 50’	 6-16
11:30	 Tut-Turutut	la	princesa!	 		 Cia.	La	Bleda	 		 	 Clown	 	 	 Aurora	 	 Cat	 				8€/5€	 50’	 3-9
15:30	 El	fantàstic	Màgic	d’Oz	 		 Cia.	Titelles	Sebastià	Vergés	 Titelles	 	 	 L’Escorxador	 Cat	 				8€/5€	 50’	 3-9
15:30	 Dot	 		 	 	 Maduixa	Teatre	 		 	 Dansa	i	multimèdia	 Ateneu	 	 Cat	 				8€/5€	 45’	 3-6
17:30	 Domini	Públic	DIWO	 		 Roger	Bernat	/	FFF	 		 Teatre	immersiu		 Biblioteca	 Cat	 			Gratuït	 45’	 12-16
17:30	 Musiquetes	de	paper	 		 Fem	sonar	les	musiquetes	i	Joan	Alfred	 Música	i	titelles	 	 Mercantil	 Cat	 			8€/5€	 50’	 0-9
17:30	 El	Baró	dels	Arbres	 		 Taaroa	Teatre	i	Bufa&Sons	 Teatre	musical	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 60’	 6-16
17:30	 Belindo	lo	Monstruo	 		 Jordina	Biosca	 		 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 60’	 6-16
19:00	 El	fantàstic	Màgic	d’Oz	 		 Cia.	Titelles	Sebastià	Vergés	 Titelles	 	 	 L’Escorxador	 Cat	 				8€/5€	 50’	 3-9
19:00	 Musiquetes	de	paper	 		 Fem	sonar	les	musiquetes	i	Joan	Alfred	 Música	i	titelles	 	 Mercantil	 Cat	 			8€/5€	 50’	 0-9
19:00	 El	Baró	dels	Arbres	 		 Taaroa	Teatre	i	Bufa&Sons	 Teatre	musical	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 60’	 6-16
19:00	 	Avi,	què	va	passar	el	1714?	 	Albert	Estengre			 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 40’	 6-16
20:30	 Anima’t,	Animal!			 	 Ferran	Martín	 		 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 60’	 6-16
21:00	 HOP!!!	 		 	 	 Trakatap	 		 	 Claqué	 	 	 Ateneu	 	 No	text	 			8€/5€	 60’	 9-16
22:00	 Nuova	Barberia	Carloni	 		 Teatro	Necessario	 		 Clown	 	 	 P.	Pius	XII	 No	text	 			Gratuït	 60’	 6-16

DISSABTE 26
10:15	 Sol	amb	la	Lluna	 		 La	Companyia	Sgratta	 	 Teatre	 	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 60’	 TP
10:15	 Cabaret	Patufet			 	 Samfaina	de	Colors	 	 Música	 	 	 Mercantil	 Cat	 			8€/5€	 55’	 0-6
11:00	 El	vestit	nou	de	la	Caputxeta	amb	botes	 Cia.	d’Espectacles	Pa	Sucat	 Teatre	i	titelles	 	 Museu	Pell	 Cat	 			8€/5€	 50’	 3-9
11:00	 Futbolxoc	 		 	 La	Residual	 		 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 Cat	 			Gratuït	 180’	 TP
11:00	 L’estrany	viatge	del	Sr.	Tonet	 Tombs	Creatius	Cia	d’arts	de	carrer	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 			Gratuït	 180’	 TP
11:15	 Bombers	de	París	 		 Brigada	Fahrenheit	3.0	 	 Animació	 	 Itinerari	1	 No	text	 			Gratuït	 50’	 TP
11:30	 Salsa!	 		 	 	 Volaquivol	 		 	 Circ	 	 	 P.	Ajuntament	 No	text	 			Gratuït	 45’	 TP
11:45	 Sol	amb	la	Lluna	 						 La	Companyia	Sgratta	 	 Teatre	 	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 60’	 TP
11:45	 Viajeros	del	Carrusel	 		 Angeles	de	trapo	 	 Titelles	 	 	 L’Escorxador	 No	text	 			8€/5€	 45’	 3-6
11:45	 Tripula	 		 	 	 Farrés	brothers	i	cia	 	 Teatre	 	 	 Espai	Rec	 Cat	 			8€/5€	 40’	 TP
11:45	 El	cuquet	de	llana	 		 Glòria	Arrufat	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 30’	 0-3
11:45	 Cabaret	Patufet			 	 Samfaina	de	Colors	 	 Música	 	 	 Mercantil	 Cat	 			8€/5€	 55’	 0-6
12:00	 Canelo	Show	 		 	 Rambling	Puppets	 	 Titelles	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 20’	 TP
12:00	 BOWT’s/Grans	titelles	rodants	 Galiot	Teatre	 	 	 Titelles	 	 	 Itinerari	2	 No	text	 			Gratuït	 60’	 TP
12:15	 Passing	y	vean!!	 		 Companyia	de	circ	Ambizurdos	 	Circ	 	 	 P.	Pius	XII	 No	text	 			Gratuït	 45’	 TP
12:15	 Papanatas	Band	 		 Martademarte	 	 	 Clown	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 40’	 TP
13:00	 El	vestit	nou	de	la	Caputxeta	amb	botes	 Cia.	d’Espectacles	Pa	Sucat	 Teatre	i	titelles	 	 Museu	Pell	 Cat	 			8€/5€	 50’	 3-9
13:00	 Viajeros	del	Carrusel	 		 Angeles	de	trapo	 	 Titelles	 	 	 L’Escorxador	 No	text	 			8€/5€	 45’	 3-6
13:00	 Canelo	Show	 		 	 Rambling	Puppets	 	 Titelles	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 20’	 TP
13:00	 Farcells	de	contes	 		 Nona	Umbert	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 25’	 0-3
13:00	 Tom	Sawyer	detectiu	 		 Companyia	Lazzigags	 	 Teatre	musical	 	 Ateneu	 	 Cat	 			8€/5€	 80’	 6-12
13:15	 Els	secrets	de	Mr.	Stromboli	 El	que	ma	queda	de	teatre	i	l’Avalot	T.	 Teatre	de	carrer		 P.	Ajuntament	 Cat/Cast		Gratuït	 50’	 6-16
16:30	 Futbolxoc	 		 	 La	Residual	 	 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 Cat	 			Gratuït	 180’	 TP
16:30	 L’estrany	viatge	del	Sr.	Tonet	 Tombs	Creatius	Cia	d’arts	de	carrer	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 			Gratuït	 180’	 TP
16:30	 Tripula	 		 	 	 Farrés	brothers	i	cia	 	 Teatre	 	 	 Espai	Rec	 Cat	 			8€/5€	 40’	 TP
16:30	 Menut	Cabaret	 		 	 La	Manofactoria		 	 Teatre	d’objectes	 Museu	Pell	 No	text	 			8€/5€	 40’	 3-9
16:30	 En	Jack	i	ella,	la	més	bella	 Jordina	Biosca	 	 	 Contes	 	 	 Cançons	de	M.		Cat	 			8€/5€	 60’	 6-16
16:30	 GagsONtrix	 		 	 PuntMoc	 	 	 Clown	 	 	 Mercantil	 No	text	 			8€/5€	 60’	 6-16
17:00	 BOWT’s/Grans	titelles	rodants	 Galiot	Teatre	 	 	 Titelles	 	 	 Itinerari	2	 No	text	 			Gratuït	 60’	 TP
17:00	 Passing	y	vean!!	 		 Companyia	de	circ	Ambizurdos	 Circ	 	 	 P.	Pius	XII	 No	text	 			Gratuït	 45’	 TP
18:00	 Salsa!	 		 	 	 Volaquivol	 	 	 Circ	 	 	 P.	Ajuntament	 No	text	 			Gratuït	 45’	 TP
18:00	 Petits	Prínceps	 		 	 Mini	Mumusic	 	 	 Multidisciplinar	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 45’	 3-6
18:00	 Les	Bruixes	 		 	 Lídia	Clua	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 50’	 6-16
18:00	 GagsONtrix	 		 	 PuntMoc	 	 	 Clown	 	 	 Mercantil	 No	text	 			8€/5€	 60’	 6-16
18:30	 Canelo	Show	 		 	 Rambling	Puppets	 	 Titelles	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 20’	 TP
18:45	 Bombers	de	París	 		 Brigada	Fahrenheit	3.0	 	 Animació	 	 Itinerari	1	 No	text	 			Gratuït	 50’	 TP
18:45	 Papanatas	Band	 		 Martademarte	 	 	 Clown	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 40’	 TP
19:30	 Tripula	 		 	 	 Farrés	brothers	i	cia	 	 Teatre	 	 	 Espai	Rec	 Cat	 			8€/5€	 40’	 TP
19:30	 Canelo	Show	 		 	 Rambling	Puppets	 	 Titelles	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 			Gratuït	 20’	 TP
19:30	 Els	secrets	de	Mr.	Stromboli	 El	que	ma	queda	de	teatre	i	l’Avalot	T.	 Teatre	de	carrer		 P.	Ajuntament	 Cat/Cast		Gratuït	 50’	 6-16
19:30	 Menut	Cabaret	 		 	 La	Manofactoria		 	 Teatre	d’objectes	 Museu	Pell	 No	text	 			8€/5€	 40’	 3-9
19:30	 Petits	Prínceps	 		 	 Mini	Mumusic	 	 	 Multidisciplinar	 	 Aurora	 	 Cat	 			8€/5€	 45’	 3-6
19:30	 Escenes	d’infants	 		 Ballet	imperial	de	la	reina	Rosamunda	 Dansa	 	 	 L’Escorxador	 No	text	 			8€/5€	 55’	 3-12
19:30	 Contes	per	sucar-hi	pa	 		 Glòria	Arrufat	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 30’	 0-3
21:00	 La	petita	Glu	 		 	 Nona	Umbert	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 			8€/5€	 25’	 0-3
21:15	 Escenes	d’infants	 		 Ballet	imperial	de	la	reina	Rosamunda	 Dansa	 	 	 L’Escorxador	 No	text	 			8€/5€	 55’	 3-12
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22:00	 Nuova	Barberia	Carloni	 		 Teatro	Necessario	 	 Clown	 	 	 P.	Pius	XII	 No	text	 				Gratuït	 60’	 6-16
22:30	 Dracs!	 		 	 	 Ferran	Martín	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 				8€/5€	 60’	 12-16
23:00	 La	gran	ilusión	 		 	 Cia.	Antonio	Díaz	 	 Màgia	 	 	 Ateneu	 	 Cast	 				8€/5€	 70’	 6-16

DIUMENGE 27
10:15	 Tripula	 		 	 	 Farrés	brothers	i	cia	 	 Teatre	 	 	 Espai	Rec	 Cat	 					8€/5€	 40’	 TP
10:15	 Adiós	Bienvenida	 		 Mimaia	teatro	 	 	 Titelles	 	 	 Aurora	 	 Cat	 					8€/5€	 55’	 6-9
10:15	 Com	gat	i	gos	 		 	 Teatre	animal	 	 	 Teatre	i	multimèdia	 L’Escorxador	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-9
10:15	 L’Arbre	de	les	sabates	 	 Pea	Green	Boat		 	 Titelles	 	 	 Mercantil	 Cat	 				8€/5€	 45’	 3-9
11:00	 Blau	Marí	 	 	 Pinotxo	en	Bicicleta	 	 Titelles	 	 	 Museu	Pell	 Cat	 					8€/5€	 45’	 3-6
11:00	 La	Banda	Forània	 		 Forani	Teatre	 	 	 Animació	 	 La	Cotonera	 Cat	 					Gratuït	 30’	 TP
11:00	 Jocs	Ambulants			 	 Jocs	Ambulants		 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 					Gratuït	 180’	 TP
11:00	 Anima’ls	 	 	 L’Obrador	de	Somnis	 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 					Gratuït	 180’	 3-6
11:00	 Óssos	del	Pirineu	 		 Tutatis	 	 	 	 Animació	 	 Itineraris	1/4	 No	text	 					Gratuït	 55’	 TP
11:30	 Tabernaculum	 		 	 Emiliano	Josafat	 	 Clown	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 					Gratuït	 120’	 6-16
11:45	 Adiós	Bienvenida	 		 Mimaia	teatro	 	 	 Titelles	 	 	 Aurora	 	 Cat	 					8€/5€	 55’	 6-9
11:45	 Com	gat	i	gos	 		 	 Teatre	animal	 	 	 Teatre	i	multimèdia	 L’Escorxador	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-9
11:45	 Tic	Tac	 		 	 	 Lídia	Clua	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 					8€/5€	 25’	 0-3
11:45	 L’Arbre	de	les	sabates	 		 Pea	Green	Boat		 	 Titelles	 	 	 Mercantil	 Cat	 				8€/5€	 45’	 3-9
12:00	 Potted	 		 	 	 La	Trócola	Circo	 	 Circ	 	 	 P.	Ajuntament	 No	text	 					Gratuït	 40’	 TP
12:15	 Tripula	 		 	 	 Farrés	brothers	i	cia	 	 Teatre	 	 	 Espai	Rec	 Cat	 					8€/5€	 40’	 TP
12:45	 La	Tartana	 		 	 Cia.	Ciclicus	 	 	 Circ	 	 	 Itinerari	3	 Cat	 					Gratuït	 60’	 TP
13:15	 Anima’t,	Animal!			 	 Ferran	Martín	 	 	 Contes	 	 	 Espai	ANP	 Cat	 				8€/5€	 60’	 12-16
13:15	 Blau	Marí	 		 	 Pinotxo	en	Bicicleta	 	 Titelles	 	 	 Museu	Pell	 Cat	 					8€/5€	 45’	 3-6
13:15	 La nena que vivia en una capsa...	 Zum-Zum	Teatre	 	 Teatre	 	 	 Ateneu	 	 Cat	 					8€/5€	 45’	 3-6
13:30	 La	Banda	Forània	 		 Forani	Teatre	 	 	 Animació	 	 La	Cotonera	 Cat	 					Gratuït	 30’	 TP
16:30	 Jocs	Ambulants			 	 Jocs	Ambulants		 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 					Gratuït	 180’	 TP
16:30	 Anima’ls	 	 	 L’Obrador	de	Somnis	 	 Jocs	 	 	 Espai	Tallers	 No	text	 					Gratuït	 180’	 3-6
16:30	 Tabernaculum	 		 	 Emiliano	Josafat	 	 Clown	 	 	 La	Cotonera	 Cat	 					Gratuït	 120’	 6-16
16:30	 Potted	 		 	 	 La	Trócola	Circo	 	 Circ	 	 	 P.	Ajuntament	 No	text	 					Gratuït	 40’	 TP
16:30	 La	màquina	màgica	 		 Animamundi	 	 	 Titelles	 	 	 Aurora	 	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-9
16:30	 Contes	empaperats	i...	 	 Alma	i	la	mar	de	contes	 	 Titelles	 	 	 Museu	Pell	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-6
16:30	 Cançons	del	Mar	 		 Jordi	Tonietti	 	 	 Música	 	 	 Mercantil	 Cat	 					8€/5€	 70’	 3-9
17:15	 Óssos	del	Pirineu	 		 Tutatis	 	 	 	 Animació	 	 Itineraris	1/4	 No	text	 					Gratuït	 55’	 TP
18:00	 La	Tartana	 		 	 Cia.	Ciclicus	 	 	 Circ	 	 	 Itinerari	3	 Cat	 					Gratuït	 60’	 TP
18:00	 La	màquina	màgica	 		 Animamundi	 	 	 Titelles	 	 	 Aurora	 	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-9
18:00	 Contes	empaperats	i...	 		 Alma	i	la	mar	de	contes	 	 Titelles	 	 	 Museu	Pell	 Cat	 					8€/5€	 50’	 3-6
18:00	 L’Endrapasomnis	 		 Teatre	al	Detall	 	 	 Teatre	 	 	 Ateneu	 	 Cat	 					8€/5€	 60’	 3-9
18:00	 Cançons	del	Mar	 		 Jordi	Tonietti	 	 	 Música	 	 	 Mercantil	 Cat	 					8€/5€	 70’	 3-9
19:00	 Ràdio	Europa	 		 	 Rah-mon	Roma	i	Cia.	 	 Animació	 	 P.	Ajuntament	 Cat	 					Gratuït	 60’	 TP
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Els espais de la Mostra

1			Teatre	Municipal	l’Ateneu
2   Teatre Cercle Mercantil
3			Teatre	de	l’Aurora
4			L’Escorxador
5			Museu	de	la	Pell	d’Igualada
6   Espai Tallers

7			Espai	Rec
8			Plaça	de	l’Ajuntament
9			Plaça	de	Pius	XII
10		Plaça	de	cal	Font-Biblioteca
11  La Cotonera
12  Espai ANP

13			La	Llotja	(Teatre	Municipal	l’Ateneu)
14			Club	de	professionals	L’Acústic
15			Sala	Municipal	d’Exposicions
16			L’Empremta,	sala	d’exposicions
17			Mostra	d’escoles	d’arts	escèniques	i	musicals
18			Mostra	d’artesania



REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada va 
finalitzar fa pocs dies la fase 
principal de les obres de via-
nalització del nucli antic de la 
ciutat. No serà fins a la prime-
ra setmana del mes de maig, 
amb els treballs del tot enlles-
tits, que es permetrà el pas de 
vehicles, però ja només per 
als veïns, vehicles autoritzats 
o per a operacions de càrre-
ga i descàrrega. L’accés de 
vehicles de motor tindrà una 
velocitat limitada i un temps 
màxim de permanència a la 
zona controlat per càmeres a 
l’entrada i a la sortida. 
Des del passat mes de gener 
s’han dut a terme els treballs 
necessaris per a convertir l’an-
tic recinte emmurallat en una 
gran illa de preferència per a 
les persones i ha calgut, entre 
altres, arranjar voreres, millo-
rar la il·luminació de l’espai 
públic, reasfaltar, retirar pilo-
nes, solucionar problemes de 
clavegueram o solventar les 
acumulacions d’aigües pluvi-
als en determinats punts. 
Les dues accions de més di-
mensió, però, han estat les 

Les obres del nucli antic s’enllestiran 
definitivament la primera setmana de maig

Plaça Sant Miquel, un dels indrets que s’han modificat amb les obres de vianalització.

obres de reurbanització de 
les places del Pilar i Sant Mi-
quel, on ja no hi ha cap pla-
ça d’aparcament de vehicles, 
on s’han afegit nous elements 
d’arbrat, jocs infantils i mobili-
ari urbà i on, com explica Jordi 
Pont, regidor d’Urbanisme i 
Mobilitat, “hem creat un am-
bient agradable per les perso-
nes i òptim per a l’activitat de 
comerços, bars i restaurants”. 
També s’ha completat l’ane-
lla de vianants de tot el nucli 
antic, dotant de llambordes el 

serveis municipals i l’empre-
sa constructora a l’hora d’en-
llestir els treballs en el termini 
previst, just abans de la cele-
bració de La Mostra de Teatre 
Infantil i Juvenil, que portarà 
moltíssima gent al centre de 
la ciutat”. La segona i defini-
tiva fase dels treballs s’inici-
arà immediatament després 
d’aquest esdeveniment, els 
últims dies del mes d’abril, i 
contempla detalls com ara les 
càmeres de control d’accés de 
vehicles, la senyalització perti-
nent per a vehicles i persones, 
la pintura decorativa de l’as-
falt i alguns elements més de 
mobiliari urbà. També aquests 
dies s’estan concretant les 
ubicacions de les places 
d’aparcament de minusvàlids 
i de motocicletes al voltant de 
la zona. 

Campanya d’informació als 
veïns i comerciants
Paral·lelament, aquests dies 
es durà a terme una campanya 
d’informació als veïns i comer-
ciants i, a partir de l’obertura 
definitiva de la gran illa per a 
vianants del centre d’Igualada, 

segons avança el responsable 
municipal de Mobilitat, “l’Ajun-
tament durà a terme una cam-
panya molt exigent d’informa-
ció i, si s’escau, de sanció, 
als vehicles que no respectin 
la nova normativa en aques-
ta àrea”. La voluntat, segons 
argumenta, és dotar Igualada 
d’una zona acollidora per les 
persones i adequada per al 
desenvolupament de l’activi-
tat comercial, com les que ja 
existeixen als centres històrics 
de moltes capitals catalanes, 
amb molt bons resultats. 
Recordem que alguns comer-
ciants dels carrers Nou, Born, 
Custiol i Santa Maria van ini-
ciar una recollida de signatu-
res demanant modificacions 
en aquest projecte d’obres, 
fonamentalment per poder 
permetre la lliure circulació de 
vehicles. La petició va rebre el 
rebuig frontal del govern mu-
nicipal, que no vol veure més 
vehicles dels estrictament 
necessaris en el nucli antic, 
talment com s’ha fet en altres 
ciutats similars a Igualada.

Igualada

L’Ajuntament farà una 
campanya intensiva 
d’informació, i 
també de sanció, per 
als conductors no 
autoritzats que 
passin per dins del 
nucli antic
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Igualada assumirà, amb Mataró, la vicepresidència 
de l’associació de les ciutats tèxtils d’Europa, l’ACTE
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada i Mataró assumiran, 
durant el període 2014-2016, 
una de les  vicepresidènci-
es de l’Associació de Col-
lectivitats Tèxtils Europees 
(ACTE). Agafant el relleu de 
Manresa, la capital del Mares-

me ocuparà la vicepresidència 
espanyola durant el primer 
any i mig i la capital de l’Anoia 
ho farà des de mitjan 2015 fins 
a final de 2016. ACTE compta 
amb una presidència a nivell 
continental que ostenta la ciu-
tat de Terrassa i amb diferents 

vicepresidències en països 
com França, Itàlia, Suècia o 
Espanya. L’associació va néi-
xer l’any 1991 i té com a fina-
litat representar i defensar els 
interessos dels territoris amb 
presència dels sectors tèxtil, 
confecció, pell, calçat i com-
plements de moda. La xar-
xa està formada per més de 
seixanta socis europeus i té 
dos tipus de membres: mem-
bres efectius, com les admi-
nistracions locals i regionals; 
i membres adherents, com 
són centres tecnològics, uni-
versitats, cambres de comerç, 
organitzacions empresarials 

i sindicats. ACTE Espanya té 
actualment vint-i-cinc socis. 
Les principals activitats de la 
xarxa passen per fer accions 
de lobby, preparació i gestió 
de projectes comuns i accions 
de sensibilització. L’alcalde de 
Montbui, Teo Romero, va ser 
també president d’ACTE quan 
era diputat de l’àrea de Pro-
moció Econòmica de la Dipu-
tació de Barcelona.
El relleu es va concretar l’11 
d’abril, en el marc de la troba-
da anual ACTE Espanya, ce-
lebrat a la Diputació, i que va 
comptar amb la presència de 
la tinent d’alcalde de Dinamit-

zació Econòmica d’Igualada, 
Àngels Chacón.  
Durant la trobada es van 
presentar els resultats del 
projecte ACTE Cooperació, 
Innovació i Creativitat liderat 
per l’Ajuntament de Manre-
sa i amb la participació del 
d’Igualada, Foment de Terras-
sa, la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme, Promoció 
Econòmica de Sabadell i la Di-
putació. En el projecte s’inclou 
una referència a l’acte REC.0-
Un món Creatiu, on es van 
presentar deu projectes crea-
tius de joves emprenedors per 
donar-los visibilitat i ressó.

terra en cruïlles i altres punts 
estratègics. 
Pont agraeix “la diligència dels 

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

Es busca noia esteticista 

Amb experiència, especialitzada 
en pedicura i manicura.

Truqueu al 93 803 35 06

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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JOSEP ELIAS i FARRÉ / LA VEU

Un any més els igualadins 
mostraren la seva devoció al 
Sant Crist, omplint la basílica 
de Santa Maria, per assistir al 
solemne ofici en honor de la 
venerada Imatge. El bisbe de 
Vic, també, com en anys an-
teriors el presidí, assistit pels 
rectors d’Igualada, Mn. Josep 
Massana i M. Josep M. Mas. 
El diaca, Mn. Pere Roig, llegí 
l’Evangeli.
Un bon grup de preveres igua-
ladins i de les parròquies veï-
nes, així com el P. Trilla, rector 
dels Escolapis i el P. Mateu, 
guardià dels Caputxins, con-
celebraren des del presbiteri, 
que era  presidit per la glorio-
sa Bandera del Sant Crist
Després de l’homilia i de les 
Pregàries dels fidels, es fe-
ren les ofrenes, que anaren a 
cura, dels Veïns del barri del 
Sant Crist, Portadors del Tà-
lem, les escoles Mare del Diví 
Pastor,  Escolàpies, Montclar, 
Mestral i Maristes, i les Ger-
manes dels Ancians Desem-
parats (monges de l’Asil),
Els cants anaren a càrrec de 
la Schola Cantorum, dirigida 
per Josep Miquel Mindan i 
acompanyada a l’orgue, per 
Gina Miranda. Els cants del 
poble els dirigí Florenci Oliva. 
Després de la Comunió An-
toni Prat tort, cantà el sonet 
verdaguerià A Igualada en el 
centenari del Sant Crist , amb 
lletra de Mn. Cinto Verdaguer 
i música de Daniel Mestre. En 
acabar, el prelat impartí la be-

Processó del Sant Crist, dimarts d’aquesta setmana. Foto: Jaume Singla.

L’Associació Nou 
Centre Igualada 
organitza demà noves 
activitats

El Bisbe de Vic, 
Mn. Romà Casano-
va, amb els rectors 
d’Igualada, va 
presidir l’ofici 
solemne del Sant 
Crist, celebrat 
dimarts a la basílica 
de Santa Maria

Els igualadins mostren la seva devoció pel Sant Crist, i les 
processons de Fàtima tornen a ser multitudinàries

nedicció solemne, amb dret a 
indulgència plenària i s’inter-
pretaren els Goigs a llaor del 
Sant Crist d’Igualada.
Expriors, feren les lectures, 
pregàries i monicions, recor-
dant que enguany fa 70 anys 
de la benedicció de la nova 
Imatge i recordant que l’any 
vinent farà 425 anys del pro-
digi de l’Espòs de Sang, amb 
intenció de fer una  comme-
moració ben destacada.
Seguidament, a la mateixa ba-
sílica la Capella de Música de 
la Tossà, oferí un concert, sota 
la direcció de Frederic Prat, 
acompanyats per l’organista, 
pianista Josep Xaubet.
A la tarda, la processó va 
transcórrer pels carrers habi-
tuals, amb una nodrida partici-
pació de fidels. 
També cal esmentar les pro-
cessons del barri de Fàtima, 
que van tornar a ser multitu-
dinàries, organitzades per la  
Cofradía de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolo-
res y Santo Entierro.

Processó del diumenge de Pasqua, al barri de Fàtima. Foto: Joan Guasch.

Cursos per al sector de 
l’hostaleria
REDACCIÓ / LA VEU

El personal de l’hostaleria té 
a la seva disposició, totalment 
subvencionats, dos cursos 
pensats especialment per 
aquest sector, que ofereix la 
Unió Turística Anoia, i que res-
ponen a un dels objectius fo-
namentals de l’entitat empre-
sarial en el seu compromís de 
potenciar i afavorir la formació 
contínua dels treballadors i 
personal de la comarca.
Tot dos cursos tenen les pla-
ces limitades i s’assignaran 
per rigorós ordre d’inscripció. 
Per tant es recomana portar 
la documentació el més aviat 
possible a la UEA. Aquesta 
formació està totalment sub-
vencionada.
Manipulació i higiene 
alimentària
El curs de manipulació d’ali-
ments i higiene alimentària 
tractarà temes com la conta-
minació microbiana dels ali-

ments, la higiene del manipu-
lador i del local, la temperatura 
i temps en els procediments 
culinaris, la contaminació cre-
uada el transport i distribució 
d’aliments, el tipus de prepa-
ració culinària i el marc nor-
matiu higiènicosanitari entre 
altres temes. Serà del 5 al 8 
de maig de 17:00 h. a 19:30 h.
Xarxes socials 
per a hostalers
Curs adreçat a personal del 
sector de l’hostaleria amb in-
quietuds per maximitzar l’ús 
de les xarxes socials en be-
nefici del seu negoci. Es trac-
taran les principals pautes de 
comunicació 2.0 treballant el 
Facebook, el Google +, les 
xarxes socials multimèdia: Yo-
utube, Vimeo, Flickr, Picasa, 
Instagram, les xarxes socials 
per professionals: Linkedin, 
Xing, Viadeo, Slideshare... 
Serà del 9 a l’11 de juny de 
17:00 h. a 19:30 h.

Noves línies d’ajuts per 
a comerços i autònoms
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç informa que 
acaben de sortir publicades al 
Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la convocatòria 
i les bases reguladores de la 
línia d’ajuts en forma de ga-
rantia per al finançament em-
presarial de projectes autò-
noms, micro, petites i mitjanes 
empreses.
L’objecte d’aquestes bases, 
és regular la concessió d’ajuts 
en forma de garantia per al fi-
nançament de projectes d’em-
prenedors, d’autònoms, micro, 
petites i mitjanes empreses, 
per a afavorir la millora de la 
competitivitat de les empre-
ses catalanes, i reactivar així 
l’economia catalana mitjan-
çant la Línia de finançament 
d’emprenedors, autònoms i 
comerços.  
Podran ser beneficiaris 
d’aquesta línia d’ajuts els au-
tònoms, les micro, les petites 

i mitjanes empreses amb seu 
social o centre de treball a Ca-
talunya.
Es consideren objecte d’ajut 
els següents tipus de projec-
tes:
1. Projectes d’inversió: l’ad-
quisició d’un o diversos actius 
fixos, materials o immaterials, 
dels inclosos al grup 2 del Pla 
general de comptabilitat, ads-
crits a la consecució d’una 
mateixa finalitat.
2. Projectes de circulant: rela-
tius a l’activitat del dia a dia de 
l’empresa com ara necessitats 
de tresoreria, compra d’estocs 
o finançament a clients.
El termini per a la presentació 
de les sol·licituds restarà obert 
fins el dia 31 de desembre de 
2014 o fins l’exhauriment del 
pressupost per a aquests con-
ceptes.  
Els comerços interessats per 
aquests ajuts es poden adre-
çar a Igualada Comerç.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 26 d’abril tin-
drà lloc la setzena edició del 
Ral·li Ciutat d’Igualada. Apro-
fitant que  la sortida i arribada 
dels vehicles serà a l’Av/Bar-
celona/Ctra. de Manresa, la 
recent nascuda associació de 
comerços, negocis i entitats 
Nou Centre Igualada ha orga-
nitzat activitats. 
Hi haurà dues actuacions del 
Mal Llamp pels carrers del 
Barri del Poble Sec durant el 
matí, al llarg de tot el dia hi 
haurà una exposició de motos 
antigues a l’Av/Andorra i un 
circuit d’escalèxtric al C/Piero-
la. També hi haurà comerços 
que aprofitaran per treure pa-
rades fora el carrer i bars i res-
taurants que faran menús es-
pecials pel Ral·li. A mitja tarda 
el grup IXQNO farà un concert 
al Parc del Garcia Fossas.  
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Aerosport, el certamen d’aero-
nàutica esportiva corporativa i 
de serveis dirigida a amants i  
professionals de l’aeronàutica 
arriba els propers 24 i 25 de 
maig a la 22a edició. Una de 
les atraccions d’enguany serà 
la presència dels aparells de 
la Fórmula 1 del cel, Air Race 
F1.  
Una vegada més professio-
nals de vol a motor, ultralleu-
gers, vol a vela, motovelers, 
paramotor, helicòpters a més 
a més de les escoles de pi-
lots, els aeroclubs, i empreses 
de complements i accesso-
ris aeronàutics s’aplegaran a 
l’aeròdrom Igualada – Òdena 
(sortida 557 de la A2) el llarg 
de dos dies plens d’activitat 
aèria i contactes de negoci. En 
aquest certamen aeronàutic 
organitzat per Fira d’Igualada, 
s’hi donaran cita també diver-
sos constructors amateurs i 
tots els que hi passin hi troba-
ran també un mercat d’ocasió. 
Aerosport és un esdeveniment 
obert al públic, que fomenta 
els contactes entre professio-
nals i aficionats de l’aeronàuti-
ca i dóna a conèixer, als no ini-
ciats, un món de nous esports 
d’aventura. Aerosport és, tam-
bé, un punt de referència in-
equívoc d’un sector industrial 
creixent i és, alhora, una eina 
per potenciar indústries alter-
natives, que dóna peu a la 
creació d’entitats relacionades 
amb el món de l’esport aeri. 
Així durant tot un cap de set-
mana, Aerosport reuneix totes 
les modalitats de l’aviació es-
portiva i lleugera, amb l’atrac-
tiu afegit que el públic assis-
tent pot participar activament 
en els diversos actes progra-
mats, entre ells la novena edi-
ció de la Trikerada, trobada de 
Trikes.  
Aquest certamen d’aeronàuti-
ca esportiva és un dels esde-
veniments més ambiciosos i 

Públic present en una de les últimes edicions de l’Aerosport.

Els avions de la Fór-
mula 1 del cel, l’Air 
Race F1, serà una de 
les principals atrac-
cions d’aquest any

La fira Aerosport 2014 ja escalfa motors

de més èxit que organitza Fira 
d’Igualada, juntament amb la 
col·laboració i el suport dels 
ajuntaments d’Igualada i Òde-
na, la Diputació de Barcelona i 
Aeroports de Catalunya. 
 
La fórmula 1 del cel 
Un dels atractius d’aquesta 
22a edició d’Aerosport serà la 
presència dels aparells més 
ràpids de l’Air Race F1, aero-
naus que participen en verti-
ginoses carreres de velocitat 
aèria a més de 450 km per 
hora. Aprofitant que la setma-
na següent participaran en 
l’Air Race F1 a Lleida-Alguai-
re, vindran a fer un tast de mo-
tors i adrenalina sobre el cel 
d’Aerosport. 
 
L’espai, la pista, 
hangars i serveis 
Durant aquests dies l’aerò-
drom Igualada – Òdena (41º 
35’ 30” N - 01º 37’ 33” E) es 
transforma per acollir naus, 
pilots i empreses d’arreu del 
món. Disposa d’una pista as-
faltada de 900 metres de llar-
gària i una altra de paral·lela 
de les mateixes dimensions, 
d’herba. Té una superfície de 
més de 7.000 m2 d’hangars, 
alguns habilitats per a l’ocasió 
que donen cabuda a la gai-
rebé totalitat dels expositors 

que pel producte que porten 
requereix ubicar-los en un lloc 
tancat.  
La resta d’expositors, bàsica-
ment els que porten avions, 
ultralleugers, helicòpters....i 
aparells de grans dimensions, 
es col·loquen al llarg de la pis-
ta en carpes individuals.  
Compta, també, amb un pàr-
quing per a aeronaus i amb 
una benzinera per proveir els 

avions. Així mateix, té un am-
pli aparcament de cotxes.  
Empreses com Aerodesign, 
Aviasport, Aircrafttech, Delta-
cat, Laminar Air, Lmi & Fox, 
Tecnam Air, Vol Vinarós O Vir-
tual Fly ja han reservat el seu 
espai en aquesta nova edició 
d’Aerosport. 
Aerosport obrirà portes tot el 
cap de setmana, dissabte 24 
de 10 del matí a les 7 de la tar-

da i diumenge 25 de les 10 del 
matí a les 3 de la tarda. 
Aerosport compta també amb 
la col·laboració i l’ajuda de di-
verses entitats com la Federa-
ció Aèria Catalana, la revista 
Avión y Piloto, el Club de Vol 
a Vela, L’Aeroclub Igualada-
Òdena i Laminar Air que fan 
possible cada any que Aeros-
port sigui tot un èxit.  

Avions de la F1 Air Race.

El certamen es farà a 
l’aeròdrom el 24 i 25 
de maig, i comptarà 
amb les empreses 
més importants de 
l’aeronàutica 
esportiva
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“Per ser informàtic has de 
gaudir-ho, sinó plegues”. “Cal 
molta dedicació i tenir les ca-
pacitats adients”. “Es necessi-
ten professionals”. “No neces-
sàriament la universitat té més 
sortides, hi ha molta demanda 
de titulats de Formació Pro-
fessional en Grau Superior”. 
“L’important és entrar amb il·
lusió. No cal una gran inversió, 
amb un ordinador i connexió a 
Internet ja pots començar. Un 
cop a dins s’ha de seguir l’ins-
tint i anar evolucionant cons-
tantment. Cal un reciclatge 
continu, perquè contínuament 
apareixen noves oportuni-
tats”... 
Aquestes són algunes de les 
afirmacions que es van poder 
escoltar en la xerrada divul-
gativa sobre els estudis TIC 
i les seves sortides laborals 
duta a terme al Museu de la 
Pell. L’acte s’emmarcava dins 
el Programa “Informàtica i Co-
municacions, professions de 
futur” impulsat per TIC Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada per 
promoure la formació en Tec-
nologies de la Informació i la 
Comunicació entre els joves i 
els infants.   
La xerrada va oferir una visió 
de 360 graus sobre la forma-
ció en les TIC, tant des de la 
via no reglada fins a la For-
mació Professional i graus 
universitaris, de la mà de 
professionals en actiu vincu-
lats directament amb el sec-
tor.  El president de TIC Ano-
ia i vicedegà d’Organització 
Territorial del Col·legi Oficial 
d’Enginyeria en Informàtica de 
Catalunya (COEINF), Jaume 
Catarineu, va aportar dades 
significatives com ara que és 
un sector que creix exponen-
cialment, ocupa càrrecs de 
responsabilitat dins l’empresa, 
manté o augmenta els sous, 
es troba entre les 7 primeres 
posicions de les 25 feines més 
populars a LinkedIn a nivell 
mundial, es reinventa contínu-
ament i demana un reciclatge 
constant, té molt interès en 
incorporar perfils femenins i 
registra un alt índex de felici-
tat entre els seus treballadors. 
També va adreçar un missat-
ge molt clar als assistents: 
“És un sector engrescador pel 
qual cal afició i passió. Afició 
perquè els estudis són durs, 
s’han de fer colzes; i passió 
perquè amb actitud, aprenen-
tatge i creativitat us seran més 
fàcils”.  
El responsable dels estudis 
d’Informàtica i comunicacions 
de l’Institut Milà i Fontanals, 
Isidre Guixà, va difondre els 
estudis de Formació Profes-

La xerrada, molt interessant, es va fer a la sala d’actes del Museu de la Pell.

TIC Anoia apropa als joves 
les sortides laborals del sector

sional existents en aquest 
camp, les maneres d’accedir·
hi i les seves sortides laborals. 
A trets generals, va explicar 
que s’ofereixen dos tipus de 
graus: el mitjà i el superior. 
Són estudis de 2.000 hores, 
estructurats en dos cursos 
acadèmics i que inclouen 
pràctiques de formació en 
empreses el darrer curs. En 
començar es parteix de zero, 
només se suposa que l’alum-
ne té les destreses bàsiques 
de Windows i Ofimàtica, a 
més d’un “raonament lògic” 
per poder afrontar amb èxit la 
resolució de problemes (no ha 
de ser un “negat” per les ma-
temàtiques).   
Al seu torn, el professor de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) Ramon Costa 
va explicar els múltiples graus 
de quatre anys al voltant de 
l’enginyeria informàtica que 
s’imparteixen a les universi-
tats de Catalunya i va acon-
sellar els assistents que “per 
decidir-vos, el millor és entrar 
a la pàgina web de cadascuna 
d’elles i mirar què ofereixen 
com a mencions, és a dir, com 
a especialitzacions. Pregun-
tar-vos, sóc més de hardware, 
de xarxes, de programar...?”. 
També va parlar dels graus 
combinats, amb els quals es 
cursa un any més d’estudis, 
però s’obtenen dues titulaci-
ons.  
Finalment, el gerent de l’em-
presa igualadina Ceina de 
formació empresarial i tecno-
lògica, Manel López, va expo-
sar les diferents certificacions 
de la formació continuada en 
tecnologies de la informació: 
genèriques i d’aplicació (a ni-
vell d’usuari) i tècniques (a ni-
vell professional). Ceina és un 
dels 8 centres examinadors 
que hi ha a Catalunya.  Per 
la seva banda, la regidora de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn-

gels Chacón, va explicar que 
el programa va néixer arran de 
la demanda de professionals 
TIC per part de les empreses 
i la constatació que tots els 
alumnes d’informàtica de l’Ins-
titut Milà i Fontanals troben 
feina. “Tenint tantes persones 
aturades a la comarca ens 
vam dir que havíem de fer al-
guna cosa per conscienciar la 
gent que les TIC tenen sortida. 
Estem molt abocats a diversifi-
car l’economia i no potenciem 
només els sectors tradicionals 
com els curtits i el tèxtil, tam-
bé contribuïm perquè n’apare-
guin de nous com la innovació 
en salut i les TIC”. En aquest 
sentit, el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA), 
Blai Paco, va posar en relleu 
el valor de les TIC dins el món 
empresarial i va assegurar 
que “la qualitat dels alumnes 
formats al Milà és una font 
molt important per les nostres 
empreses”.  L’acte es va clou-
re amb un torn obert de pre-
guntes presencial i via Twitter, 
i amb la projecció d’un vídeo 
on alumnes i ex·alumnes 
d’estudis TIC de l’Anoia com-
parteixen la seva experiència 
i donen la seva visió sobre la 
professió i el futur del sector.  
La informació es pot ampliar 
al web www.ticanoia.cat/pro-
fessionsdefutur, des d’on tam-
bé es pot inscriure’s a la resta 
d’activitats gratuïtes incloses 
dins el programa: els tallers 
de robòtica i programació per 
a centres de primària (semina-
ri inicial el 15 de maig), i d’ini-
ciació de webapps per a joves 
(el 14 de juny). A més a més, 
el dissabte 10 de maig, de 10h 
del matí a 13h del migdia, es 
farà una jornada de portes 
obertes al Milà i Fontanals 
perquè, qui ho vulgui, pugui 
conèixer millor l’oferta formati-
va del centre i les seves instal-
lacions.     

La tercera trobada de llebrers 
i podencs d’Amics del Gos 
d’Igualada, molt participada
REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge, 13 d’abril, 
es va celebrar amb gran èxit 
de participació la 3a. Trobada 
de Llebrers i Podencs d’Igua-
lada a les instal·lacions que 
el Club Amics del Gos d’Igua-
lada té al terme municipal 
d’Òdena...
Un any més, i per tercer con-
secutiu, es va demostrar l’im-
portant efecte crida d’aquesta 
convocatòria que busca afa-
vorir que els propietaris de tot 
Catalunya de gossos resca-
tats d’aquestes dues races pu-
guin retrobar·se i compartir tot 
el que tenen en comú. Apro-
fitant les magnífiques instal·
lacions del Club, totalment 
segures perquè tot el recinte 
està tancat, els participants 
varen poder gaudir d’un matí 
magnífic pel que fa a al temps 
metereològic i a l’ambient de 
tranquiŀlitat i bona companyia 
que si respirava.
Enguany, el Club Amics del 
Gos va comptar amb la ines-
timable col·laboració de les 
següents associacions (impli-
cades totes elles en el rescat, 
protecció, adopció, difusió i 
en general, en el benestar 
de llebrers i podencs): Ani-
mals Sense Sostre (Galgos 
i Podencs), BaasGalgo (as-
sociació amb seu a Madrid), 
DeGalgos, Galgos 112 (asso-
ciació d’àmbit estatal) i Poyec-
to Galgo. A més d’aquestes 
entitats específiques, i de tres 
més que, per motius, d’agen-
da, finalment no varen poder 
venir,  també es va comptar 
amb la col·laboració desinte-
ressada de la Plataforma pro 
Ayuda a Protectoras. 
Des de l’organització es veuen 
incapaços de quantificar amb 
un mínim d’exactitud la quan-
titat de persones i gossos que 
es varen aplegar als terrenys 
d’Òdena, però és ben segur 
que es va superar (i en molt) 
l’afluència, ja espectacular, de 
l’edició del 2013 i que segura-
ment trobaríem ben poques 

reunions, a nivell català, tant 
nombroses i importants pel 
que fa al nombre de gossos 
i els seus propietaris, com a 
mínim entre les concretes tant 
maltractades i que tanta his-
tòria negativa arrosseguen. A 
més, una trobada com aques-
ta demostra, un cop més, l’im-
portància crucial de les xarxes 
socials pel que fa a l’efecte 
crida.
A més, el que valoren especi-
alment els convocants és que 
no s’hi reuniren únicament els 
propietaris, sinó que eren fa-
mílies senceres les que s’aple-
garen a la nostra comarca per 
gaudir amb tota la tranquiŀlitat 
d’una jornada tant especial.
I és, a més, per això, per 
aquest ambient tant familiar 
i de tanta tranquiŀlitat (per la 
pau i bon ambient que hi reg-
nava, ningú no diria que hi ha-
via tanta quantitat de gossos 
voltant lliures en la seva ma-
joria, sense cap conflicte entre 
ells), aprofitant que la trobada 
es celebra en ple inici de la pri-
mavera i que a l’abril el temps 
normalment acompanya prou, 
que enguany es va decidir 
allargar l’horari de la trobada 
i proposar als assistents aca-
bar·la amb un pícnic sobre 
l’herba. Val a dir que a una 
gran part dels participants s’hi 
van sumar i van gaudir encara 
més d’un magnífic diumenge 
de sol.
Un cop acabada una jornada 
tant especial, l’organització vol 
agrair l’ajuda dels membres 
del Club Amics del Gos d’Igua-
lada, les associacions que hi 
van confiar i també a les que 
finalment no van poder assis-
tir-hi, i a tots els participants la 
seva generositat, per haver-se 
desplaçat a casa nostra i per 
haver confiat un cop més en 
aquesta iniciativa que va en-
gegar·se a l’abril del 2012 i 
que després de tres edicions 
d’èxit, es pot afirmar que en-
tre tots s’ha aconseguit que es 
consolidi definitivament.
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Les marques de moda igua·
ladina seran molt presents a 
la 25a. edició de La Mostra 
d’Igualada que se celebra fins 
diumenge. Gràcies a la col·
laboració de Fagepi amb La 
Mostra tots els programadors, 
professionals i espectadors 
rebran informació de les bo·
tigues de fàbrica igualadines 
i tindran accés a tot tipus de 
descomptes, en el marc de la 
campanya “A Igualada, teatre 
i moda”.
L’objectiu de l’acord és que 
els més de 26.000 especta·
dors coneguin les marques de 
moda igualadines i aprofitin la 
seva estada a Igualada per 
adquirir productes fabricats a 
la ciutat. Per això, la majoria 
de les botigues de fàbrica ofe·
riran descomptes especials i 
ampliaran els seus horaris 
d’obertura el dissabte dia 26 
d’abril, per tal que les estones 
lliures entre espectacles tot·
hom qui ho vulgui pugui pas·
sejar pels diferents carrers co·
mercials i conèixer el potencial 
de la moda igualadina.
A més dels diferents materials 
promocionals que es farà ar·
ribar a professionals, progra·
madors i espectadors, FAGE·
PI ha adaptat també la seva 
App Igualada Moda perquè 
incorpori la informació sobre 
els espais i la programació de 
La Mostra durant els dies que 
duri el festival. 
L’associació FAGEPI, que 
agrupa les principals empre·
ses tèxtils de l’Anoia, va llan·
çar fa uns mesos el vídeo 
“Igualada et vesteix” i l’App 
Igualada Moda per promoci·
onar les marques de moda 
igualadines, i té intenció de se·
guir la campanya promocional 
arribant a acords amb d’altres 
entitats i esdeveniments de la 
ciutat al llarg de tot l’any 2014. 
D’aquesta manera, no només 
promociona el tèxtil del territori 
sinó que també s’implica en la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat. 

Imatge del vídeo sobre la moda igualadina que es pot trobar a Youtube.

Fagepi promocionarà la moda d’Igualada 
entre els visitants de la Mostra

La Unió bancària ha nascut 
sense que s’hagi transfor·
mat l’estructura dels bancs 
i deixa al BCE sense mas·
sa capacitat d’actuació. 
S’ha arribat “in extremis” a 
aquest acord en la darrera 
sessió abans de les elecci·
ons europees. Era una fita 
important i un pilar bàsic, 
però ha nascut limitat i en 
mig de la sospita. Però seria 
incorrecte no reconèixer el 
valor i el significat d’aquest 
esforç polític. S’ha avan·
çat, encara que poc. També 
seria injust, perquè el con·
sens al que han arribat el 
Parlament, els estats mem·
bres i la Comissió, sota la 
direcció de Michel Barnier i 
els seus equips, s’ha obtin·
gut superant moltes dificul·
tats al llarg de varis anys de 
negociacions i de treballs 
seriosos. Finalment s’han 
signat 30 Actes que inclo·
uen els 28 estats de la UE, 
però que només afectarà 
als països de l’Eurozona 
(avui 19). Segurament per 
evitar que s’hagi de discutir 
en la propera Comissió i en 
el proper Parlament.
Queda el repte de gesti·
onar un model de banca 
universal que ha caracterit·
zat Europa. Tota l’activitat 
econòmica es fa a través 
d’aquestes entitats i això 
només fa que estrènyer 
els nexes entre banca i go·
verns. Fins ara els bancs 
europeus sempre hi han 
guanyat. En els seus balan·
ços hi ha el 350% del PIB 
europeu i gairebé el 75% 
dels finançaments passen a 
través d’ells. La proposta de 
reforma de les estructures 
bancàries (i la limitació de 
negoci sobre fons propis) 
ha obert una petita esclet·
xa. Es controlaran els 128 
grans bancs, però no els al·
tres 6.000 que hi ha a l’UE. 
I ací, les petites empreses 
hauran de pagar, sense 
alternativa, el cost que els 
imposa un estament que 
conserva el monopoli de fi·
nançament econòmic.
A Espanya és molt clar. 
La banca continua agafant 
pes en detriment de la in·
versió internacional. És qui 
aguanta el dèficit, que ha 
passat d’un 35% del PIB el 
2007, quan estàvem entre 
els països menys endeu·
tats, al 96% actual, entre 
els més elevats del nostre 
entorn. És la conseqüència 
del col·lapse dels ingressos 
públics i d’una despesa que 
no ha pogut reduir·se en la 
mateixa proporció (a causa 

PERE PRAT

de l’atur, les pensions i els 
costos financers). Sort que 
els baixos tipus d’interès 
han permès certa contenció 
dels pagaments (però s’ha 
passat de 16.940 milions 
del 2007 als 31.191 milions 
del 2012, un augment del 
84%). No es pot oblidar que 
el deute espanyol era el se·
tembre passat de 987.945 
milions d’euros, un 96% del 
PIB (que seria de 1.305.800 
milions · un 36% més – si 
és mesurés amb el criteri 
de dèficit excessiu, l’altre 
que fa servir la Comissió).  
Però estigui mesurat en un 
sistema o un altre, són va·
lors que a Espanya no es 
donaven des de les guerres 
de Cuba i Filipines. I quan 
arribi l’augment inevitable 
dels tipus d’interès i es torni 
a valors reals, a l’entorn del 
3% o 4%, la càrrega finan·
cera es duplicarà amb es·
creix. I aleshores el deute 
quedarà al voltant del 110% 
del PIB (molt lluny del 60% 
que es va acordar al pacte 
fiscal del 2012). I no es po·
drà pagar. 
Estem instal·lats en una si·
tuació d’estancament eco·
nòmic, una taxa d’atur que 
ja és estructural i una infla·
ció gairebé nul·la. I el 30% 
de la població espanyola 
camina cap a l’exclusió. 
Sols un 10% s’integrarà en 
el grup sòlid, professional, 
necessari, generador d’alt 
valor. La resta oscil·larà i 
s’adaptarà entre un contrac·
te temporal, a temps parci·
al, indefinit però insegur i 
uns pocs a fix estable… És 
a dir, precarietat, incertesa 
i subocupació. I la majoria 
de famílies arrossegant un 
deute feixuc. Una ‘normali·
tat’ inestable i perillosa. 
Però com que la ciutadania 
està farta de sentir discur·
sos lletjos i tristos, dóna 
credibilitat a les mentides 
dels polítics quan s’acosten 
eleccions. I quan el proper 
novembre el BCE i l’EBA 
publicaran els resultats de 
les auditories dels 128 prin·
cipals bancs europeus nin·
gú sap com s’amagarà que 
aquesta economia deu el 
que no pot pagar. Que no 
recapta el que necessitaria 
i que està estancada en un 
creixement insuficient. Per 
molta Unió Bancària que hi 
hagi, la situació no ha mi·
llorat... per al ciutadà, a qui 
voldran seguir entabanant. 
Però al menys la UE podrà 
decidir el tancament d’al·
guns bancs petits. 

La unió bancària

L’APP mòbil de la moda, 
també per Iphone
L’aplicació per a mòbils “Igua·
lada Moda”, que informa de 
les botigues de fàbrica igua·
ladines, s’ha posat en marxa 
aquesta setmana també per 
als telèfons amb sistema iOS 
(Iphones). D’aquesta mane·
ra, l’agrupació tèxtil Fagepi i 
l’Ajuntament d’Igualada com·
plementen la campanya pro·
mocional de la moda igualadi·
na, que va tenir com a tret de 
sortida el llançament del vídeo 
“Igualada et vesteix”.
L’aplicació mòbil, ara ja dispo·
nible per a telèfons del siste·
ma Android i iOS, compta amb 
una quinzena de botigues de 
fàbrica, una xifra que s’ha am·
pliat aquests dies coincidint 
amb La Mostra. Al mapa de 
l’APP hi figuraran també fins 
al proper diumenge els espais 
teatrals de la fira d’especta·
cles infantils i juvenils.
L’objectiu és que els més de 
26.000 espectadors que vin·
dran aquests dies coneguin 
les marques de moda igua·
ladines i aprofitin la seva es·

tada a Igualada per adquirir 
productes fabricats a la ciutat. 
Per això, la majoria de les bo·
tigues de fàbrica oferiran des·
comptes especials i ampliaran 
els seus horaris d’obertura 
per tal que les estones lliures 
entre espectacles tothom qui 
ho vulgui pugui passejar pels 
diferents carrers comercials 
i conèixer el potencial de la 
moda igualadina.
L’APP “Igualada Moda” es pot 
descarregar des de qualsevol 
telèfon smartphone cercant 
“IgualadaModa” a l’Apple Sto·
re o al Play Store del propi te·
lèfon.

Qui compra a les botigues 
de fàbrica d’Igualada?
Segons dades de l’Agrupació 
Tèxtil Fagepi només el 55% 
dels compradors de les boti·
gues de fàbrica provenen de 
l’Anoia, la resta vénen de fora 
de la comarca. Les empreses 
fabricants han calculat que el 
19% dels compradors prove·
nen de la ciutat de Barcelona, 
un 8% provenen de comar·
ques veïnes com el Penedès, 
el Garraf i el Baix Llobregat i 
la resta (un 18,5%) vénen d’al·
tres indrets de Catalunya.
La facturació estimada de les 
botigues de fàbrica d’Iguala·
da és de 18 milions d’euros i 
l’ocupació oscil·la entre les 70 
i les 100 persones, en funció 
de les temporades. 

Endesa amplia el sistema de telecontrol 
de la xarxa elèctrica a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Endesa ha finalitzat recent·
ment treballs de millora tecno·
lògica a la xarxa de distribu·
ció elèctrica de la Catalunya 
Central. Concretament, ha 
instal·lat nous dispositius elec·
trònics de telecomandament a 
16 centres de transformació, 
alguns dels quals a l’Anoia. La 
mesura permet accionar a dis·
tància, des del Centre de Con·

trol de la Companyia, ubicat a 
Barcelona, els dispositius de 
maniobra. 
Els dispositius de telecoman·
dament i telesenyalització  evi·
ten la necessitat de desplaçar 
equips d’intervenció sobre 
el terreny. S’actua amb més 
celeritat i es garanteix així la 
continuïtat del servei elèctric. 
D’altra banda, faciliten infor·
mació detallada sobre el fun·

cionament de la línia. 
La instal·lació d’aquests nous 
elements suposa una millora 
en la qualitat i la continuïtat del 
subministrament elèctric de 
27.303 clients. És, a més, un 
nou pas per dotar la infraes·
tructura elèctrica dels darrers 
avenços tecnològics. 
En total, la Companyia té ja 
455 centres de transformació 
amb dispositius de telecontrol.
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La Rambla de Sant Isidre ha 
acollit aquest dimecres, 23 
d’abril, la presentació del ter·
cer Igualada Urban Running 
Night Show (IURNS). Aques·
ta iniciativa esportiva, lúdica 
i comercial, es va estrenar 
a la capital de l’Anoia l’any 
2012 i ha tingut una excel·
lent acollida i participació en 
les dues edicions celebrades 
fins ara. Aquest any tindrà lloc 
el dissabte, 31 de maig, amb 
la clara voluntat, segons ha 
explicat la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica del 
consistori, Àngels Chacón, de 
“consolidar·se com un referent 
de l’esport, l’oci i el comerç 
nocturns, una fórmula que ha 
demostrat funcionar i que al·
tres municipis del país també 
han adquirit”. Chacón agraeix 
igualment la suma d’esforços 
entre actors públics i privats 
“que fan que aquest sigui un 
esdeveniment exemplar que 
creiem que pot aplegar en to·
tal unes vint mil persones”. 
Albert Balcells, de l’empresa 
organitzadora Ocisport, recor·
da el fet que “és una cursa que 
destaca per la igualtat d’ins·
cripcions masculines i femeni·
nes, fins i tot amb un nombre 
de dones lleugerament superi·
or al dels homes”. Balcells ha 
agraït el suport, un any més, 
del patrocinador principal, 
l’empresa també igualadina 
Punto Blanco, i ha explicat 
que, a les habituals curses de 

L’Igualada URNS es va presentar coincidint amb la diada de Sant Jordi.

El 31 de maig, tornarà l’Igualada 
Urban Running Night Show

cinc i de deu quilòmetres i les 
proves prèvies amb patinets i 
cotxets de nadons, enguany 
s’hi suma una nova modalitat, 
una prova de 2,5 quilòmetres 
per a nens i nenes de 5 a 13 
anys.  
Igualada Comerç s’hi sumarà 
amb una nova edició de la Nit 
de Shopping, una proposta en 
què els comerços tornaran a 
oferir preus especials i activi·
tats nocturnes per als nombro·
sos aficionats a l’esport i les 
famílies que s’hi congregaran. 
El president de l’associació, 
Xavier Figueres, afirma que 
“els comerciants contribuirem 
a engrandir aquest esdeveni·
ment, que projecta cap enfora 
la ciutat d’Igualada i, per això, 
no només obrirem les portes 
dels nostres establiments en 
un horari atípic, sinó que hi 
afegirem diferents activitats 

per a generar entre tots un 
gran ambient”. 
Finalment, Ramon Mir, presi·
dent del Club Atlètic Igualada 
(CAI), anima a apuntar-se a 
la prova i afegeix que “un club 
com el nostre valora molt po·
sitivament una iniciativa com 
aquesta, que suma esport, 
lleure i comerç i que té com 
a tret més diferenciador el fet 
de córrer pels carrers i places 
del nostre nucli antic i un gran 
ambient per part del públic”. A 
l’acte de presentació d’aquest 
dimecres també hi han assis·
tit el vicepresident d’Igualada 
Comerç, Toni Llucià, i la re·
gidora d’Esports de l’Ajunta·
ment, Rosa Plassa. 
Les inscripcions per les dife·
rents proves de l’Igualada Ur·
ban Running Night Show es 
poden fer efectives a través 
del portal www.ocisport.net.  

El proper dijous 1 de maig, Trobada 
Tartana de Catalunya al barri St. Agustí
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous tindrà llco al 
barri de Sant Agustí la tercera 
edició de la Trobada Tartana 
de Catalunya, organitzada per 
l´Associació de Veïns i Comer·
ciants Sant Agustí, Amics dels
Cavalls, Ajuntament Igualada i 
Programa de Millora  del Barri 
Sant Agustí.
De 10 a 2 del migdia, es farà 
la concentració de tartanes i 
exposició de les mateixes als 
carrers del barri. També es 
podrà participar al segon raŀli 
fotogràfic “Passejant entre tar·
tanes”. 
Podrà participar tothom que 
ho desitgi. La inscripció serà 
gratuïta. El concurs tindrà lloc 
de 10 a 14h. La modalitat serà 
únicament digital en format jpg 
d´alta qualitat. Tres fotografies 
amb el tema de la Tartana, en 
l’espai de la III Trobada de la 
Tartana de Catalunya.
Les inscripcions per participar 

es faran  al punt d´informació 
situat al c/ Sant Agustí, 35 de 
10 a 13h de dilluns a diven·
dres a partir del 21 d´abril i 
com a màxim el dia 1 de maig 
de 8 a 10h omplint una butlleta 
amb les dades personals del 
concursant.
L´entrega de les fotografies 
es farà de 13,00h fins 13,30h 
al punt d’informació del carrer 
Sant Agustí, 35 on hi hauran  
ordinadors per descarregar 

les imatges. Els premis són 
una panera i un diploma. 
Del 25 d’abril al 4 e maig es 
farà una exposició col.lectiva 
“Els carros d’en Pascual i els 
cavalls d’en Gaspar”. S’inau·
gurarà avui divendres a les 
8 del vespre, al carrer Sant 
Agustí 25. Es podrà visitar de 
dilluns a divendres de 18.30 a 
20.30 h, dissabte i diumenge 
de 12.00 a  14.00 h, i l’1 de 
maig de 10.00h a 14.00h.

Masats SA va regalar roses 
fetes per la FAP Àuria
REDACCIÓ / LA VEU

La diada de Sant Jordi 
d’aquest 2014 ha estat més 
especial per als usuaris de 
l’autobús urbà. Tal i com es 
va fer l’any passat, l’empresa 
concessionària del transport 
urbà de la Conca d’Òdena, 
S.A. Masats Transports Ge·
nerals, ha regalat 300 roses 
entre els seus usuaris. Aques·
tes roses estan fetes de paper 
i pelfa i estan elaborades per 
les persones de la Fundació 
Privada Àuria.
Aquesta iniciativa ha estat im·
pulsada per S.A. Masats per 
premiar als usuaris del bus 
urbà per la seva fidelitat i, al·
hora, conscienciar a la resta 
de la població de la importàn·
cia del transport públic. Però 
sobretot, Masats ha volgut 

col·laborar amb roses fetes 
per la FAP per donar un petit 
pas vers la integració social, 
apostant pel servei de teràpia 
ocupacional.
Els nois i noies de la FAP han 
repartit les roses de pelfa en 
diferents parades de bus.



Vanesa González, escollida nova alcaldessa de Vilanova 
del Camí amb el suport de CiU, que entra al govern
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

En una sessió plenària histò-
rica, celebrada el migdia de 
Sant Jordi, Joan Vich i Ad-
zet va posar punt i final a 35 
anys d’alcaldia a Vilanova del 
Camí. Tal i com era d’esperar, 
la número 2 del consistori, Va-
nesa González Márquez, va 
ser escollida nova alcaldessa 
del municipi.
Després que cadascun dels 
regidors del consistori eme-
tessin el seu vot en una urna, 
l’escrutini va registrar 7 vots 
per a González, qui va comp-
tar amb el suport dels socialis-
tes Joan Vich, Pepita Còdol i 
Antonio Sánchez, la regidora 
no adscrita Marta Trullols i els 
dos regidors de CiU, Jordi Ba-
ron i Joan Carles Bernáldez. 
També per primera vegada, i 
com a conseqüència del seu 
suport a la nova alcaldessa, 
Convergència i Unió entra a 
formar part del govern munici-
pal, en l’any que queda abans 
de les properes eleccions mu-
nicipals. Baron es convertirà 
en tinent d’alcalde d’Hisen-
da i Promoció Econòmica, 
i Bernáldez assumirà Medi 
Ambient. Vich abandonarà 
l’Ajuntament i el seu lloc serà 
substituït per Antoni Matura-
na, en el pròxim ple municipal, 
d’aquí uns dies.

Relleu generacional
El ple, que va aixecar molta 
expectació, va ser cordial però 
no exempt d’intents de con-
vertir-lo en un debat polític.
Vanesa González va definir el 
moment com un “acte històric 
per a Vilanova del Camí, en 
un relleu que m’omple d’honor 
i d’orgull. Assumeixo la res-
ponsabilitat d’actuar com al-
caldessa de tots els veïns i ve-
ïnes, especialment d’aquells 
que més ho necessitin”.
La nova alcaldessa va mani-
festar que el projecte del grup 
municipal del PSC “encara 
està per acabar, i en aquest 
any que queda hi haurà la 
continuïtat del projecte soci-
alista. Vull donar un missat-
ge de tranquiŀlitat, l’estabilitat 
i l’equilibri del govern estan 
garantides”. González va ma-
nifestar que en els darrers 
dies ha obert les portes del 
govern “i el guant l’han recollit 
els companys de CiU, però la 
porta, continua oberta, i dema-
no la coŀlaboració de la resta 
de formacions”. L’alcaldessa 
explicava que iniciava aquest 

El nou govern municipal de Vilanova, amb Joan Vich. Estarà format per 7 regidors: els 4 del PSC, la regidora trànsfuga de VA Marta 
Trullols, i els 2 de CiU. Vich abandonarà l’Ajuntament i serà substituït per Antoni Maturana, que no és a la foto.

Comarca
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Vanesa González, dirigint-se als regidors i al públic present al Saló de Plens, el Dia de 
Sant Jordi al migdia.

Moment històric a Vilanova del Camí: 
per primera vegada en 35 anys, un 
alcalde cedeix la “vara”.

nou camí amb “il.lusió i entu-
siasme, assumeixo el càrrec 
amb valentia i amb orgull. 
M’estimo Vilanova, i estic or-
gullosa de ser vilanovina”.
Jordi Baron (CiU) justificava la 
seva decisió d’incorporar-se 
al govern afirmant que “ens 
trobem davant un relleu gene-
racional, històric, i hem pres 
la decisió per garantir esta-
bilitat, davant debats estèrils 
d’alguns partits. El que fem no 
neix de l’improvisació, volem 
que la gent vegi un govern 
jove, fresc, i iŀlusionat. Neix 
una nova etapa per Vilanova i 
nosaltres hi aportarem el nos-
tre gra de sorra. Tinc la con-
vicció que la ciutat té actius i 
moltes possibilitats en el futur 
econòmic de la Conca d’Òde-
na”.

Bèstia política de l’Anoia
Francina Gabarró (ICV) va fer  
dos discursos, un d’ells molt 
emotiu com a comiat a Joan 
Vich, soci de govern durant 
molts anys i amic personal de 
la regidora. “Ha estat capaç 
d’entrar i sortir amb les mans 
netes, quelcom molt destaca-
ble en els temps que corren. 
Gràcies pel que has fet per Vi-
lanova del Camí”, de qui des-
tacava la construcció del Parc 

Fluvial. Gabarró va definir Vich 
com “una bèstia política de 
l’Anoia. La teva feina no serà 
mai un destorb per Vilanova”.
En un discurs més polític va 
afirmar que “no ens volem 
comprometre de pactar amb el 
PSC, tal i com ja vam dir a l’ini-
ci del mandat. Posicions po-
pulistes han evidenciat que no 
pactarem, volem fer polítiques 
d’esquerres”, deia Gabarró, 
qui valorava “molt positiva-
ment l’entesa i la coherència 
de Jordi Baron, no m’hagues-
sin caigut els anells de votar-lo 
com alcalde”. La veterana re-
gidora ecosocialista era clara: 
“en el meu darrer compromís 
polític no vull posar pals a la 
roda”.
La resta de discursos i posici-
onaments, o bé van ser breus 
i institucionals, o van passar 
sense pena ni glòria. Xavier 
Bermúdez (ERC) explicava 
que “no entenem que aquest 
sigui un canvi reclamat per la 
ciutadans, que s’expressen 

en les urnes, tot i que respec-
tem la substitució”. Mari Luz 
Martínez (PP) defensava que 
“nosaltres hem mantingut una 
actitud oberta, de diàleg, som 
un partit seriós i responsable. 
Tenim a Vilanova una situació 
complexa, i volem que la gent 
entengui que prendrem decisi-
ons amb molta cautel.la”.
Juan Manuel Cividanes (IPV) 
va fer un llarguíssim discurs 
de la feina realitzada per la 
seva formació, del a que feina 
que “a la majoria de partits els 
tocar seguir els designis del 
partit, i poc els importa Vilano-
va. Nosaltres no som la marca 
blanca de ningú, només ens 
interessa el nostre poble, per 
sobre d’estratègies, enganys i 
interessos”. 
Francisco Palacios (VA), que 
va signar a l’inici del mandat 
un pacte de govern amb el 
PSC segons el qual avui seria 
alcalde, acord que es va tren-
car per “l’afer del bàsquet”, 
va explicar que “aquest ple 

s’hauria d’haver fet el maig de 
2013, en funció del pacte que 
vam signar VA i el PSC. No-
saltres vam votar la investidu-
ra de Joan Vich fa tres anys. 
Ara governen amb una regido-
ra trànsfuga. A nivell personal, 
li diré a Vich que vam tenir la 
valentia de signar un pacte 
amb ell perquè pensava que 
es mereixia un homenatge i 
una sortida digna. Avui no tinc 
la mateixa opinió”.
En el seu darrer discurs com 
a regidor municipal, Joan Vich 
destacava el relleu generacio-
nal, i el fet que una dona arribi 
a l’alcaldia. “El maig del 2011, 
ja llavors, vam fer una opció 
clara a la nostra llista per a la 
Vanesa González. Represen-
ta la continuïtat d’un projecte 
polític al servei de la majoria 
de ciutadans, que sempre ha 
posat l’interès general per da-
munt d’interessos personals, 
com ha demostrat algun partit 
polític”. 
Vich deixa una “Vilanova que 
ha millorat, i molt, mal que li 
pesi amb algú. Des del res-
sentiment i la rancúnia alguns 
sempre ho negaran. Hem fet 
un esforç per escoltar, perquè 
sinó, no haguéssim aprovat 
tres pressupostos amb una 
ampla majoria”. Joan Vich, 
l’alcalde amb més anys en 
el càrrec a l’Anoia, deia que 
“el nostre projecte té conti-
nuïtat en la transformació de 
Vilanova, i així ho demostra 
el pressupost d’aquest any. 
En aquest canvi emergeixen 
nous lideratges, i bona mostra 
és l’acord amb CIU. Vull agrair 
la valentia que han tingut els 
seus regidors, és un acte de 
coratge. És un actiu que valida 
aquest relleu. La nova alcal-
dessa està compromesa amb 
tots els vilanovins”, afirmava 
convençut l’exalcalde, qui va 
desitjar la millor de les sorts a 
la seva jove successora: “Se-
gueix somniant, Vanesa”.

La jove regidora del 
PSC es converteix en 
alcaldessa i incorpora 
els dos regidors de 
CiU en el govern
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí 
ha presentat aquest matí el 
programa d’actes de la XVa 
Setmana de la Gent Gran 
que es celebrarà del 4 a l’11 
de maig. El programa, molt 
consolidat, no varia gaire res-
pecte a altres anys tot i que hi 
ha alguna novetat destacada 
com per exemple l’excursió 
que donarà el tret de sorti-
da als actes, el diumenge 4 
de maig, o l’espectacle d’hu-
mor i màgia programat per 
dimecres. Entre la resta de 
propostes destaca novament 
l’homenatge a les persones 
que enguany fan els 87 anys, 
és a dir nascudes el 1927, i 
també el Concurs d’Arròs a la 
Cassola, que es celebra des 
de molt abans al municipi i 
que compleix 35 edicions.
El format actual de la Setma-
na de la Gent Gran es va co-
mençar a instaurar a partir de 
l’any 2000. Abans la cita del 
col·lectiu girava entorn a la 
Festa de l’arròs, una propos-
ta que encara es manté dins 
el programa i que enguany 
compleix 35 edicions. Com 
recorda el president de l’As-
sociació de Pensionistes i Ju-
bilats, Isidre Solé, és un dels 
actes més antics i ha plogut 
força des d’aleshores. No 
obstant, hi ha coses que no 
canvien i per exemple, tenen 

la satisfacció de poder comp-
tar encara amb els promotors 
d’aquella activitat i també 
amb l’estreta col·laboració de 
la Confraria d’Arròs a la Cas-
sola de Catalunya que cada 
any porta més d’una desena 
de participants.  
Un altre dels actes emblemà-
tics, i que en aquest cas que 
es va iniciar l’any 2000, és 
l’homenatge a les persones 
que fan 87 anys, una edat 
que s’ha triat com a referent 
per a reconèixer les persones 
grans del municipi. Com reco-
neixen des de l’entitat i també 
des de l’Ajuntament vilanoví 
es tracta d’una cita molt emo-
tiva que fa feliç als homenat-
jats i les seves famílies per la 

trajectòria de tota una vida. 
Avui, durant la presentació de 
la XVa Setmana de la Gent 
Gran, la regidora de Serveis 
Personals, Pepita Còdol ha 
destacat la vitalitat d’aquest 
col·lectiu i  ha tingut paraules 
d’agraïment i felicitació per a 
la junta de l’entitat, tant per la 
seva dedicació i treball, com 
pel seu entusiasme.
El vicepresident de l’entitat, 
Pedro Amor, ha repassat fil 
per randa els actes del pro-
grama. La setmana arrenca-
rà, com dèiem en començar, 
amb una sortida el diumenge 
4 de maig; aniran a la “Feria 
de abril”, a Barcelona. Dilluns 
dia 5 de maig, serà el torn de 
la passejada pel parc fluvial i 

La XVa Setmana de la Gent Gran torna a 
homenatjar el col·lectiu

dimarts, hi haurà una tarda de 
bingo, al casal. Dimecres, un 
dels actes forts del programa 
serà l’espectacle d’humor i 
màgia de Manel Mag, a dos 
quarts de 6 de la tarda, al ca-
sal. 
Com ve sent habitual, el di-
jous serà el dia de la confe-
rència cultural, aquest any 
novament a càrrec del vilano-
ví Jordi Fernández que parla-
rà sobre la vida de l’arquitecte 
Antoni Gaudí, a partir de les 
5 de la tarda, també al casal.
El cap de setmana hi haurà el 
gruix d’actes destacats amb 
l’homenatge i l’actuació de la 
Rondalla Nova Unió, dissabte 
a dos quarts de 12 del mig-
dia, a Can Papasseit; el ball 
amb el duet “Ostres, ostres”, 
dissabte a les 6 de la tarda, 
al mateix centre polivalent, i 
com a cloenda de la setma-
na, el dia de festa gran amb 
el concurs i l’arrossada, diu-
menge 11 de maig. 
Aquest any, els preparatius 
del dinar són una mica dife-
rent i les taules s’organitzaran 
en grups de 10. Es per això 
que des de la junta del casal 
demanen la col·laboració de 
tothom qui hi vulgui assistir 
per poder agrupar la compra 
dels tiquets i reservar-los, 
sempre que sigui possible, en 
grup de 10. Les expectatives 
són omplir 30 taules, és a dir 
aplegar unes 300 persones. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En el Sorteig de la LOTERÍA 
PRIMITIVA celebrat el dia 17 
d’abril de 2014, hi ha set but-
lletes encertants de Segona  
Categoria, una de les quals 
ha estat validada al Punt de 
Venda núm. 12.045 de Vilano-
va del Camí (Anoia), situat al 
carrer Jaume Balmes, 21. 
Cada encertant de Segona 
Categoria (5+C encerts) té un 
premi de:  34.380,36 €

Una butlleta 
guanyadora de la 
Loteria Primitiva, 
validada a Vilanova 
del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La plaça del Mercat de Vilano-
va del Camí va tornar a ser el 
punt de trobada per a la pobla-
ció en la diada de Sant Jordi. 
Les entitats vilanovines i les 
llibreries la Pau i +Kllibres tor-
naren a oferir llibres i roses al 
carrer per participar d’aquesta 
festa cultural i lúdica. A més 
des del Servei de Cultura es 
van preparar diferents actes 
per celebrar la diada. 
Per la seva banda, Caritas Vi-
lanova va organitzar una cam-
panya de recollida d’aliments 
a canvi de llibres, a la plaça 
del Mercat.

Sant Jordi va lluir 
amb força a Vilanova 
del Camí

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 Hora sortida: 17.50 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

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 gran espectacle, al TNC. Entrades garantides a la Platea del teatre

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

Dia 7 de juny de 2014  Hora sortida: 14.45 Viatge – EspectacleEL JOC DE L’AMOR I L’ATZAR
al TNC (Teatre Nacional de Catalunya)

MARES
al Teatre Condal
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ÒDENA / LA VEU

Tot és a punt per començar 
la Festa Major d’Òdena que 
tindrà lloc del 25 d’abril al 4 
de maig.  L’Ajuntament amb 
la col·laboració de les entitats 
han preparat un gran ventall  
d’activitats per a tots els gus-
tos i públic de totes les edats. 
Les activitats, un any més, 
s’han repartit als diferents nu-
clis d’Òdena; a l’Espelt, Sant 
Pere i Pla de la Masia i al nucli, 
portant així arreu del municipi 
la Festa Major. 
La regidora de cultura i festes 
de l’ajuntament d’Òdena, Ra-
mona Vila, anima a tots els 
odenencs a participar de la 
festa, gaudir del nostre poble i 
conviure amb familiars, veïns i 
amics. Alhora agraeix la impli-
cació de moltes entitats del mu-
nicipi per la seva col•laboració 
en la programació i desenvolu-
pament de la Festa. 
La Festa Major en honor al pa-
tró de Sant Pere Màrtir comen-
çarà divendres 25 d’abril 
quan els tradicionals trons do-
naran el tret de sortida. Pel 
mateix dia, s’ha programat una 
Fira de llibres i l’espectacle Tri-
pula a càrrec de la companyia 
Farres Brothers i cia.

Dissabte 26 tindran lloc dife-
rents partits de futbol i basquet 
i l’espectacle de varietat llum i 
color a càrrec del Grup Play-
Backs de la Gent Gran d’Igua-
lada.
Diumenge al matí se celebrarà 
el 65è Gran Premi Ciclista, la 
segona trobada del Handbo-
licat, la Missa de Festa Major, 

l’exhibició dels caramellaires 
d’Òdena, el Vermut de Festa 
Major i també partits de futbol 
sala. A la tarda, al Teatre Cen-
tre Unió Agrícola tindrà lloc 
el concert amb DEUDEVEU, 
guanyadors del concurs “Oh 
Happy Day” de TV3.
Dimarts 29 tindran lloc les 
proves escrites i orals per a 

Òdena, a punt per a la Festa Major

l’elecció de la Pubilla i Hereu 
d’Òdena 2014 i el sorteig dels 
Hereuets i Pubilletes d’Òdena 
i l’Espelt. 
Dimecres 30 d’abril a la tarda, 
els més petits tenen una cita al 
Centre de l’Espelt i al vespre / 
nit els joves podran gaudir de 
la Festa Jove amb el concert 
d’Obeses i disco mòbil. 

L’1 de maig, la festa Major aga-
fa el seu punt àlgid. Al matí es-
morzar popular i de pubillatge, 
la proclamació de l’hereu i pu-
billa Òdena 2014 i els hereuets 
i pubilletes d’Òdena i l’Espelt i 
el 43è Concurs de Colles Sar-
danistes. A la tarda tindrà lloc 
la recollida de la bandera del 
Ball de Crespelles, seguit de 
la cercavila i el tradicional Ball 
de les Crespelles. La porrona-
da i un espectacle afrobrasiler 
clouran el dia.  
Divendres 2 de maig al Teatre 
Centre Unió agrícola es podrà 
gaudir de l’adaptació musical 
Mamma Meva de “Mamma 
Mia”.
El cap de setmana posarà 
el punt i final a la festa major 
2014. El dissabte tindrà lloc el 
concurs de petanca, partit de 
futbol i ball amb la petita gran 
orquestra Liberty i el diumenge 
4 de maig es podrà participar 
de la pedalada amb l’esport ci-
clista Òdena, l’espectacle amb 
Eduard Boleda “Up a Up. El 
mètode” i del monòleg Libretas 
amb Albert Gamez 
Al web de l’Ajuntament www.
odena.cat s’hi pot consultar tot 
el detall del programa, les acti-
vitats, preus, hores i llocs.    

LA POBLA DE C. / LA VEU

El proper dijous 1 de maig coin-
cident amb l’Aplec de la Santa 
Creu de la Pobla de Claramunt 
arriba una nova edició de la Pu-
jada al Castell pel camí vell. La 
sisena d’ençà que va ser trobat 
el document on es veu el traçat 
primitiu; curiosa troballa que va 
portar a organitzar una sortida 
anual per dignificar un camí que 
la natura havia engolit i la mala 
memòria polit. 
Al Castell avui s’hi accedeix cò-
modament però per la seva es-
quena, per un modern vial d’uns 
mil metres de llarg que just fa 
99 anys que va ser construït. 
Recordem que vies, calçades, 
estrades i camins són l’origen 
de molts assentaments, colò-
nies i pelegrinatges i més que 
per llargs i amples els comptem 
pels segles que tenen. Doncs, 
d’aquest nostre modest corriol 
que s’emparra pel coster de la 
muntanya és molt probable que 
estigués en ús continuat des 
del segle X al segle XIX: uns 
1.000 anys d’història. La con-
tenció en el penjat seria com la 
dels carrils d’aigua de les mines 
de muntanya romans, testimo-
niats encara avui en alguns in-

drets. Anava de cara a la fortifi-
cació, pel seu davant i era com 
tots els de les fortaleses militars 
d’avançada i conquesta ubica-
des en indrets enlairats: dificul-
tós, estret i de pas individual o 
en filera. Estratègia de defensa 
d’aquells que se saben mal vin-
guts com a expansors colonials 
o invasors de terrers on abans 
algú hi havia posat el peu i ho 
havia fet seu. El recorregut que 
ens ocupa fa només 4 quilòme-
tres en pla i suau ascens, per-
metent contemplar la recargo-
lada muntanya i l’espectacular 
edifici des del seu millor angle 
i alçat possible. 
Enguany s’ha volgut emmar-
car la caminada en els actes 
del Tricentenari 1714-2014 en 
record dels luctuosos fets ocor-
reguts a la Pobla de Claramunt 
un 15 de gener del 1714 on tro-
pes estrangeres van saquejar i 
cremar la vila durant l’ocupació 
militar del Principat. No oblidem 
que a les terres aragoneses 
i catalanes els pobles socar-
rats els comptem a grapats. 
Crims borbònics que no feren 
ni romans, ni moros, ni jueus, ni 
francs, sinó uns violents que es 
feien dir cristians: res més que 

bàrbars d’eixut altiplà de poc 
pregar, molt arreplegar i de fàcil 
mà, picar. 
També a nivell comarcal l’As-
semblea Nacional Catalana 
dóna suport a la iniciativa, al 
passeig de primavera entre vi-
nyes i camps de blat, d’amet-
llers i oliverars que si el dia 
acompanya permetrà retratar 
alguna cosa més que paisatge. 
Compartim  país, compartim 
companyia, compartim camí. 
Tot i la invitació a passar el dia 
a l’aire lliure i a fer cim, resta-
rem oberts a rebre damunt el 
nostre cap, o capell, la bene-
dicció tradicional que del terme 
de Claramunt el rector de la 
Pobla farà des del Castell. La 
Pujada, cal apreciar-la o gaudir-
la justament en aquells valors 
immaterials que cadascú capta 
íntimament i en grau i intensitat 
diferent.
El punt de trobada i partida és 
l’Estació del FGC-la Pobla de 
Claramunt a ¾ de 10 (9h45’). 
Es pot portar senyera o estela-
da per fer més vistós el grup. Es 
participa de franc, oberta a to-
tes les edats, no cal inscripció, 
Per a més informació: 66 77 50 
129 (Manel).

L’1 de maig, VI Pujada al castell de 
Claramunt per Ponent

ÒDENA / LA VEU

L’Escola d’Estiu d’Òdena 
obrirà les seves portes del 
30 de juny al 25 de juliol i del 
26 d’agost al 5 de setembre 
oferint un combinat d’acti-
vitats: hora d’estudi, tallers, 
esports, piscina, excursions, 
bivacs i festivals per  a nens 
i nenes de 2 a 11 anys i pel 
grup Jove, els més grans, 
es potenciaran les activitats 
esportives i l’ús del pavelló 
municipal, tallers, cuina, pis-
cina, natura i excursions.
L’horari de l’escola serà de 
10.00 a 13.00 i de 15.00 a 
17.30 amb la possibilitat de 
contractar el servei de vigi-
lància i ampliar l’horari a pri-
mera hora del matí i al mig-
dia amb servei de menjador 
a l’Escola Castell d’Òdena a 
càrrec de “Casolans El Cas-
tell”.
L’escola permet la inscrip-
ció per a tot el període o per 
setmanes i a tres zones dife-
rents; Escola Castell d’Òde-
na, Espai infantil “L’Avió 
de Paper” al Pla d’Òdena / 
St.Pere i Antigues escoles 

de l’Espelt, amb l’objectiu de 
facilitar a les famílies l’orga-
nització del calendari laboral 
i festiu i la mobilitat i proxi-
mitat.
Les sis setmanes d’escola 
tenen un cost de 144,38 € 
per als nens i nenes empa-
dronats a Òdena, i de 192,50 
€ per als no residents. En 
cas de contractar el servei 
només per setmanes, el seu 
preu és de 36,38 € per als 
empadronats i de 48,50€ per 
als no residents. A partir del 
segon fill inscrit i sempre que 
vinguin tot el període s’apli-
quen uns descomptes. 
Les persones interessades 
en inscriure als seus fills i fi-
lles poden dirigir-se del 5 al 
21 de maig a l’Ajuntament 
d’Òdena els matins de 8.30 a 
13.00h i tardes dels dimarts i 
dimecres de 17.30h a 20’00h 
a l’Espai Jove (costat esco-
la).
Per a més informació sobre 
el servei poden dirigir-se a 
l’Ajuntament i/o consultar la 
web www.odena.cat

El 5 de maig comença el 
període d’inscripcions per 
l’Escola d’Estiu d’Òdena
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MONTBUI / LA VEU

Fins el proper 9 de maig es 
podran lliurar a l’Ajuntament 
de Montbui les sol·licituds de 
la sisena Convocatòria d’Ajuts 
Municipals per a Estudiants 
Universitaris i per a Alumnes 
de Cicles Formatius de Grau 
Mig i Superior. Els destina-
taris d’aquests ajuts són els 
estudiants menors de 26 anys 
que cursin estudis universita-
ris fora del terme municipal, 
i també aquells estudiants 
de Cicles Formatius de Grau 
Superior o de Grau Mig que 
cursin els seus estudis en 
centres públics o concertats 
situats a una distància supe-
rior 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.

Les sol·licituds es podran pre-
sentar a l’Ajuntament de Mont-
bui (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 in-
formació a la web municipal 
www.montbui.cat
La documentació que cal apor-
tar amb la sol·licitud inclou la 
presentació d’una fotocòpia 
compulsada del DNI del sol·
licitant. També un justificant 
de la matrícula, un justificant 
que acrediti el pagament efec-
tiu 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 carnet corres-
ponent· i també un certificat 
expedit per l’administració 
competent del grau de disca-
pacitat de l’alumne, en el cas 
que s’al·legui. 

Fins el 9 de maig es poden 
presentar les sol·licituds per 
als ajuts per a universitaris i 
estudiants de Cicles Formatius

MONTBUI / LA VEU

Les obres per convertir els es-
pais polivalents de Mont·Àgo-
ra en cinc aules per a l’escola 
García Lorca marxen a molt 
bon ritme. Durant les darreres 
sis setmanes operaris de l’em-
presa Inbisa han treballat en 
l’habilitació d’aquests espais, 
que, de cara al curs 2014·
2015 seran quatre aules grans 
i una aula de petit format per 
al centre educatiu. Les obres 
es van adjudicar per un preu 
de 365.000 euros IVA inclòs. 
El cost d’aquesta actuació 
l’assumeix el Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat, que va signar un conveni 
amb l’Ajuntament de Montbui 
a través del qual l’ens local as-
sumia la licitació i direcció de 
l’obra.
Els treballs es centren a la  
zona est de l’edifici, a la planta 
primera del futur centre poliva-
lent Mont·Àgora, i a tocar de 
la pista poliesportiva de l’esco-
la. En total la superfície és de 
pràcticament 360 metres qua-
drats, on s’hi ubicaran quatre 
aules completes i una aula 

per a petits grups. Tammateix 
s’habilitaran els accessos, la 
zona de lavabos i un traster. 
Les obres haurien d’estar aca-
bades abans de l’estiu si es 
compleixen els terminis pre-
vistos.
L’alcalde Teo Romero va re-
cordar que “aquesta actuació 
és molt important perquè sig-

Les aules de Mont-Àgora, a bon ritme

nifica la solució a l’acumulació 
de barracons al pati de l’es-
cola. El batlle assenyala que 
“oferir la màxima qualitat edu-
cativa passa també per dis-
posar d’instal•lacions dignes 
i adequades. Amb aquesta 
solució s’aconsegueix aquest 
objectiu”.

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
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Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

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

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

 TARDA

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

ESPECTACLE+RUTA
MENÚ+TRANSPORT



DE PIERA
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PIERA / JORDI PUIGGRÒS

En ocasió de la Fira i Festes 
del Sant Crist, La Veu ha en-
trevistat a l’alcalde Jaume Gui-
xà (CiU), tot repassant temes 
d’actualitat de Piera, un muni-
cipi que, en la darrera dècada, 
ha vist augmentar de forma 
gairebé exponencial el seu 
nombre d’habitants. 

La fira acostuma a ser un ter-
mòmetre del comerç i l’eco-
nomia de la vila. Com es pre-
senta aquest any?
Sempre es presenta bé. Des 
de l’Ajuntament s’intenta que 
surti el màxim de positiva pos-
sible. Efectivament, és un ter-
mòmetre del comerç de Piera 
i també de l’entorn, perquè 
vénen d’altres pobles i ciutats 
a instaŀlar les seves parades. 
Està clar que vivim un mo-
ment difícil, hi ha botigues que 
obren, altres que tanquen.... 
Les grans àrees comercials 
han matat bastant el comerç 
dels pobles. Després critiquem 
molt les grans superfícies... 
però la gent hi va. Malgrat tot, 
estic convençut que tindrem 
una bona fira. A més, els regi-
dors de Comerç i Festes han 
preparar un calendari d’activi-
tats molt atractiu.

Piera ha fet un gran canvi en 
els últims anys. De tenir una 
certa estructura de poble, ha 
vist augmentar la població 
de forma espectacular, apro-
fitant les urbanitzacions que 
té.
El municipi va veure els anys 
60-70 com es feien moltes ur-
banitzacions. Les finques gai-

“No em presentaré a les properes eleccions municipals, 
ja són molts anys a l’Ajuntament”

Jaume Guixà, alcalde de Piera, en el seu despatx de l’Ajuntament. Foto: JP

“Les grans àrees 
comercials han ma-
tat bastant el comerç 
dels pobles. Després 
critiquem molt les 
grans superfícies... 
però la gent hi va. 
Malgrat tot, estic 
convençut que tin-
drem una bona fira”

Entrevista a l’alcalde de Piera, Jaume Guixà

rebé eren regalades, i era el 
que la majoria de la gent podia 
comprar, i s’hi feien les casetes 
de cap de setmana. Amb els 
anys de bonança econòmica, 
a moltes parelles joves els feia 
gràcia tenir una caseta amb 
jardí, i a Piera hi ha hagut mol-

ta oferta. Miri, avui, si mirem, 
la corba d’edat del municipi, 
veiem que el tram entre 45 i 
50 anys d’edat és molt ample. 
Això crea problemes, és clar, 
com la mancança de serveis, o 
bé que hi havia empreses que 
aquí contractaven molta gent, 
i això s’ha anat perdent. S’ha 
fet una taxa d’atur molt impor-
tant, i això és un problema molt 
important per Piera. Aquesta 
és la nostra realitat, i el que 
estem fent des de l’Ajuntament 
és mirar de lluitar-hi i buscar 
solucions. Però és molt difícil... 
Però sí, té raó. Abans hi havia 
la gent del casc, i quatre o cinc 
barris, i tothom es coneixia, i es 
va passar de cinc a quinze mil 
habitants.

I aquests deu mil de més, se 

senten pierencs?
Hi ha de tot. A les juntes d’enti-
tats veus que hi ha molta gent 
que ha vingut a viure aquí. N’hi 
ha tanta de tota la vida, com 
dels nous. Fa poc vaig estar a 
l’Aula de Música, i vaig quedar 
gratament sorprès que hi havia 
molta canalla de les urbanitza-
cions. Es van integrant, sobre-
tot els que tenen fills petits. Qui 
vol fer-ho, no té cap problema. 
Ara bé, qui no vol...

Tots els alcaldes que ha tin-
gut Piera en els darrers anys 
han mostrat temença per la 
mancança de serveis que 
existia com a conseqüència 
d’aquest boom de població. 
Tota aquesta gent que ara 
té 50 anys, d’aquí quinze o  
vint, tindrà assegurada una 
plaça de residència, si vol? 
Aquest és un tema que també 
ha canviat, en els darrers anys. 
Fa un temps tothom volia in-
vertir en residències perquè 
semblava que havia de ser el 
negoci del futur... i ara resulta 
que, per la crisi, gairebé a to-
tes hi ha places. És clar, una 
plaça, per barata que sigui, 
menys de 1.200€ és quasi im-
possible trobar-la... Hi ha molta 
gent que aquests diners, si els 
tenen, serveixen per aguantar 
la família... Recordi que fa un 
temps hi havia llista d’espera, 
per entrar a una residència. 
Ara, si un vol i pot, entra ràpid...

Home, però la crisi s’acabarà 
algun dia. 
Aquí estem bé de places de re-
sidència, però estic segur que 
d’aquí 15 o 20 anys els hàbits 
de la gent també hauran canvi-

at. La tecnologia avança cada 
dia més, i amb ella els siste-
mes. Potser molta gent gran 
podrà quedar-se a casa seva i 
tindrà una llibertat que avui no 
pot tenir. Veurem canvis impor-
tants, segur.

Una altra de les grans bata-
lles que ha tingut Piera en 
els darrers anys és la cons-
trucció d’un nou CAP. Ha 
costat molt, això.
Sí, en els primers anys es va 
demorar perquè tampoc està-
vem massa d’acord on s’havia 
de construir. A nosaltres ens 
hagués agradat més al centre 
del poble, i en aquesta discus-
sió es va perdre molt temps. 
Després va venir la crisi, i ara 
ja s’està construint, esperem, i 
creuem els dits, que acabin les 
obres. Crec que fins a últims 
del 2015 no estarà acabat. 

El seu veí, l’alcalde de Mas-
quefa i president del Consell 
Comarcal, fa poc proposava 
de que l’Anoia i el Baix Llo-
bregat Nord fossin una sola 
comarca en el nou Àmbit Pe-
nedès. Com ho veu?
Aquí a Piera, la veritat, ens 
saltem Martorell. Anem direc-
tes a Barcelona. Molts dels 
que han vingut a viure aquí ja 
ho tenen per mà, perquè són 
de Cornellà, Hospitalet... I els 
d’aquí, quan ja són dalt del 
cotxe, a Martorell passen de 
llarg. Respecte l’Àmbit Pene-
dès, també està molt bé, però, 
vol que li digui, penso que ens 
estem entretenint tots molt, 
amb aquestes coses...  Potser 
els temes importants són uns 
altres. Avui dia, que tot es fa 
per Internet... Això d’estar en 
un lloc o en un altre té una im-
portància relativa. És com això 
de les Vegueries, sí, està molt 
bé, però si no es treuen altres 

“Respecte l’Àmbit 
Penedès, està molt 
bé, però, vol que li 
digui, penso que ens 
estem entretenint tots 
molt, amb aquestes 
coses...  Potser els 
temes importants 
són uns altres. Avui 
dia, que tot es fa per 
Internet... Això d’estar 
en un lloc o en un al-
tre té una importància 
relativa”. 

El carrer Piereta i el de la Plaça són el centre neuràlgic de la Fira.
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parts de l’administració... Miri 
que ha passat a Itàlia, o ara a 
França, que volen eliminar no 
sé quantes províncies.

Piera aprofita els serveis 
d’Igualada?
Sempre s’ha anat a Igualada. 
Quasi tothom ha d’anar un dia 
o altre a l’Hospital. Si no hi ha-
guéssim d’anar, escolti, Barce-
lona és molt gran i tens més de 
tot.

Quan diu això de l’adminis-
tració, vol dir que nota a fal-
tar ritme polític?
Sí, sí, i tant. Es fan massa lleis 
que no es poden complir. Se 
n’haurien de fer menys, i que 
es poguessin complir, així de 
senzill. Això sí, tothom s’omple 
la boca d’ajudar els emprene-
dors.... Que m’expliquin, com 
ho fan. Però si tot són pegues! 
Quan un vol engegar un nego-
ci, a tot arreu són problemes. 
Jo entenc que el funcionari o el 
polític de torn no vulgui signar 
segons quins papers... Veus 
alcaldes que per voler afavorir 
que una empresa es posi en el 
seu poble, i s’ha saltat algun 
tràmit, després, al cap de 8 o 
10 anys, resulta que l’imputen. 
Hauríem de tocar de peus a 
terra i resoldre els problemes 
reals, però sembla que és molt 
difícil.

A l’Anoia, que sembla que 
no som ni carn ni peix, costa 
que s’hi fixin, no creu?
Aquesta és una comarca di-
ferent, cert. Recordo els anys 
70, quan hi havia un projecte 
que volia fer passar l’autopista 
per aquí a Piera. Potser l’Ano-
ia hagués tingut un gran crei-
xement, sí. El que no saps és 
si això és bo o dolent. Al Baix 
Llobregat hi ha moltes em-
preses, sí, però també hi ha 
molt atur, i molts problemes... 
Quan es va fer el primer túnel 
del Bruc, es va deixar de par-
lar de l’autopista per aquí, i la 
van fer passar pel Vendrell. 
Encara recordo que tenia uns 
quinze anys i anava a alguna 
xerrada que deien que l’Anoia 
quedaria com un “cul de sac”, 
al mig, com abandonats en el 
mapa. Home, una mica sí, que 
ha passat això.
També van dir el mateix quan, 
als inicis, es volia fer passar el 
recorregut de l’AVE per aquí, 
en direcció a Castellolí, Igua-
lada... Però després ens vam 

assabentar que el tren només 
passava, i prou. Doncs que no 
passi, no? Si no s’ha d’aturar...

Vostè és dels que també diu 
que a l’Anoia hi ha poc con-
sens entre els alcaldes?
A vegades els alcaldes també 
hem tingut una visió poc àm-
plia. Volem i defensem el nos-
tre municipi, i els consensos 
necessiten ser amples de mi-
res i renunciar a l’ego. A vega-
des en altres comarques sem-
bla que han avançat més en 
aquestes coses, però potser 
els acords han estat forçats. 
S’hauria d’analitzar fredament 
cada cas.

D’aquí un any hi ha elecci-
ons municipals. Què farà?
Plego, plego. Vaig tenir un pro-
blema al cor i, si m’hagués tro-
bat malament després, hagués 
plegat de seguida. M’he anat 
trobant bé, i quan arribin les 
eleccions marxaré. No és un 
tema d’edat, però ja són molts 
anys. Qui vingui al darrere ha 
de ser una persona que tingui 
temps, que no hagi de deixar 
la seva pròpia feina. A CiU ara 
vivim un bon moment a Piera, 
abans es guanyava de grans 
majories, però hi havia molts 
partits que no estaven orga-
nitzats. Ara és diferent. Amb 
l’augment d’habitants ja pesa 
molt la quota de partit. En po-
bles petits tothom es coneix i 
es vota molt més la persona, 
però en llocs de 15.000 habi-
tants la cosa canvia. Ja es veu-
rà, jo treballaré perquè continuï 
un alcalde de CiU.

“A vegades els alcal-
des també hem tingut 
una visió poc àmplia. 
Volem i defensem el 
nostre municipi, i els 
consensos necessiten 
ser amples de mires i 
renunciar a l’ego”

La Fira obre portes amb 
un ampli calendari d’activitats

A partir d’avui i fins el 10 de 
maig, Piera viurà un amplís-
sim calendari d’activitats a 
l’entorn de la Fira i Festes de 
Sant Crist. El programa es pot 
consultar en les properes pàgi-
nes d’aquest Especial, i conté 
la programació íntegra d’acti-
vitats de la Fira del Sant Crist 
dels dies 25, 26 i 27 d’abril. 
Enguany, la Fira celebra el 
25è aniversari i inclou un ampli 
ventall de tallers, espectacles 
i activitats lúdiques per als in-
fants, concerts, exposicions, 
col·leccionisme, cultura, es-
port... 

Més de 200 
parades i estands
La previsió és que aquest any 
més de 200 parades i estands 
omplin tot el recorregut firal, 
des de l’inici del carrer Piereta 
fins al carrer de la Plaça, i es 
repetirà l’experiència de la fira 
d’automoció d’ocasió al pati 
de la Parròquia. També les 
entitats tindran una presència 
especial en aquesta edició, i hi 
haurà la participació de les en-
titats esportives del municipi, 
de l’Escola de Teatre de Piera 
o de l’Aula de Música, que tam-
bé hi participen amb activitats i 
actuacions.
Pel que fa a les Festes del 
Sant Crist, el programa inclou 
tots els actes des de festivitat 

del Sant Crist, el 28 d’abril, fins 
al dia 10 de maig. Enguany, es  
podrà gaudir dels ja tradicio-
nals sardanes, concert i ball de 
la Diada i també de jornades 
festives, com la de l’Aplec de 
Mas Bonans de l’1 de maig, el 
Devotion Festival del 2 de maig 
per al jovent i actes culturals i 
festius, com la trobada de pun-

taires, el Correfoc i el concert 
del grup Mitjanit el dissabte 3. 
Tanca la programació la re-
presentació de l’obra Gairebé, 
amb els actors pierencs Elisa-
bet Vallès i Jacob Torres, que 
actuen junts per primera vega-
da al Teatre Foment de Piera el 
dissabte 10 de maig.

és

és

és

Bona
Fira
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Divendres 25 d’abril
- A les 20 h, a l’església de 
Santa Maria. Tríduum de pre-
paració del Sant Crist.
- A les 22 h, a la plaça del Peix
Encesa de la font del Peix.
- A les 24 h, a la plaça del Peix
Concert, amb els grups Anima-
lístic (rock inquiet/Ulldecona) i 
Muyayo Rif (mestissatge acús-
tic/Cornellà). Organitza: Dia-
bles de Piera.

Dissabte 26 d’abril
- De 9 a 14 h, al gimnàs de 
l’INS Guinovarda. X Open de 
Tennis Taula Piera. Inscripci-
ons a les 8.30 h. Categories: 
A i B (popular). Trofeus per 
als tres primers classificats 
de cada categoria. Organitza: 
Club Tennis Taula Piera. 
- De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, al 
CAP de Piera. Acapte de sang
Organitza: Banc de Sang i Tei-
xits. Col·laboren: CAP de Piera 
i regidoria de Salut. 
- A les 11 h, al carrer Piereta. 
Inauguració de la XXV Fira del 
Sant Crist de Piera. Passejada 
per la Fira amb les autoritats 
locals i representants d’entitats 
i associacions del municipi.
Amb la col·laboració del Pubi-
llatge de Piera i l’actuació de la 
colla de Falcons de Piera.
A l’estand de l’Ajuntament de 
Piera, exposició de les actua-
cions més importants projecta-
des en benefici del municipi i la 
presència de les entitats de la 
Vila. Estands de la Biblioteca i 
Ràdio Piera.
Vine a l’estand de la Biblioteca 
i fes-te el carnet de la Rusqui*
Si tens menys de 14 anys 
gaudeix de molts avantatges i 
descomptes en diferents equi-
paments i començos de Piera. 
Entre tots els participants sor-
tejarem 4 lots de regals. *Cal 
foto mida carnet.
- De 10 a 13 h, a les carpes del 
carrer Piereta. Taller de manu-
alitats infantils (flors i titelles 
de dit), a càrrec de Pim, Pam, 
Pum. Totes les activitats infan-
tils del cap de setmana estan 
organitzades per l’Ajuntament 
de Piera.
- A les 12 h, a l’escenari del 
carrer Piereta. Espectacle tra-
dicional de pallassos (cançons, 
màgia i animació), a càrrec de 
FANNE.

25 anys de Fira del Sant Crist a Piera

Jaume Guixà, alcalde de Piera, en el seu despatx de l’Ajuntament. Foto: JP

- A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb el grup 
Más Gardenias (boleros/Piera)
Organitzen: Diables de Piera i 
regidoria de Joventut.
- De 17 a 19 h, a les carpes 
del carrer Piereta. Taller infantil 
amb materials reciclats, a càr-
rec d’Alicia Garcia.
- A les 17 h, des de l’escenari 
infantil del carrer Piereta fins a 
la plaça de la Creu. Batucada, 
a càrrec dels Diables de Piera. 
Organitza: Ajuntament de Pie-
ra.

- A les 17 h, a la plaça del Peix. 
Actuació de l’Aula Municipal de 
Música. Organitza: AMM ‘Ma-
ria Escolà i Cases’.
- A les 18 h, a l’escenari infantil 
del carrer Piereta. Espectacle 
infantil «Qui canta els mals es-
panta», amb el grup Pica de 
Mans.
- A les 19 h, al carrer Llobregat. 
Desfilada de pentinats i noves 
tendències. Organitza: Urbana 
Estilistes. Col·labora: Floris-
teria l’Encís, Hiperzoo Anoia 
i Dansa Urbana Juvenil Mas-
quefa.
- A les 19 h, a la plaça del Peix. 
Actuació del grup Banjara. Or-
ganitza: Associació Dansa Ori-
ental Piera.
- A les 19 h, a l’església de 
Santa Maria. Tríduum de pre-
paració del Sant Crist.
- A les 20 h, al Casal. Ball de 
capvespre. Organitza: Associ-
ació Cultural de la Gent Gran.
- A les 24 h, a la plaça del Peix. 

Concert, amb els grups Abono 
pa la Tierra (funk-rock/Anoia) i 
Funktumaka (funky-disco/Bar-
celona). Organitza: Diables de 
Piera i regidoria de Joventut.
- Amb motiu de la celebració 
del V aniversari de l’Escola de 
Teatre, aquesta oferirà activi-
tats durant tot el dia al Teatre 
Foment i al c/ Mn. Jaume Gui-
xà. Acosteu-vos-hi!
Exposició de dibuixos a l’entra-
da del Teatre Foment, a càrrec 
de l’Agrupació Sardanista.

Diumenge 27 d’abril
- De 9 a 17 h, al parc del Gall 
Mullat. VII Piera Motor Festival. 
Estands, Show Bike, Barbacoa 
Biker i concerts. Organitza: As-
sociació Motorista 4133.
- De 10 a 14 h, a la plaça Mar 
i Cel (Casal), 16ª Trobada d’in-
tercanvi de plaques de cava i 
placa commemorativa de les 
caves Pagès Entrena. Organit-
za: David Arjona i Antoni Arjo-

Actuació de la “la Piscina de Piera”.

na. Col·labora: Ajuntament de 
Piera.
- De 10 a 14 h, al carrer Dr. Car-
les, XIV Trobada d’intercanvi 
de sobres de sucre. Organitza: 
Montse Núñez i Jordi Escayol. 
Col·labora: Ajuntament de Pie-
ra.
- A les 11 h, a l’església de San-
ta Maria. Missa del Tríduum 
de preparació del Sant Crist 
en honor a la Mare de Déu de 
Montserrat. L’església estarà 
oberta a partir de les 10 h.
- D’11 a 14 h, a la zona infan-
til del carrer Piereta, Taller de 
maquillatge infantil, a càrrec de 
Cristina Cujó.
- D’11.30 a 13 h, a l’escenari 
infantil. Espectacle d’animació 
amb les Pallasses Pallusses.
- De 12 a 13 h, Taller de glo-
boflèxia a càrrec de Pim, Pam, 
Pum.
- De 12 a 13 h, a l’escenari del 
carrer Onze de setembre. Ac-
tuacions de la Piscina de Piera. 

Ballada de Sevillanes.

Kinto Popular.

Acte de lliurament dels premis TREC.

Batucada.

Concurs de dibuix de l’Agrupació Sardanista.
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Hip-hop infantil, aeròbic infan-
til, dansa infantil, body combat 
i zumba. Organitza: Piscina de 
Piera.
- A les 12 h, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, Lliurament dels 
VIII Premis TREC amb l’actu-
ació musical dels alumnes de 
l’AMM de Piera. Organitzen: 
INS Guinovarda i regidoria 
d’Ensenyament i Formació. 
Col·labora: Aula de Música 
Maria Escolà i Cases.
- A les 12.30 h, a la plaça del 
Peix. Concert-aperitiu amb 
Muntmy i la participació espe-
cial de Nose Beatbox i Aïda 
López. 
- A les 15 h, a la plaça del Peix. 
Paellada popular.
- A les 17 h, kinto popular amb 
grans premis! Organitza: Dia-
bles de Piera.
- De 16.30 a 19.30 h, a la 
zona infantil del carrer Piereta, 
Bombolles de sabó gegants, 
a càrrec de Barcelona Bubble 
Events. 
- De 17 a 19 h, a la zona infan-
til del carrer Piereta, Taller de 
quadres amb sorra de colors, a 
càrrec de Pimayol’s 
- A les 19 h, al Casal. Ball de 
capvespre.Organitza: Associ-
ació Cultural de la Gent Gran. 
Patrocina: Ajuntament de Piera
- A les 17.30 h, a l’escenari de 
la Fira (carrer 11 de setembre). 
Actuació de Bollywood i dan-
ses de la Polinèsia. Organitza: 
Bollywood Igualada amb el 
grup Bollywood Piera.
- De 18 a 19 h, a l’escenari del 
carrer 11 de setembre. Sevilla-
nes amb el grup El Amanecer 
de Piera. Organitza: El Amane-
cer de Piera. 
- A les 19.30 h, al Teatre Fo-
ment. Lliurament dels premis 
del XXXIX Concurs de Dibuix. 
Organitza: Agrupació Sarda-
nista de Piera.

Exposicions de la fira i 
activitats esportives
EXPOSICIONS
Exposició del XXXIX Concurs 
de Dibuix
Entrada del Teatre Foment, 
dies 26 i 27 d’abril. Dibuixos 
fets pels alumnes de les es-
coles de Piera. Lliurament de 
premis del concurs, diumenge 
27 d’abril a les 19.30 h. Orga-
nitza: Agrupació Sardanista de 
Piera. Col·labora: Ajuntament 
de Piera.

Exposició d’eines de la page-
sia. Museu Celler de Pep, dies 
26 i 27. Dissabte, de 17.30 a 
21 h, i diumenge, d’11 a 14 h i 
de 17.30 a 20 h.

Mostra d’eines de la pagesia 
i utensilis antics. Exposició 
«Castells de Catalunya» i de 
ceràmica catalana. Castell de 
Piera, dies 26, 27 i 28 d’abril. 
A la sala d’armes, exposició 
de castells de Catalunya. A la 
placeta de Jaume I, exposició 
de ceràmica catalana. Visita al 
primer pis del Castell els dies 
26 i 27 a benefici de Creu Roja 
Piera. Horari: De 12 a 14 h. Or-
ganitza: Montserrat i Emma.

ESPORTS
Dissabte 26 d’abril
Casal per a Joves i Grans
Billar. XXXV Campionat social 
de Billar de Caramboles - Sant 
Crist 2014. A les 17 h, semifinal 
del campionat de caramboles. 
Organitza: Club Billar Piera.

Gimnàs INS Guinovarda
Tennis taula. De 9 a 14 h. X 
Open popular de tennis taula 
Sant Crist de Piera. Inscripci-
ons a les 8.30 h. Categories: 
A i B (popular). Trofeus per 
als tres primers classificats 
de cada categoria. Organitza: 
Club Tennis Taula Piera.

Pavelló poliesportiu El Prat i 
pista annexa
Jocs escolars
10 h: Bàsquet Piera - Sant 
Quintí de M (Cadet Juvenil Fe-
mení)
11 h: EA Apiària - Esports Bruc 
(Futbol Sala Aleví Masculí)
12 h: EA Apiària - Jesús Maria 
(Futbol Sala Aleví Femení)
12 h: Bàsquet Piera - Pedago-
gium Cos (Infantil Mixt)
Futbol sala
18.45 h: Futbol Sala Piera - 

Molins 99 CFS (Juvenil)
20 h: Futbol Sala Piera - FS 
Martorell (Femení)

Camp Municipal d’Esports
Futbol
10 h: Piera-Gelida (Aleví B)
11 h: Piera-Incresa (Promeses)
13 h: Piera-Molins R. (Benjamí C)
18 h: Piera-Olèrdola (Infantil B).

Diumenge 27 d’abril
Casal per a Joves i Grans
Ciclisme
A les 8 h, des del Casal per a 
Joves i Grans. Recorregut: Pi-
era, El Bedorc, Sant Sadurní, 
Els Casots, Sant Pau, El Pla, 
Guardiola, Sant Martí Sarroca, 
La Llacuna, Sant Joan de Me-
diona, Sant Pere Sallavinera, 
Capellades, Vallbona i Piera 
(100 km en 4 h 40 min)

Billar
XXXV Campionat social de bi-
llar de caramboles - Sant Crist 
2014. A les 17 h, Final del cam-
pionat de caramboles, que es 
jugaran en les modalitats de 
lliure (50 caramboles), 1 banda 
(25 caramboles) i 3 bandes (10 
caramboles). A les 19 h, lliu-
rament de trofeus. Organitza: 
Club Billar Piera.

Pistes de Can Claramunt
Petanca
A les 9 h, a les pistes del lo-
cal social. Torneig de petanca 
Sant Crist de Piera

Camp Municipal d’Esports
Futbol
9 h: Piera-Vilafranca (Prebenjamí A)
12 h: Piera-Capellades (Aleví C)

Zona infantil: bombolles de sabó gegants.

Taller de circ al nucli antic.

Escola de teatre.
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Espais de jocs, tallers, 
col.leccionisme, 
atraccions i d’entitats

JOCS I TALLERS
-al carrer Piereta 1
Dissabte i diumenge.
Exposició i visites als vehicles 
de Bombers i ADF de Piera. 
Passejades amb poni a càrrec 
de l’Hípica La Lluna (durant 
l’horari de Fira). 
Brau mecànic i més d’una vin-
tena de jocs gegants. 
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 
h, Inflables per a infants de 2 
a 6 anys i per a infants de 7 a 
12 anys.
Programació de tallers infantils 
i juvenils, especificada en el 
programa horari.
- al carrer Sant Cristòfol 6
Dissabte i diumenge
Estand de l’Ajuntament de Pie-
ra, amb exposició de projectes 
i imatges de les entitats pieren-
ques. Estands de la Biblioteca 
de Piera i Ràdio Piera.
- al c/ Onze de setembre, 3
dissabte i diumenge
Escenari principal de la Fira, 
amb actuacions musicals i ex-
hibicions.
- al parc del Gall Mullat, 7
diumenge
VII Piera Motor Festival
- al carrer Doctor Carles, 9
Taller de circ amb monitorat-
ge, adreçat a tots els públics. 
Zones del taller: llançament, 
swing, taules d’equilibri, bici-
cletes estranyes, xanques, mo-
nocicles, corda d’equilibri.
Puja al tren de 5 polzades, dis-
sabte d’11 a 14 i de 17 a 21 h i 
diumenge fins a les 19h
Organitza: Railway Trànsit 
Anoia Associació d’Aficionats 
al Ferrocarril
- al carrer de la Plaça, 10 
dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 
20.30 h i diumenge fins a les 
21 h. Inflables amb pista ame-
ricana, tobogan d’obstacles 
i la granja Ludoteca (sota la 
Casa de la Volta), espai per al 
desenvolupament cognoscitiu 
dels infants.

ENTITATS
- al carrer Piereta, 1
Les entitats esportives del mu-
nicipi exposen les activitats 
que fan durant l’any.
- al c/ Mn. Jaume Guixà, 8
L’entitat cultural Art a l’Abast 
promociona l’Escola de Teatre 
de Piera i celebra el V aniver-
sari (vegeu programa previst 
al Teatre Foment en els espais 
organitzats del plànol).
- al Teatre Foment, 10
Celebració del V Aniversari de 
l’Escola de Teatre.
Dissabte 26 (D’11 a 12 h, clas-
ses de teatre i dansa gratuïtes, 
de 18 a 19 h, karaoke i de 19 a 
20 h, bingo musical). Organit-
za: Escola de Teatre de Piera.
Dissabte 26 i diumenge 27
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h, a 
l’entrada del Teatre. Exposició 
de dibuixos fets pels alumnes 
de les escoles de primària del 
municipi. Lliurament de premis 
a càrrec de l’Alcalde, diumen-
ge a les 19.30 h. Organitza: 
Agrupació Sardanista de Piera.

COL.LECCIONISME
- al carrer Doctor Carles, 9 
diumenge, Trobada de col-
leccionistes de sobres de su-
cre.
- a la plaça Mar i Cel, 2
diumenge, Trobada de col-
leccionistes de plaques de 
cava.

AUTOMOCIÓ D’OCASIÓ
- al carrer Sant Cristòfol (pati 
de la Parròquia), 4
Dies 26 i 27, en l’horari de la 
Fira. Exposició de cotxes dels 
diferents concessionaris amb 
vehicles nous (Opel, Seat, 
Hyundai, Citroën, Renault, 
Peugeot i Ford). Al carrer, ex-
posició de vehicles d’ocasió.

ATRACCIONS
- al parc del Gall Mullat 5

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1. Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01 
08784 PIERA. Mail: piera@alexjulien.es

Iniciem campanya RENDA 2012

Rambla Sant Isidre, 16. 3a planta. Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53. 
Apt. 462. IGUALADA 08700. Mail: igualada@alexjulien.es
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A banda de la fira, Piera viurà 
també amb intensitat la Festa 
del Sant Crist amb un ampli 
reguitzell d’activitats religioses, 
culturals i esportives a partir 
del 28 d’abril, i fins el 10 de 
maig. Són les següents:

ACTES RELIGIOSOS
Festa Del Sant Crist
Dilluns 28 d’abril, a l’església 
de Santa Maria. A les 8 i a les 
9 h, Missa a la capella del Sant 
Crist. A les 10 h, Ofrena floral 
al Sant Crist. A les 11 h, Missa 
solemne i renovació del Vot de 
Poble al Sant Crist de Piera.
El Cor Parroquial canta la Mis-
sa del Sant Crist. Retransmis-
sió en directe per Ràdio Piera.
Commemoració dels Difunts
Dimarts 29 d’abril, a la residèn-
cia de Sant Bonifaci. A les 20 h, 
Missa per als difunts del nostre 
poble.

ACTES POPULARS
Dilluns 28 d’abril
Diada del Sant Crist
- D’11 a 14 h, a la pista del Gall 
Mullat. Activitats infantils (camp 
de futbol amb gespa artificial, 
zorball circuit amb bola gegant, 
circuit amb 6 karts ecològics, 
inflable terrestre multiesport i 
ludoteca). En cas de pluja, les 
activitats es traslladaran a la 
nau de Cal Sanahuja.
- A les 13 h, a la plaça del Peix. 
Ballada de sardanes, a càrrec 
de la Cobla-Orquestra Mont-
grins. 
- A les 18.30 h, al Teatre Fo-
ment. Concert, a càrrec de 
l’Orquestra Montgrins.
- A les 21.15 h, al Teatre Fo-
ment. Ball, amb O. Montgrins.
Dimecres 30 d’abril
- A les 19 h, a la Biblioteca de 
Piera. Presentació de la nova 
associació «Piera Turisme». 
L’acte anirà acompanyat d’una 
exposició de fotografies i di-
buixos fets per nens i pensant 

Festa del Sant Crist, del 28 d’abril al 10 de maig

El dilluns 28 d’abril, es farà missa a l’esglèsia de Sta. Maria.

El dijous 1 de maig, 28a edició de l’Aplec de Mas Bonans

sempre en Piera. Refrigeri per 
als assistents. 
Dijous 1 de maig
- XXXVIII Aplec de Mas Bo-
nans. A les 9 h, des de la Font 
del Prat, sortida a peu cap al 
Mas. A les 10 h, missa a l’er-
mita. A les 11 h, ballada doble 
de sardanes, amb les cobles 
Maricel i Marinada. 
Al migdia, paella popular. A les 
16 h, jocs de cucanya, a càrrec 
de l’entitat organitzadora. A les 
17.30 h, ballada de sardanes, 
amb la Cobla Principal de Ter-
rassa. 
Hi haurà servei de bar. No es 
pot fer foc ni portar barbacoes.
Es demana tenir cura dels 
camps. Organitza: Agrupa-
ció Sardanista de Piera. Col-

labora: Ajuntament. En cas de 
pluja, l’aplec es farà a la nau de 
Cal Sanahuja.
Divendres 2 de maig
- A les 23 h, a la nau de Cal Sa-
nahuja. Actuació de Devotion 
Festival. Espectacular posada 
en escena per viure una de les 
millors festes de l’any amb la 
música dels discjòqueis Jofre 
Soteras, Jose Fariña, Miquel 
del Pozo i, com a convidat, 
el Dj resident de Loft Party’s 
Jonathan Gómez. Organitza: 
Regidoria de Joventut i Ràdio 
Piera.

Dissabte 3 de maig
- De 17 a 20 h, a la nau de Cal 
Sanahuja, XV Trobada de pun-
taires. Organitza: Puntaires de 
Piera. Col·labora: Regidoria de 
Cultura.
- A les 22.30 h, des de l’esco-
la Les Flandes. Correfoc, amb 
recorregut fins a la plaça de la 
Sardana. Organitza: Diables 
de Piera.
- A les 24 h, a la pista del Gall 
Mullat. Concert, amb el grup 
Mitjanit. Organitza: Diables de 
Piera. Col·labora: Ajuntament 
de Piera. En cas de pluja, el 
concert es farà a la nau de Cal 
Sanahuja.
Dissabte 10 de maig
- A les 21 h, al Teatre Foment. 
Teatre, amb l’obra Gairebé. Els 

actors pierencs Elisabet Vallès 
i Jacob Torres, protagonitzen 
aquest espectacle de Carles 
Algué, que treballa les contra-
diccions i els límits emocionals 
de les persones davant la seva 

voluntat de superar-se.
Venda d’entrades: Anticipades 
(8 €) al bar Nou Foment i a la 
Biblioteca de Piera. El mateix 
dia (10 €) a la taquilla. Organit-
za: Regidoria de Cultura.

Sardanes per la Diada del Sant Crist.

Devotion Festival, el divendres 2 de maig a Cal Sanahuja.

EXPOSICIONS
Exposició Invento creant
Biblioteca, del 4 al 30 d’abril
En aquesta segona exposició, 
a l’Andrea li agradaria mostrar 
noies, personatges, animals 
i escultures de tot tipus. Per 
això, diu, ha de treballar molt 
per oferir uns molt bons treballs
Organitza: Andrea Mongiovi 
Vigil.
Exposició del XX Concurs 
de Cartells de la Fira i Festes 
del Sant Crist
Bar Foment, de l’11 d’abril a 
l’11 de maig. Horari del bar, 

de 9 a 21 h. Organitza: Ajunta-
ment de Piera.
Exposició Mirada d’una dona
Sala d’Exposicions Municipal, 
dies 18, 19, 20, 25, 26, 27 i 28 
d’abril
L’Anna Gonzàlez Capell expo-
sa la seva col·lecció de peces 
de ceràmica, tornejades amb 
fang vermell i engalbades amb 
fang negre. La decoració són 
imatges diverses esgrafiades. 
L’esmalt, negre, només és apli-
cat en algunes zones. Inaugu-
ració: 18 d’abril a les 19 h. Dies 

18, 19, 20 i 25 d’abril, de 18 a 
21 h. - Dies 26, 27 i 28 d’abril, 
de 12 a 14 h, i de 18 a 21 h. Or-
ganitza Anna González Capell. 
Col·labora: Ajuntament.
Exposició de pintura «For-
mes i figures»
Estudi Pere Bosch i Morera, 
dies 26, 27 i 28 d’abril i 3 i 4 
de maig. 
Nous treballs d’investigació 
relacionats amb la pintura 
abstracta i el món del còmic, 
mitjançant la tècnica de les mi-
niatures mil·lenàries i apunts 

quotidians del treball diari. Ho-
rari: D’11 a 14 h i de 17.30 a 
20 h.
Exposició 10 anys amb Dis-
piera
Biblioteca, del 4 al 30 d’abril. 
L’Any 2004 es va crear l’Asso-
ciació Dispiera amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida 
de les persones amb discapa-
citat intel·lectual de Piera i la 
de les seves famílies. Aquesta 
exposició és una mostra de les 
activitats que s’han fet al llarg 
d’aquests 10 anys i, per da-

munt de tot, un reconeixement 
a les persones i institucions 
que els han donat suport i els 
han acompanyat en aquest 
recorregut. Horari: De dilluns 
a divendres, de 15.30 a 20.30 
h, i dimarts, dijous i dissabte 
també de 10 a 14 h. Organitza: 
Associació Dispiera. Direcció 
artística: Marta Ferrer. Direc-
ció tècnica: Rubén Soto, Marta 
González i Montse Comas Col-
labora: Ajuntament. 

Aplec de Mas Bonans.
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

La festa de la Sant Jordi va 
tornar a viure’s a Montbui de 
forma molt intensa. Desenes 
de paradetes de roses i també 
diverses de llibre es van poder 
veure al llarg del Boulevard, 
en una jornada amb un temps 
primaveral i que convidava a 
passejar-hi i a fer una ullada 
davant la diversitat de parades 
comercials.
El Boulevard es va omplir a 
banda i banda de paradetes 
de roses, tant de comerços, 
com d’entitats i també d’asso-
ciacions del municipi. Va ser 
un dels anys amb més oferta, 
i amb uns nivells de venda su-
periors als de l’any passat. El 
preu de les roses, en funció de 
les paradetes, va oscil·lar en-
tre els dos i els quatre euros 
de mitjana. 

La Biblioteca, solidària
La Biblioteca montbuienca va 
ser durant el dia d’ahir un punt 
de “Recicla Cultura”. La Bibli-
oteca va rebre diverses apor-
tacions de llibres en bon estat 
per part dels seus usuaris, 
i els van posar a la venda al 
preu d’un euro, des d’una pa-
radeta ubicada davant mateix 
de l’Ajuntament.  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. La 

Biblioteca es va adherir així 
doncs a l’entitat Fundació Ser-
vei Solidari, un projecte que 
promou donar llibres per tal 
que altres persones hi puguin 
tenir accés.

La lectura, protagonista
Per començar la Diada de 
Sant Jordi es va fer per segon 
any consecutiu l’activitat “Lle-
gim al carrer”, en la qual hi va 
participar bona part de la co-
munitat educativa del munici-
pi. Així, des de les 9 del matí 
i fins la 1 de la tarda, diferents 
alumnes dels centres edu-
catius, educadors, mestres i 
professors i també persones 
vinculades al món literari van 
recitar diferents poemes, en la 
seva major part d’autors cata-
lans. 
Hi van ser presents alumnes 

de les escoles Antoni Gaudí i 
Garcia Lorca, el rapsode local 
Félix Martínez, alumnes l’Insti-
tut Montbui,  mares de les llars 
d’infants de Montbui i també 
diferents grups de lectors de 
la Biblioteca montbuienca.
En total es van poder escoltar 
al voltant d’una quarentena de 
lectures –poesia, prosa i con-
tes- i prop d’un miler de perso-
nes –sobre tot alumnes de les 
escoles- van poder escoltar la 
recitació celebrada a la plaça 
de l’Ajuntament montbuienc.     
L’acte va ser organitzat per 
l’Àrea d’Infància de l’Ajun-
tament de Montbui, amb la 
col·laboració de les escoles 
García Lorca, Antoni Gaudí, 
l’Institut Montbui i també la de 
les Llars d’Infants Municipals 
de Montbui: Santa Anna, L’Es-
tel i Montxic, així com la Bibli-

Roses i llibres van omplir el Boulevard montbuienc en una festa 
de Sant Jordi molt lluïda

oteca del municipi.

Lliurament dels premis del 
cinquè Concurs de Contes 
Castell de La Tossa
El dimecres 23 d’abril tam-
bé es va fer el lliurament del 
cinquè Concurs de Contes 
Castell de La Tossa. El jurat 
d’aquesta edició va estar for-
mat per Iolanda Acosta, Núria 
Rossell, Glòria Nasarre, Mont-
serrat Llopart i Sol Sánchez, 
les quals, de forma unànime 
van decidir els guanyadors.
A la categoria juvenil (14-18 
anys) el primer premi va ser 
per a Martí Casal, de Barce-
lona, amb “El verdadero valor 
de las cosas”. El segon premi 
se’l va endur la montbuienca 
Sandra Villar, amb l’obra “Pe-
sadillas”.
A la categoria general, el pri-

mer premi va ser per a la vi-
lanovina Carmen Elvira, amb 
l’obra “Mots encreuats”. El se-
gon guardó va ser per a Joan 
Carles González, de Mataró, 
amb “La rosa” i el tercer pre-
mi el va guanyar Enriqueta 
Hernández, de Sant Hilari Sa-
calm, amb “Boires”.
El lliurament de premis va 
ser conduït per la regidora de 
Cultura montbuienca Iolanda 
Acosta, qui va destacar “la di-
ficultat que ha tingut el jurat, 
atès la qualitat de les obres 
presentades”. Acosta va re-
cordar que el certamen està 
“plenament consolidat” i va 
afegir que “de cara a properes 
edicions ens plantegem obrir 
noves categories i apartats, 
com podria ser un concurs 
d’il·lustracions”.

MONTBUI / LA VEU

El proper diumenge 27 d’abril, 
entre les 10 del matí i la una 
de la tarda tindrà lloc una Jor-
nada de Portes Obertes a les 
tres llars d’infants municipals de 
Montbui: L’Estel, Santa Anna i 
Montxic. 
Les llars d’infants municipals de 
Montbui ofereixen un any més 
a les famílies un tracte familiar 
i proper; i una atenció individua-
litzada, valorant que cada infant 
és únic i  que cal respectar el 
seu procés de desenvolupa-
ment.
Les llars d’infants de Montbui 
treballen en un projecte educa-
tiu innovador, basat en l’estimu-
lació de les capacitats dels in-
fants i amb un munt d’activitats 
atractives pels petits. Un dels 
fets més valorats per les famí-
lies és que les llars d’infants 
montbuienques ofereixen un 
horari ampli i flexible, adaptat a 
les necessitats. Les llars mont-

buienques estan obertes entre 
les 8 del matí i les 13’15 hores 
(als matins) i a les tardes entre 
les 14.30 hores i les 18, un fet 
que garanteix una gran flexibili-
tat horària als pares i mares.
Cal destacar que les llars d’in-
fants montbuienques estan al 
servei de les famílies, i sempre 
prioritzen donar suport a les 
famílies en la tasca educativa. 
Disposen d’uns espais amplis 

i lluminosos i amb materials 
didàctics adaptats a les neces-
sitats dels nens i nenes d’entre 
quatre mesos i tres anys.
Les Llars d’Infants montbuien-
ques s’han guanyat un prestigi 
molt important durant els dar-
rers anys a la Conca d’Òdena 
i són un element cabdal per a 
moltes famílies a l’hora de po-
der conciliar vida laboral i fami-
liar.

El dia 27 d’abril, Jornada de Portes Obertes a 
les Llars d’Infants de Montbui

MONTBUI / LA VEU

El diumenge 4 de maig tindrà 
lloc la III Trobada de Cotxes 
Clàssics, Comerç i Entitats 
de Montbui. Enguany tornarà 
a realitzar-se la Concentra-
ció de Cotxes i Motos Antics 
i Clàssics, que es celebrarà 
entre les 9 del matí i les 3 de 
la tarda. 
Durant tota la concentració, 
els cotxes clàssics  estaran 
ubicats a l’espai MontMercat, 
que serà l’aparador de tots els 
cotxes i motos clàssics que 
s’aplegaran a banda i banda 
de la pèrgola del recinte. 
Aprofitant la celebració 
d’aquesta concentració, Mont-
Mercat acollirà una important 
representació del comerç i les 
entitats locals. No hi faltaran 
paradistes d’antiguitats, arte-
sans, brocanters, i també hi 

haurà diferents activitats per 
a la mainada. La matinal d’ac-
tivitats estarà organitzada per 
MontbuiComerç, amb el su-
port de la Unió d’Establiments 
de Montbui i de diferents asso-
ciacions i entitats del municipi.
Un altre aspecte destacat de 
la jornada festiva és que es 
podrà donar sang a la uni-
tat ambulant de donants de 
l’Anoia, que estarà ubicada a 
MontMercat. Col·labora amb 
aquesta activitat l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ano-
ia (ADSA).

Escalfa motors la III Trobada 
de Clàssics, Comerç i Entitats 
de Montbui

Aprofitant l’ocasió 
MontMercat acollirà 
una important repre-
setnació del comerç i 
les entitats locals

Carmen Elvira, guanyadora del concurs literari Lectura de textos per Sant Jordi
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LA TORRE DE C. / LA VEU

El novembre del 2011 es va 
implantar als nuclis de Pine-
des de l’Armengol, Vilanova 
d’Espoia i La Serra la gestió 
de la fracció orgànica amb 
compostadors comunitaris i 
individuals i la recollida porta 
a porta de les restes vegetals, 
una fórmula guardonada amb 
el premi Conama de la Fun-
dación Congreso Nacional de 
Medio Ambiente. D’acord amb 
els bons resultats i la bona 
participació rebuda dels veïns 
s’ha decidit estendre aquest 
model a la resta del municipi.
Aquest model permet als ve-
ïns lliurar les restes vegetals 
(branques i fulles) d’una ma-
nera més còmoda i a la porta 
de casa. La recollida de bran-
ca i poda es fa amb un vehicle 
que incorpora una trituradora 
i que tritura davant de casa 
les restes lliurades pel veí. 
Així, es pot disposar de triturat 
vegetal per incorporar al com-
postador o utilitzar com encoi-
xinat a l’hort o jardí. Les fulles 
i restes vegetals petites es 
recullen prioritàriament amb 
saques que facilita l’Ajunta-
ment i que permet l’estalvi de 
bosses de plàstic. Aquestes 
es carreguen a un camió amb 
pop i es transporten a la planta 
de compostatge de Jorba, on 
es transformen en compost. 

Actualment, la recollida de la 
fracció orgànica (restes de 
fruita i verdura, pa, tovallons 
de paper,...) es fa amb conte-
nidors marrons al carrer. Amb 
la implantació del compostat-
ge comunitari i individual es 
reduirà la quantitat de conteni-
dors i s’acabarà substituint la 
recollida pel compostatge.
El procés de compostatge 
permet reciclar les restes or-
gàniques al mateix lloc on es 
generen, d’aquesta manera 
s’estalvia en cost i emissions 
atribuïdes al transport dels 
residus. Al cap d’uns mesos, 
dels compostadors s’obtindrà 
compost, un adob natural, que 
es posarà a l’abast dels veïns 
i veïnes i es podrà utilitzar per 
adobar les plantes d’horts i jar-
dins.
Per sol·licitar la recollida porta 
a porta de les restes vegetals, 
es pot trucar al telèfon infor-
matiu 646 34 11 76 o bé a la 
web de l’Ajuntament www.la-
torredeclaramunt.cat. 
Els veïns que vulguin disposar 
d’un compostador individual 
per fer compostatge a casa, 
el poden sol·licitar al telèfon 
informatiu fins al dia 25 d’abril 
i assistir a una de les sessions 
que es realitzarà al Centre 
Social Sant Joan Baptista els 
dies 28 i 29 d’abril i 8 de maig 
a les 19 hores.

La Torre de Claramunt amplia 
a tot el municipi el seu model 
guardonat de recollida de 
l’orgànica LA TORRE DE C. / LA VEU

La Torre de Claramunt ja té a 
punt els Casal d’estiu d’aquest 
any, les dates, les activitats, 
els monitors, les tarifes, els 
espais... tot està organitzat 
perquè aquest estiu els nens i 
nenes de La Torre s’ho passin 
d’allò més bé. Les famílies po-
dran escollir entre el Casal de 
La Torre i el Casal de Vilanova 
d’Espoia, el primer organitzat 
per l’empresa de gestió espor-
tiva jou-esport i el segon per 
l’Ampa del CEIP Torrescasa-
na. Les dates dels dos casals 
seran del 25 de juny fins a l’1 
d’agost i l’horari de 9 del matí 
fins a l’1 del migdia amb servei 
d’acollida matinal de 8 a 9 del 
matí. 
El Casal d’Estiu de La Torre 
s’organitzarà en tres grups: pe-
tits (P3, P4 i P4), mitjans (1er, 
2on i 3er) i grans (4rt, 5è i 6è), 
de 3 a 12 anys. Hi haurà 4 ti-
pus de casal o campus: el de 
tennis, el de ritmica, el de po-
liesportiu i el de casal. El cam-
pus de tennis es realitzarà a la 
zona de pistes, el de rítmica al 
pavelló municipal, el de polies-
portiu també al pavelló i el de 
casal al col·legi CEIP La Torre.
Cada família podrà escollir 
l’activitat que vol que realitzi el 
seu fill/a per setmanes, podrà 
escollir quines setmanes vol i 
quina activitat vol per a cada 
setmana. D’aquesta manera, 

el casal ofereix una oferta d’ac-
tivitats més especialitzada, una 
fórmula que permet adaptar 
millor el casal a les necessitats 
de calendari de les famílies i 
als interessos de lleure dels 
nens i nenes.
Les tarifes del casal són: 1era 
setmana de només 3 dies té un 
preu de 21€, la setmana nor-
mal costa 35€ i si s’inscriuen a 
tot el casal, un total de 6 setma-
nes el seu preu és de 140€. El 
preu del servei d’acollida mati-
nal és de 8€ la setmana.  Per a 
segons fills hi ha un descompte 
del 25% i per al tercer o més 
germans el 50% de descomp-
te. Trobareu més informació a 
la web www.jou-esport.es o di-
rectament a l’Ajuntament. Les 
inscripcions s’obriran del 2 al 
13 de juny i es podran fer per 
a través de la web o omplint el 

Organitzats els Casals d’Estiu de La 
Torre de Claramunt

butlletí que se li lliurarà a cada 
alumne a l’escola i lliurant-lo a 
l’Ajuntament.
D’altra banda, l’Escola d’Estiu 
del CEIP Torrescasana, oferirà 
el proper dia 9 de maig a les 
17:15h una reunió per a pares 
amb la informació detallada del 
casal d’estiu, activitats, dates, 
preus, espais, descomptes... 
Les inscripcions estan obertes 
fins al 30 de maig i el preu per 
a nen/a és de 25€ per setmana 
o de 110€ pel mes sencer amb 
descomptes per a germans.
Tant el Casal d’Estiu de La 
Torre com el Casal d’Estiu de 
Vilanova d’Espoia oferiran l’ac-
tivitat de piscina, una opció 
amb molta demanda pels nens 
i nenes que volen aprendre o 
millorar la seva habilitat en na-
tació.

CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte al vespre, a 
les 10, al teatre la Lliga de 
Capellades es podrà gaudir 
d’una nit de teatre amb l’obra 
A les fosques que anirà a càr-
rec del grup vilafranquí Atrez-
zo.
Es tracta d’una comèdia en 
què diversos i originals per-
sonatges cauen en situaci-

ons divertides fruit de l’avaria 
elèctrica que pateix l’habitat-
ge on se situa l’acció. Aquesta 
obra va ser guardonada amb 
7 premis al passat Concurs 
de Teatre amateur de Piera.
El preu de l’entrada és de 7 
euros (5 per als socis de La 
Lliga).
I diumenge, a partir de les 12 
del migdia a la terrassa del 

Saló Rosa de La Lliga, tots 
els nens i les nenes podran 
gaudir  amb el taller “Aquest 
drac ens porta de cap” de 
l’Alba Amat. També hi podreu 
trobar el senyor Dodous i la 
seva amiga, la tortuga Mil 
Colors amb la seva creadora 
Verònica Rosado.
L’entrada és lliure.

Teatre i un taller per als més menuts, aquesta 
cap de setmana a La Lliga de Capellades

PIERA / LA VEU

La delegació de l’Anoia de 
Plataforma per Catalunya en 
col·laboració amb les JIxC 
(Joventuts Identitàries per 
Catalunya) recolliran aliments 
per a gent necessitada de la 
comarca a la propera fira del 
Sant Crist de Piera.
PxC instal·larà una carpa en 
una de les més populars fires 

de la comarca que se cele-
brarà els dies 26 i 27 d’abril al 
centre de la localitat i té una 
enorme afluència de públic 
per realitzar una nova acció 
solidària encaminada a ajudar 
a la gent necessitada de casa.
La delegació de l’Anoia amb 
la regidora socialidentitària de 
Piera Dolors Tomba al capda-
vant repartirà pa amb tomà-

quet i pernil als assistents a 
canvi de que portin aliments 
no peribles o productes de 
neteja i primera necessitat 
per distribuir-los entre famílies 
necessitades de la comarca i 
també repartirà fulletons sobre 
els beneficis de consumir pro-
ductes de proximitat i comprar 
als comerços autòctons de 
proximitat.

PxC recollirà aliments per necessitats a canvi 
de pa tomàquet amb pernil a la fira de Piera

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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CARME / LA VEU

L’Ajuntament de Carme ha 
signat un contracte amb l’em-
presa Cardiosos Global Pro-
tection, per a la instal·lació al 
municipi d’un Desfibril·lador 
Extern Semiautomàtic (DEA). 
Properament l’aparell s’ubica-
rà al Casal de Carme des de 
mitjans de setembre a finals 
de juny, traslladant-se els dies 
de partit del primer equip de 
futbol a les dependències es-
portives del municipi. De finals 
de juny a mitjans de setembre 
el DEA estarà a la piscina mu-
nicipal. 
Per aquest motiu i abans de la 
instal·lació del Desfibril·lador, 
era necessari realitzar la for-
mació adequada a persones 
del municipi. El passat dis-
sabte es va realitzar aquesta 
formació inicial, homologada i 
acreditada per l’Institut d’Estu-
dis de la Salut (IES) i pel Con-
sell Català de Ressuscitació 
(CCR). L’instructor acreditat 

pel CCR fou Vicenç Corbella 
de Cardiosos i les persones 
assistents foren treballadors 
de l’Ajuntament, del Casal, i 
de l’empresa Ondulats Carme, 
així com també algunes relaci-
onades amb el Club Esportiu 
Carme. D’aquesta manera es 
garanteix un ventall ampli de 

Curs de suport vital bàsic i ús del DEA a Carme

persones formades en Suport 
Vital Bàsic (SVB) i en l’ús del 
DEA. Properament quan es 
presenti el Desfibril·lador a la 
població, es farà l’entrega de 
les certificacions d’aprofita-
ment del Curs a les persones 
que hagin superat les proves 
corresponents.

CARME / LA VEU

De nou el diumenge de Pas-
qua fou rebut a Carme amb 
les tradicionals caramelles. 
Després de mesos d’assaigs 
sota la direcció del mestre 
Joan Roca, el Cor de Cara-
melles de Carme va omplir 
els carrers del poble amb  els 
seus cants. Eren mes de tren-
ta persones entre cantaires i 
acompanyants, aquests dar-
rers continuant amb la vella 
tradició de fer pujar i baixar 
la cistella a les diferents bal-
conades i finestres oferint 
clavells de diferents colors i 
l’Anuari de Carme i Orpí 2013, 
enguany renovat quant a dis-
seny i també l’equip redactor.
El repertori d’enguany tenia 
nou peces diferents i els llocs 

on es van allargar més amb 
aquest foren la plaça de l’Es-
glésia a la sortida de la missa 
i la de sota la balconada  de 
l’Ajuntament.
L’endemà, dilluns de Pasqua, 

Diumenge de Pasqua amb caramelles a Carme

el Cor també va interpretar 
una mostra del seu repertori al 
pati de missa, lloc on es realit-
zà l’audició de sardanes amb 
motiu de l’Aplec Coll Bàs.

CARME / LA VEU

Com cada dilluns de Pasqua 
a Carme es celebra el tradi-
cional Aplec de Collbàs, però 
enguany, a l’igual que l’any 
passat, el temps plujós no va 
permetre que la gent es des-
placés fins a l’ermita. El servei 
de bar estava preparat i també 
hi havia el permís per fer el foc 
agrupat a l’igual que en edici-
ons anteriors. 
El temps doncs va fer que la 
missa en honor a la mare de 
Déu de Collbàs es fes a l’es-
glésia de Carme i la tradicional 
ballada de sardanes es realit-
zés al pati de missa. Aquí la 

cobla els Lluïsos de Taradell 
ens oferiren una audició de 
set sardanes entre les quals 
no podia faltaria la dedicada a 
l’ermita de Collbàs. Entremig, 
el Cor de Caramelles del po-
ble feren una selecció de les 
seves cançons d’enguany.
També a l’entrada de l’esglé-
sia la gent va poder veure i fer 
sonar la campana restaurada 
de Collbàs que temps enrere 
va ser robada i recuperada 
pels mossos d’esquadra. Ara 
s’ha posat en un suport que 
permetrà pujar-la i baixar-la 
de l’ermita cada vegada que 
hi hagi algun esdeveniment.

La pluja va aigualir l’Aplec de 
Collbàs

LA LLACUNA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
25 d’abril, la Federació comar-
cal d’ERC porta la campanya 
informativa “Votar és demo-
cràcia” a La Llacuna. A les 
21h, a l’antiga guarderia de la 
plaça de les Eres, serà el torn 
de la diputada republicana 
Marta Rovira que explicarà els 
motius a favor del dret a de-
cidir i de la consulta del 9 de 
novembre pel futur polític de 
Catalunya. 
ERC defensa la viabilitat del 
referèndum del 9N i manifesta 
el seu convenciment de que 
es farà.... Perquè existeix la 

determinació política per fer-
ho de les forces polítiques que 
van acordar la seva convoca-

tòria el passat dia 12 de de-
sembre, fixant data i pregunta. 
I perquè una majoria del 75% 
de la ciutadania ho vol. I així 
ho manifestarem, democrà-
ticament i pacíficament una i 
altra vegada. 
Marta Vilalta és diputada al 
Parlament de Catalunya per 
les JERC i el Pla d’Urgell. 
Diputada al Parlament de 
Catalunya per les JERC i el 
Pla d’Urgell. Membre de les 
comissions d’Ensenyament, 
Joventut, Acció Exterior, UE i 
Cooperació i coordinadora de 
l’intergrup pel Sàhara. 

Divendres, “Votar és democràcia” amb Marta 
Vilalta a la Llacuna

MASQUEFA / LA VEU

L’agrupació socialista de Mas-
quefa va designar, per unani-
mitat, en la passada assemblea 
extraordinària del 23 de març 
a Daniel Gutiérrez com a can-
didat a l’alcaldia del municipi. 
D’aquesta manera el PSC de 
Masquefa acompleix el seu ob-
jectiu de proposar una renova-
ció de persones i propostes po-
lítiques que suposin l’alternativa 
a l’actual govern.

El perfil del candidat
Daniel Gutiérrez, masquefí de 
38 anys, ha estat sempre vin-
culat al teixit social i cultural 
de Masquefa des de ben jove. 
Bastorner als 11 anys, director 
de l’Esplai Giravolt als 19 anys, 
membre de la junta de l’Alzinar 
i actualment gerent de l’entitat.
La seva formació sempre ha 
estat lligada a l’educació pú-
blica. És Llicenciat en història 
per la Universitat de Barcelona, 
Postgrau en direcció d’empre-
ses per l’IDEC de la Universi-
tat Pompeu Fabra i Màster en 
lideratge i comunicació per la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona.
Professionalment s’ha dedicat 
a la recerca, gestió, divulgació 

i comunicació del patrimoni cul-
tural. És autònom i director de 
projectes de la seva pròpia em-
presa.
La seva relació amb la política 
ja li arriba de ben petit. És fill 
de Dolores Espartero, regidora 
d’ensenyament entre els anys 
1983 i 1991 que va gestionar 
la construcció de l’escola El 
Turó. Daniel Gutiérrez és de-
fineix com a socialdemòcrata, 
progressista i ferm creien en la 
governança oberta i en els lide-
ratges compartits. Els eixos de 
la seva proposta política són: 
la innovació i la creativitat; la 
participació, la col·laboració i la 
transparència; i la passió pel fu-
tur de Masquefa.

Equip renovat
El candidat, però, no és l’única 
novetat de la proposta socia-
lista a les eleccions municipals 
del 2015. L’equip de Daniel 
Gutiérrez està format per nous 
col·laboradors com l’Ivan Frai-
le, l’Ivan López o en Dídac Fa-
bregat. També l’acompanyen 
persones amb experiència com 
l’exalcaldesa i exdiputada Tere-
sa Estruch i l’actual regidora del 
PSC Ísis Abad.

El PSC designa a Daniel 
Gutiérrez candidat a l’alcaldia 
de Masquefa
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

‘’Educar avui en dia, és més 
difícil?”, aquest és el títol de la 
xerrada que la doctora en psi-
cologia, Maria Jesús Come-
llas, durà a terme en el marc 
del cicle ‘El Cau al món’, que 
organitza l’Agrupament Escol-
ta i Guia Josep Masclans de 
Vallbona d’Anoia, en motiu del 
seu 40è aniversari. La xerrada 
tindrà lloc aquest dissabte, dia 
26 de març, a les 12 del mig-
dia, a la Sala polivalent Jaume 
Calveras del municipi. 
Comellas parlarà de la im-
portància de l’educació en el 
lleure, com un dels pilars de 
l’educació integral de joves i 
infants.
Ma Jesús Comellas  és docto-
ra en Psicologia  amb experi-
ència en totes les etapes edu-
catives i és especialista  en 
orientació familiar i escolar. És 
professora titular del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada 
de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i directora del 
curs de postgrau Orientació i 
estratègies per al debat edu-
catiu en el context familiar, de 
la UAB.  Així mateix, intervé 
en diversos mitjans de comu-
nicació, on tracta sobre temes 
educatius. És autora de ‘Los 
hábitos de autonomía. Proce-
so de adquisición. Hitos evo-
lutivos y metodología ‘(2001), 
‘Adolescentes. Relaciones 
con los padres, las drogas, la 
sexualidad y el culto al cuer-
po ‘(2005), ‘Escola de pares’ 
(2007), ‘Carta a una mestra’ 
(2008) i ‘Educar en la comuni-
dad. Acompañando a la fami-
lia en el día a día ‘ (2009). 

El cicle de Xerrades ‘El Cau 
al Món’
El cicle de xerrades  ‘El Cau 
al Món’ té com a objectiu com-
partir xerrades amb diferents 
personalitats destacades de la 
cultura del país, relacionant el 
paper de l’escoltisme amb as-

El Cicle de xerrades ‘El Cau al Món’ es pregunta 
aquest dissabte: ‘Educar avui en dia, és més difícil?’

pectes clau de la societat ac-
tual.  Així es va parlar de l’edu-
cació en valors amb el pare 
Manel el passat 29 de març, 
d’educació amb la psicòloga 
i educadora, Maria Jesús Co-
mellas , aquest dissabte 26 
d’abril; i de país amb la mem-
bre de la junta nacional d’Òm-
nium Cultural, Elena Jiménez 
(31 de maig).

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

EL BRUC / LA VEU

El proper dimarts 29 d’abril 
tindrà lloc la jornada de Portes 
Obertes de l’Escola Bressol 
Municipal “La Cadireta”. L’ho-
rari d’atenció a les famílies 
serà de les 17.10 a les 18.40h.   
La bressol municipal és oberta 
des de l’any 2003 i des d’ales-
hores són molts els infants, 
tant d’El Bruc com dels mu-
nicipis veïns, que han crescut 
tot desenvolupant experiènci-
es i coneixements que els han 
ajudat en la seva incorporació 
al cicle infantil.
Molt sovint es creu que les 
escoles bressol són espais lú-
dics que tenen com única fina-
litat que els infants juguin i es 
relacionin amb els companys, 
però no és aquest l’objectiu. 
Les bressol estan concebudes 
com a espai educatiu en el 
qual l’infant troba la seguretat, 
estabilitat i confiança neces-
sària per a desenvolupar-se 
de forma integral i harmònica. 
Segons ens informen des de 
la direcció “utilitzem l’expe-
rimentació com a recurs pe-
dagògic i com a eina bàsica 
d’aprenentatge”.
Anna Carro, directora de l’es-
cola bressol municipal, ha 
destacat que “treballem per 
projectes i en aquest curs 
l’eix transversal ha estat la 
descoberta dels sentits”. 
Paral·lelament, “s’ha encetat 
el projecte Nendo dango, un 
mètode innovador i engresca-
dor que ens ha apropat en el 

respecte a la natura”.
Una altra activitat que ha re-
sultat molt profitosa i és per-
manent a l’escola bressol és el 
programa de motivació lecto-
ra, i dos elements fonamentals 
són, les sortides quinzenals a 
la biblioteca amb les que es 
genera un vincle estret i es 
converteix en un espai pro-
per i habitual en la vida dels 
nens, i les visites anuals d’un 
il·lustrador al Centre escolar.
A part de tots aquests pro-
jectes s’ofereix les activitats 
quotidianes com la música, 
psicomotricitat, tallers, pintura 
i celebració de festes populars 
i tradicionals.
Des de la direcció es creu que 
també és molt important afa-
vorir la participació activa de 
les famílies i per aquest motiu 
s’ofereixen i s’organitzen sorti-
des i tallers on hi poden parti-
cipar els pares juntament amb 
els seus fills. 

El 29 d’abril, portes obertes Escola 
Bressol Municipal del Bruc

LA TORRE DE C. / LA VEU

La Torre de Claramunt ja té 
a punt la programació d’acti-
vitats amb motiu de la Festa 
de la Gent Gran d’enguany. 
Com és habitual, el municipi 
celebrarà la diada amb una 
àmplia oferta d’activitats i ac-
tes lúdics que clouran amb el 
tradicional dinar el 26 d’abril 
on es farà el lliurament de les 
plaques d’agraïment a tres 
de les persones de més edat.
La programació de la festivi-
tat compta amb una camina-
da popular amb xocolatada 
el dijous 24 amb el punt de 
trobada al Centre Social Sant 
Joan Baptista a les 15:30h. 
Pel mateix dijous també s’ha 
organitzat un taller de plantes 
medicinals a càrrec del Sr. 
Marc Talavera a les quatre 
de la tarda al Centre Social 
Font de l’Armengol. Es tracta 
d’una activitat per aprendre 
quines són les plantes medi-
cinals i alimentàries més sig-
nificatives de l’entorn, saber 
com cal utilitzar cadascuna 
de les espècies, com cal fer 
les preparacions, i quines 
parts de la planta s’han de 
fer servir. Els assistents po-
dran realitzar algunes pre-
paracions senzilles, per tal 
d’experimentar directament 
el processament i utilització 
d’algunes plantes.
El divendres 25 a les 15:30h 
la tallerista Silvia Quintana 
oferirà al Centre Social Font 
de l’Armengol un taller de 

decoració de caixes vinta-
ge. Per aquesta activitat és 
imprescindible la inscripció 
trucant a l’Ajuntament al te-
lèfon 938010329. El mateix 
divendres 25 hi haurà una 
actuació del grup playback 
Llum i Color al Centre Soci-
al Sant Joan Baptista a les 
18:30 amb cançons populars 
actuals i de tota la vida.
Finalment, aquest cap de 
setmana de la Gent Gran es 
clourà al Pavelló d’Esports 
Municipal de Vinçó amb el di-
nar de dissabte que comen-
çarà a les dues del migdia i 
estarà amenitzat per la Tuna 
de la Farmàcia, a les 15:15h 
hi haurà el tradicional lliura-
ment de les plaques d’agra-
ïment a les tres persones de 
major edat, a les 15:30h una 
actuació de l’humorista Juan 
José Cañas. 

Per les persones interes-
sades a assitir al dinar de 
dissabte hi haurà servei 
d’autobús amb el següent re-
corregut: a les 13:00h sortida 
des de Pinedes de l’Armen-
gol (plaça de l’Univers), a les 
13:15h  a Vilanova d’Espoia 
(parada de bus de línia), a 
les 13:30 a Ca l’Anton (para-
da de bus de línia, davant de 
la benzinera). En acabar l’ac-
te, l’autocar portarà als con-
vidats al seu punt d’origen. 
Les persones interessades 
en assistir al dinar cal que 
confirmin la seva assistència 
abans del dia 20 d’abril a les 
oficines de l’Ajuntament en 
horari de 9:30 a 14:30h.
Per acabar i cloure la Festa 
de la Gent Gran, el diumen-
ge 27 a les 18:00h tindrà lloc 
el ball al Centre Social Sant 
Joan Baptista.

La Torre de Claramunt celebra la Festa de la 
Gent Gran

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

TORDERA

Joa

n Sole Trullàs         d’Igualada

dissabte 26 d’ABRIL de  2014 a les 20:30h
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CALAF / LA VEU

El municipi inaugurarà aquest 
dissabte 26 d’abril un any 
ple d’activitats per celebrar 
aquesta important efemèride. I 
és que l’abril de 2015 es com-
pliran mil anys del primer do-
cument que referència el nom 
de Calaf, una data que mereix 
una celebració a l’alçada. És 
per això que des de fa mesos 
diverses persones i entitats 
treballen en el marc de l’Asso-
ciació del Mil·lenari (formada 
per l’Ajuntament, la Parròquia 
i la Mancomunitat Intermuni-
cipal Voluntària Segarrenca) 
per confeccionar un complet 
programa d’actes, que es vol 
que sigui el més participat 
possible.
Els actes començaran aquest 
dissabte a les 8.00 h amb el 
despertar trabucaire. La colla 
de trabucaires de Manresa 
passarà pels carrers i places 
del poble per fer saber a tot el 
veïnat que comença la festa. 
Després, a les 12.25 h, és pre-
vista l’arribada a l’Ajuntament 
del conseller de Presidència 
de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Hble. Sr. Francesc 

Homs. Després de ser rebut 
per l’alcaldessa, Maria Antònia 
Trullàs, i l’equip de govern, el 
conseller Homs signarà al Lli-
bre d’Honor del municipi. A les 
12.30 h tindrà lloc el Tedeum 
a l’església de Sant Jaume, i 
en sortir, a la plaça Gran, hi 

Calaf enceta dissabte els actes del seu Mil·lenari
El conseller Homs presidirà la inauguració d’un any ple d’activitats

haurà trabucada d’honor i ball 
de gegants, amb les colles de 
Calaf, els Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles. D’allí s’em-
prendrà una cercavila cap al 
castell.
Serà en aquest emblemàtic 
escenari, el castell de Calaf, 

on les autoritats inauguraran 
oficialment la celebració del 
Mil·lenari de Calaf. Seguida-
ment hi actuaran els trabucai-
res i els grups de gegants, i 
es podrà veure una mostra de 
dansa tradicional catalana. La 
festa es clourà amb un aperi-
tiu popular per a tots els assis-
tents.

Activitats del Mil·lenari per a 
l’1 de Maig
Amb motiu del Mil·lenari s’ha 
organitzat una nova activitat 
per a la vigília de l’1 de maig, 

festa de Sant Sebastià. Així, a 
les 22.00 h a l’esplanada del 
turó, es podrà observar el cel 
d’avui i el cel de fa mil anys, 
amb els telescopis i el guiatge 
de l’Observatori de Pujalt. Es 
tracta d’una activitat oberta 
a tothom, que quedaria anul·
lada en cas de pluja. L’endemà 
dijous 1 de maig, en el marc 
de l’Aplec de Sant Sebastià, hi 
haurà experiments meteorolò-
gics i observació solar a càr-
rec del mateix Observatori, a 
les 11.00 h.

El president Pujol enceta el 
cicle de conferències
Des d’ara i fins l’abril de 2015 
s’ha previst un interessant ca-
lendari de conferències sobre 
diversos temes relacionats 
amb la història de la nostra 
vila. Encetarà aquest cicle 
el Molt Hble. Sr. Jordi Pujol i 
Soley, expresident de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb 
una conferència titulada “El 
Mil·lenari del país”. La seva 
intervenció, de segur ben in-
teressant, es completarà amb 
l’actuació musical “Llibre ver-
mell. Una visió contemporània 
del codex montserratí”, a càr-
rec dels músics Pep Massana 
i Carles Viarnés. La conferèn-
cia tindrà lloc el divendres 2 de 
maig a les 20.00 h a la Capella 
dels Dolors (església de Sant 
Jaume) i és oberta a tothom.

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat 21 d’abril, dilluns de 
Pasqua, Calonge de Segarra 
va celebrar, com és tradició, 
la Festa del Panellet. Per co-
mençar la jornada amb forces 
es va fer l’esmorzar “Tarifa pla-
na”, cuinat al gust de cadascú 
i per només 3 euros, consis-
tent en botifarra, cansalada i 
arengades a la brasa, pa, vi i 
aigua. La Festa del Panellet 
va comptar amb la participa-
ció de la fira mercAnoia i un 
espai firal ecològic i natural. 
No hi van faltar els tallers de 
circ per als més menuts, a càr-
rec de la companyia Tot Circ. 
Com a novetat d’enguany, es 
va fer una demostració en viu 
de vidre bufat tradicional ca-
talà. Els actes religiosos van 
començar a 2/4 de 12 del matí 
amb la tradicional celebració 
de l’Eucaristia a l’església de 
Santa Fe de Calonge, acom-
panyada per la coral de Sant 
Martí Sesgueioles. A continu-
ació, a l’interior de l’església, 
es va fer la benedicció del re-
taule restaurat de la Verge del 
Roser i la coral va cantar una 
cançó de la Verge del Roser. 
Al finalitzar es van beneir i re-
partir els panellets, enguany 

per part de les cases Cal Na-
dal i el Bosc del Nadal. Al llarg 
de la jornada hi va haver por-
tes obertes per veure el retau-
le recent restaurat de la Verge 
del Roser. Malauradament, a 
causa de la pluja es van ha-
ver de suspendre alguns actes 

Calonge de Segarra celebra la Festa del 
Panellet

com l’espectacle de circ i l’ac-
tuació musical del grup “Gipsy 
Kroket’s Quartet”. L’Ajunta-
ment agraeix a l’Associació de 
Joves de Kalonge i a tots els 
veïns i veïnes de Calonge de 
Segarra que van col·laborar 
en l’organització de la festa.
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ARGENÇOLA / LA VEU

El Trill Associació Cultural del 
Terme d’Argençola organitza 
una sèrie de caminades sota 
el nom de “Matinals del Trill 
2014″. El diumenge 27 d’abril 
es durà a terme aquesta cami-
nada popular, dins dels actes 
de la festa major d’hivern del 
nucli de Carbasí.
La ruta triada per aquesta 
ocasió, anirà de Carbasí fins 
al Toll del Molí Nou a Contrast. 
La  sortida tindrà lloc a 2/4 de 
9 del matí, oberta a tothom i 
no cal fer inscripció. A l’arriba-
da hi haurà un Vermut Popu-
lar.
Sant Jordi de Riquer es troba 
molt a prop de La Panadella,  
declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Es troba situada 
damunt d’un terrer i ja només 
s’observen restes d’una torre, 
de parets i murs, que corres-
ponent al que fou l’església de 
Sant Jordi i les cases del mi-

núscul veïnat, en estat ruïnós 
i emboscada entre alzines. En 
l’actualitat, les migrades res-
tes de la torre, de l’església i 
les cases, encara correspo-
nen a la parròquia de Carbasí i 
a l’ajuntament de Montmaneu. 
A Carbasí celebren la Festa 
Major d’hivern per Sant Jordi, 
per recordar aquesta església, 
actualment un munt de runes.
El toll del molí és un espai na-
tural de la Riera de Clariana 
(Xarxa Natura 2000) i va ser 
arranjat durant el primer Camp 
de treball internacional d’Ar-
gençola, l’estiu del 2013, or-
ganitzat conjuntament pel Trill 
– Associació cultural del ter-
me d’Argençola, l’Ajuntament 
d’Argençola i el Servei Civil In-
ternacional (SCI), que comptà 
a més amb la col·laboració  
dels veïns del municipi.
Us hi esperem a tothom¡, per 
a més informació: www.eltrill.
org

Caminada popular de Carbasí al 
toll del Molí Nou d’Argençola

VECIANA / LA VEU

Un any més, i amb aquest ja 
en són dinou, el municipi de 
Veciana va cloure la setmana 
santa amb les tradicionals Ca-
ramelles. La pluja que va cau-
re a primera hora del diumen-
ge de Gloria no va espantar 
els caramellaires que durant 
tot el matí van omplir de joia 
els carrers i places del muni-
cipi. 
La diada va començar a les 10 
del matí amb una reeixida mis-
sa de resurrecció a l’església 
de Sant Pere del Vim. L’acte 
oficiat per mossèn Carles Ri-
era va estar acompanyat per 
les veus dels caramellaires 
que el van omplir d’alegria i 
festivitat.
A la sortida, i sota una finís-
sima pluja, els cantaires van 
entonar temes com La perdi-
ueta, Falaguera, La passada, 

Pa amb tomàquet i la cone-
guda sardana La Maria de les 
trenes. A continuació el grup 
dels petits van dansar el ball 
de Sant Farriol i el grup dels 
grans el ball de bastons El 
Virolet. Més tard, sense pluja 
i amb una meteorologia més 

Tot i el mal temps Veciana va viure la Pasqua 
amb les populars Caramelles

agradable, es van repetir les 
cantades i ballades al Casal 
dels Germans de la Salle, al 
nucli de La Rubiola i al nucli de 
Veciana on es va posar punt 
i final a les caramelles d’en-
guany.

CALAF / LA VEU

Aquest dimarts 15 d’abril el 
president de la Diputació, Sal-
vador Esteve, i l’alcaldessa de 
Calaf, Maria Antònia Trullàs, 
van formalitzar el conveni en-
tre ambdues administracions 
per a la renovació de l’enllu-
menat. 
Amb la signatura del docu-
ment, l’ens provincial atorga 
200.000 € per a portar a ter-
me la substitució de lluminà-
ries de capçal per d’altres de 
LED, que permeten estalviar 
entre un 50 i un 60% d’ener-
gia. Les tasques prioritzaran 
aquelles lluminàries que actu-
alment es troben en més mal 
estat. L’actuació s’emmarca 
dins del ““Pla Xarxa de Go-

verns Locals 2012-2015”, con-
cretament dins de l’àmbit de 

La Diputació i l’Ajuntament de Calaf signen un 
conveni per a la renovació de l’enllumenat

manteniment d’equipaments i 
infraestructures.

Concert de Bikimel al Casal de Calaf
CALAF / LA VEU

Demà dissabte, a les 11 de la 
nit, dins el cicle de Músiques 
a Cau d’orella que organitza 
el Casal de Calaf es podrà es-
coltar en directe la cantautora 

catalana Bikimel. I diumenge 
es podrà gaudir de l’especta-
cle per a tots els públics Clown 
Street Show presentat per El 
Mêtre. Serà a les 12 del mig-
dia a la Sala de Fusta.



Les carreteres de l’Anoia, protagonistes 
demà amb el 16è Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les dotze del migdia de demà 
dissabte començarà al podi 
instaŀlat a l’avinguda de Barce-
lona la setzena edició del Raŀli 
Ciutat d’Igualada organitzat 
per Moto Club Igualada i pun-
tuable pel Campionat de Cata-
lunya, Copa de Catalunya de 
Ral.lis d’Asfalt amb coeficient 
màxim, el 8, Open i Trofeu Jú-
nior de Ral.lisprints i Copa de 
Catalunya de Regularitat.
El podi de sortida i arribada, 
així com el parc tancat dels 
cotxes participants estarà situ-
at l’Avinguda Barcelona de la 
nostra ciutat entre la Carretera 
de Manresa i l’avinguda Bal-
mes, i el parc d’assistència a 
l’avinguda Catalunya.

La base, a l’avinguda 
Catalunya
La base del raŀli al llarg del dis-
sabte estarà situada a Garatge 
Montserrat així com també les 
verificacions administratives i 
tècniques a partir de dos quarts 
de vuit del matí d’aquest dis-
sabte. La prestigiosa empresa 
igualadina Garatge Montserrat 
concessionari de les marques 
Opel Fiat i Alfa Romeo, és la 
patrocinadora del raŀli, sens 
dubte la prova de l’esport de 
l’automòbil més important que 
al llarg de l’any s’organitza a 
Igualada i comarca.

Quatre trams cronometrats
El raŀli consta de quatre trams 
cronometrats que es disputa-
ran dues vegades cadascun 
d’ells: Querol, Font-Rubí, Ru-
bió i Castellfollit. L’horari de 
pas del primer participant pels 
trams serà el següent: Querol 
(13h.03’ i 16h.21’), Font-Ru-
bí (14h.18’ i 17h.36’), Rubió 
(20h.13’ i 22h.18’) i Castellfollit 
(20h.44’ i 22h.49’).
Els trams del migdia/tarda són 
els més llargs, així el de Querol 
té 14,13km i el de Font-Rubí 
15,74km. Els dels vespre són 
més curts, Rubió 8,88km i 
Castellfollit 7,64km però tenen 
la particularitat que seran noc-
turns com es feien tradicional-
ment en dècades anteriors.
Entre els inscrits hi ha els mà-
xims favorits del campionat 
català; Josep Maria Membrado 
(Porsche 911 GT3), Albert Orri-
ols (Porsche 911 GT3 Cup Ra-
lly), Carles Llinàs (Mitsubishi 
Lancer EVO X). A l’hora d’es-
criure aquestes línies, abans 
de la publicació oficial de la 

Un grup d’anoiencs 
participa des de 
diumenge a la Titan 
Desert 2014
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llista d’inscrits, eren al voltant 
d’una setantena els equips 
inscrits i entre ells cal desta-
car una quinzena d’equips de 
Moto Club Igualada.
Participants que juntament 
amb els seus cotxes faran vi-
brar als afeccionats anoiencs 
i els vinguts d’arreu de Cata-
lunya per tal de gaudir d’una 
jornada de la sempre especta-
cular especialitat de raŀlis. 

Un total de 66 par-
ticipants prendran 
part en el ral.li, que 
tindrà a l’avinguda 
Catalunya el centre 
d’operacions

CURSES / REDACCIÓ

Titan Desert by Garmin 2014: 
La conquesta del desert del 
Marroc. Així es presenta la no-
vena edició de la Titan Desert. 
El repte esportiu, el dia a dia en 
els campaments, la possibilitat 
d’arribar a la meta proposada, 
el caràcter solidari..., assegura 
el director general de la cursa, 
Felix Dot, satisfet per poder 
comptar ja amb més de 400 
inscrits, entre ells mitja dotze-
na d’anoiencs. 
Tots els inscrits s’han vist ani-
mats per les novetats d’aques-
ta propera edició, la principal 
en forma de quilometratge . Es 
tracta de l’edició més llarga de 
la seva història, amb més de 
700 quilòmetres i una sortida 
inèdita als peus de l’especta-
cular Atles, a la ciutat de Mi-
delt. D’aquesta manera, la cur-
sa, de sis etapes, es dividirà en 
dos grans sectors: les primeres 
etapes d’alta muntanya, i el 
tram final on els participants es 
trobaran amb totes les trampes 
del desert i les espectaculars 
dunes, una de les estampes 
més famoses de la cursa.
A més, l’anomenat Pas Garmin 
serà un altre al·licient per als 
esportistes, que afrontaran un 
tram sense senyalització i han 
de navegar per aconseguir el 
següent punt de control. Un 
atractiu més en aquesta aven-
tura.
Els anoiencs que hi participen 
són els igualadins  Jordi Gomá, 
Josep Rubinat, Ferran Lara, 
Joan Castells, Tonet Aguilera, 
Cristian Garcia, l’odenenc An-
gel Graells i el tousenc Bona-
ventura Claramunt.

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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Les campiones del San Roque.

Grans resultats dels clubs anoiencs de 
gimnàstica al campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Recentment s’ha celebrat a la 
ciutat de Cartagena, el X Cam-
pionat d’Espanya de gimnàsti-
ca estètica de grup.
Dos dels quatre equips infan-
tils del Club Gimnàstic Aula hi 
han participat obtenint grans 
resultats i deixant un cop més 
la gimnàstica igualadina al més 
alt nivell.
Divendres es van dur a terme 
els entrenaments oficials, on 
els equips tenen la primera 
presa de contacte amb el ta-
pís on hauran de defensar els 
seus exercicis.
Dissabte al matí es van dispu-
tar les preliminars de les cate-
gories infantils i d’on s’obtenia 
la classificació per a la final 
de diumenge, tant l’equip 8-10 
anys com el 12-14, van sortir 
victoriosos, el conjunt petit en 
un sisè lloc preliminar i el 12-
14 en un segon lloc. A la tarda 
es va celebrar la cerimònia de 
benvinguda i la competició pre-
liminar dels equips més grans, 
júnior i sènior. Dins la catego-
ria sènior també hi ha la Mar-
ta Trenado, que a més de ser 
entrenadora del club igualadí, 
també milita amb l’equip d’Inef 
B, i van classificar-se per a la 
final també en un meritori sisè 
lloc.
Diumenge al matí era la com-
petició definitiva, l’equip 8-10 
format per, Mariel·la Espinalt, 
Laia Parera, Sheila García, Lia 
Vidal, Dana Pijoan, Carla Cer-
vera, Queralt Mateu i Ariadna 
Torres, van conseguir millorar 
el seu exercici obtenint 1,300 
punts més que a la prelimi-
nar, i això les feia pujar fins el 
5è lloc. L’equip 12-14, format 
per, Abril Cots, Cèlia i Anna 
Ais, Ruth Reymundi, Nadine 
García, Marta Canales, Mireia 
Jiménez i Júlia Rubio, no van 
poder repetir el segon lloc del 
dia anterior, però contentes del 
resultat obtingut.
Gran cap de setmana per les 
gimnastes igualadines, l’equip 
8-10 va ser finalment amb la 
suma dels dos dies sisè d’Es-
panya amb només cinc mesos 
de pràctica d’aquest esport, 
i l’equip 12-14 també amb la 
suma dels dos dies va èsser 
cinquè, gran resultat. D’altra 
banda l’equip d’Inef B va ser 
sisè amb la suma total.
Les entrenadores Marta Tre-
nado, Maite Sànchez i Paula 
Stösslein, mostraven gran sa-
tisfacció vers aquest campio-
nat, i manifestaven les seves 
ganes de seguir lluitant i tre-
ballant per portar a aquests 
equips al màxim nivell, i no-
ves propostes per a la propera 
temporada.

San Roque, al Campionat 
d'Espanya de rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Avui dia 25 comença a 
Guadalajara el Campionat 
d’Espanya de gimnàstica 
rítmica individual. La Union 
Deportiva San Roque prèvia 
classificació, participa amb 
la gimnasta Mar Casals i 
Ainoa Crespo. Mar Casals 
participara a la categoria cadet 
amb cinta i Ainoa Crespo a la 
categoría infantil amb maces. 
Marxaran concentrades el 
dijous, amb l'entrenadora 
Sara Jimenez, molta sort per 
a elles. 
El dissabte també competiran 
en la segona fase del 
Campionat de Catalunya en 

Edad Escolar conjunts les 
benjamines de nivel-II, Tania 
Gabarri, Carlota Zamora, 
Paula Mula, Julia Ainsua i Ana 
Alonso.

El júnior del San 
Roque, campió!
Pel que fa al San Roque, 
l’equip junior es va proclamar 
campió d’Espanya amb Gem-
ma Castillo, Elsa i Sira Montes, 
Anna Ainsua, Georgina Llanes 
i Gisela Muñoz, d’un total de 
tretze equips competidors, en 
les preliminars de dissabte les 
van puntuar segones, passant 
l’equip de Pozuelo davant, el 
diumenge las components de 
San Roque es va avançar a la 
primera posició quedant a la fi-
nal guanyadores. L’equip sèni-
or format per Mar Casals, Berta 
Jorba, Raquel Munuera, Judit 
Sanz, Nerea Caceres, Maria 
Berrocal i Sonia Gutierrez, van 
assolir la dotzena posició a les 
preliminars de dissabte, d’un 
total de vint-i-tres equips a la 
categoria sènior, i aconseguint 
passar a la final de diumenge i 
adjudicar-se la onzena posició.
L’equip júnior es va classificar 
per a l’AGG World que es farà 
a Moscou del 23 al 25 de maig.
Es va celebrar a Andorra la 2ª 
fase de Copa Catalana indi-

vidual de gimnàstica rítmica, 
dels nivells VII-VIII. 
Al nivell VIII van participar An-
drea Roures a la categoria 
sènior amb aparell maces as-
solint la primera posició d’ un 
total de setze, també va partici-
par amb aparell cinta quedant 
la onzena. Maria Cosano amb 
aparell cinta i a la categoria 
junior va assolir la tercera po-
sició de la categoria. Raquel 
Cañizares amb pilota va que-
dar cinquena i vuitena amb 
l’aparell cinta, passant a la final 
dels dos aparells. Ivet Playà va 
sortir amb pilota quedant quar-
ta de la categoria junior, sisena 
amb aparell cinta i amb maces 
va quedar la novena. 
Al nivell VII, van competir Ai-
noa Crespo amb maces a la 
categoria infantil obtenint la si-
sena posició i Eliza Irasoc que 
va participar amb cinta i a la 
categoria cadet. 
També hi participaren sis gim-
nàstes del CE Monrbui. En in-
fantil, Martina Ting Gras i Ivet 
Farriol; en cadet Miriam Alomar 
i Karina Dueñas; i en júnior Ma-
rina Marfil i Sara Alomar. 

CG Aula.

CE Montbui.

La UECAnoia obté dos podis 
absoluts a la Talaia
MUNTANYA / ÀLVARO MANUEL

El passat diumenge 13 d’abril, 
es va disputar una nova edició 
de la Cursa de Muntanya 
La Talaia, organitzada per 
l’Agrupació Excursionista 
Talaia de Vilanova i la Geltrú, 
i que enguany comptava 
amb la novetat d’incloure 
entre les diferents modalitats 
competitives, a més de la 
cursa de 25 quilòmetres i 
950 m de desnivell positiu i la 
Small Race de 13 quilòmetres, 
la dura i exigent Marathon 
Trail by Haglöfs, de ni més ni 
menys que 43 quilòmetres y 
1800 m de desnivell positiu.
A aquest esdeveniment hi 
han acudit en massa una 
bona part dels integrants 
de la Secció de Curses de 
Muntanya UECANOIA - Base 
Pedraforca.
Destaquem especialment les 
actuacions de la Mesi Arcos, 
que s’endugué la victòria 
d’aquesta primera edició del 
Marathon Trail amb un temps 
de 4 hores i 27 minuts, i d’en 
José Antonio González, que 
amb un temps de 2 hores 
i 1 minut, aconseguí una 
meritòria segona posició en la 
disputadíssima i trencacames 
Cursa de Muntanya. No 
endebades, aquesta cursa 
obre el calendari del Circuit 
Català de Curses de Muntanya 
de la FEEC, i el nivell exhibit 
pels participants, va ser més 
que notable. Per la seva part, 

en Gerard Batet va obtenir una 
8a posició absoluta a la Small 
Race, després de realitzar el 
recorregut de 13 km i 450 m 
de desnivell positiu proposat 
per la organització, en tan 
sols 59 minuts, fet que li va 
servir per pujar al lloc més alt 
del podi en categoria júnior.
Acompanyant aquests grans 
resultats, en Xavier Sánchez 
fou el noi més agosarat i 
va decidir, tal i com va fer 
la Mesi, a disputar la prova 
més exigent, especialment 
endurida per la calor que 
regnava.  En Xavier va 
completar la prova, després 
de superar les sempre 
temudes rampes a les cames 
i la deshidratació, amb un 
temps de 5 hores i 2 minuts, 
obtenint la 26a posició.
De totes maneres, la major 
participació de naranjitos 
va escaure en la Cursa de 
Muntanya. En aquesta prova, 
a més del podi del José 
Antonio, el paper dels altres 
membres del club també va 
ser remarcable: en Francesc 
Llobet, 11è en 2h 12 min; en 
Álvaro Rodríguez, 14è en 2h 
15 min; en Diego Delgado, 
31è en 2h 22 min; l’Eduard 
Fornaguera, 36è en 2h i 26 
min; en David Núñez, 39è en 
2h 27 min; en Dani Grados, 
55è en 2h 31 min; en Josep 
Sánchez, 63è en 2h 32 min; i 
la Pepita Carner, 143a en 2h i 
56 min. 
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Bona actuació del CAI Petromiralles a la primera 
jornada del Campionat de Catalunya de Clubs
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes dels equips absoluts 
masc. i fem. del C.A. Igualada 
Petromiralles, començaren 
el passat dissabte a la tarda 
a les pistes de Camp Clar de 
Tarragona, la seva participació 
en la 1a. Jornada del  Campi-
onat Català de Clubs d’aquest 
2014. 
Els atletes del CAI es classifi-
caren en 3a. posició global per 
Taula Internacional amb 21.480 
punts, darrere de l’Avinent C.A. 
Manresa, guanyadors amb   
27.529 punts, i del C.A. Lleida, 
2.n.s. amb 21.962 punts. Eren 
4ts. els atletes de l’Esportiu 
Penedés amb 19.369 punts,  
5ens. els atletes del C.A. Tar-
ragona amb 17.924 punts, 
i 6ens. els atletes del C.A. 
Valls d’Andorra, amb 11.054     
punts.  Pel que fa al Critèrium 
Català de Clubs, les atletes fe-
menines del C.A. Cambrils, su-
maven 5.738 punts en aquesta 
Jornada inicial.
L’avaria del cronometratge 
electric a partir de la 2a. sèrie 
dels 100 m. tanques, va con-
dicionar els registres assolits 
en bona part de les proves del 
festival.
Els atletes del CAI tingueren 
una brillant actuació global.  En 
masculins van sobresortir les 
victòries d’Eduard Viles en els 
100 m.llisos, amb un bon regis-
tre de 10”7, i assolint també la 
1a. posició amb el conjunt de 
relleus del CAI format per Xa-
vier Gómez - Albert Hernàn-
dez - Jordi Yoshinori Matsuoka 
i Eduard Viles, amb un gran 
registre de 43”4, igualant el 
Rècord d’Igualada de la prova, 
de Josep Tarragó - Jordi Fer-
nàndez - Josep Brunet i Xavier 
Brunet, assolit el 1988 a Sa-
badell, en una brillant actuació 
dels anoiencs.
Cal ressaltar també, els bri-
llants triomfs de Jordi Yoshi-

nori Mastsuoka en els 110 m. 
tanques, amb 15”5, i d’Aleix 
Marín, guanyador en el Triple 
Salt, amb 12,99 m., prova en 
la que el Cadet Hector Ramos, 
debutant a nivell absolut amb 
el CAI, era 4t. amb 11,89 m., 
marca personal.
Altres destacades actuacions 
foren les de Marcel.lí Quintana,  
2n. en el llançam. de Martell, 
amb 33,98 m., i de Josep M.ª 
Lagunas, 3r. amb 31,24 m. en 
la mateixa prova. 
Va sobresortir també el 2n. lloc 
d’Ivàn Zarco en els 3.000 m. 
Obstacles amb 9’37”8 , prova 
en la que era 4t. Jaume Marín, 
amb 10’42”8, en destacades 
actuacions.
Roger Castells era 3r. en els 
400 m.llisos,  amb marca per-
sonal de 51”4, mentre  Oscar 
López era 6è. en la mateixa 
prova amb  52”2.      
Rafael Hompanera era 3r. en 
els 1.500 m. llisos amb 4’06”99, 
seguit de Guillem Carner, 9è. 
amb 4’24”75. 
Josep A. Camats era 4t. en 

llançam. del disc amb 31,92 
m., prova en la que era 8è. Jo-
sep Antoni Ropero amb 19,77 
m.
Santi Ramos era 5è. en el salt 
de Perxa, amb marca personal 
de 3,90 m., i Xavier Gómez era  
7è. en els 100 m.llisos, amb 
11”5, en la seva reaparició amb 
l’equip del CAI.
Els anoiencs tingueren l’infortu-
ni de la desqualificació de Marc 
Sànchez per sortida nul·la en 
els 110 m. tanques, i els intents 
nuls d’Albert Hernàndez en la 
Perxa, assolint aquesta meritò-
ria 3a. posició global conjunta 
masc. i fem..
          
Equip femení
Centrant-nos en l’actuació de 
l’equip femení, cal ressaltar 
les victòries d’Ariadna Ramos, 
guanyadora en els 100 m. tan-
ques amb 15”01, i de Cristina 
Fernàndez, guanyadora en Ja-
velina amb 34,20 m., en grans 
actuacions de les anoienques. 
Va sobresortir també el 2n. lloc 
de les components del relleu 

del CAI de 4 x 100 m. format 
per Anna Asensi - Judit Bas-
compte - Gemma Ortega i Ari-
adna Ramos, amb 50”5, i el 3.r. 
exaequo de Judit Bascompte 
en els 100 m.llisos, amb mar-
ca personal de 13”0, prova en 
la que era 7a. Gemma Ortega 
amb 13”5, en molt destacades 
actuacions.
Cal ressaltar també el 4t. lloc 
exaequo de Marta Llagoste-
ra en els 400 m.llisos, amb 
1’02”8, seguida d’Anna Asensi, 
6a. exaequo en la mateixa pro-
va amb 1’02”9 en el seu debut 
en la distància.
Neus Lladó era 5a. en els 
1.500 m. llisos, amb 5’16”03, 
prova en la que era 8a. Wis-
sam El Hattoubi amb 5’23”37, 
en la seva reaparició amb el 
CAI.
Natàlia Hurtado era 5a. en el 
salt de llargada, amb 4,69 m., 
prova en la que era 8a.  la Ca-
det Cristina Gabarró, amb 4,62 
m., marca personal.
Mireia Fernàndez era 9a. en el 
llançam. del pes, amb 6,95 m., 

i Judit Guzmán era 8a. en Ja-
velina, amb  18,81 m.
Bàrbara Foix era 10a. en el salt 
d’alçada, amb 1,30 m., prova 
en la que era 12a.  Carola Ber-
tran amb 1,20 m.

Diumenge vinent, segona 
jornada, a Igualada
El proper 27 d’abril, diumenge 
al matí, es disputarà a Igualada 
la 2a. Jornada del Campionat.
Serà a partir de les 9,15 h. del 
matí, a l’Estadi Atlètic Munici-
pal d’Igualada amb organitza-
ció del CAI, i tindrà la partici-
pació de 6 conjunts masc. i 7 
de femenines. El C.A. Cambrils 
participa únicament en femeni-
nes, i ho fa al Critèrium Català 
de Clubs per aquest motiu. 
Els equips masc. que partici-
pen en aquest Grup “A”  són:  
-  C.Esp. Penedès – C.A. Igua-
lada –Avinent C.A. Manresa - 
C.A. Tarragona - LLeida U.A. i 
C.A. Valls Andorra.  
Per la seva part, els conjunts 
fem. que participen en aquest 
Grup “A” en aquesta primera 
fase de competició del Camp. 
Català de Clubs son: C.Esp. 
Penedès - C.A. Igualada – Avi-
nent C.A. Manresa - C.A. Tar-
ragona – Lleida U.A. -  C.A. 
Valls Andorra i C.A. Cambrils. 
En aquesta segona jornada es 
disputaran les proves que no 
es van dur a terme en la prime-
ra Jornada del Grup A, que es 
va disputar el passat dissabte 
12 d’abril a Tarragona.  
Aquestes dues Jornades prè-
vies, serveixen 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, lluitant per asso-
lir el títol català els clubs par-
ticipants en el grup capdavan-
ter, i per les diferents posicions 
d’honor de la resta de grups.                       

BICICLETES

OFERTA PRIMAVERA 2014
MTB KY17
499€
Roda 27,5”
Suspensió
 bloquejable
Frens hidràulics
Shimano
Canvi Acera-24V

MTB KY15
429€
Roda 27,5”
Suspensió
 bloquejable
Frens hidràulics
Shimano
Canvi Acera-24V

MTB KY10
249€
Roda 26”
Frens V-Brake
Canvi Shimano TX35-21V
“Mandos” Shimano EF40

NOVETAT!!
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Sis corredors de Cal Font Running a 
l’Ultratrail Portals de Montserrat
CURSES / REDACCIÓ

El passat dissabte 12 d’abril sis 
corredors del grup de running 
de Cal Font van participar a la 
ultramarató Portals de Mont-
serrat que es transcórrer als 
llarg de 73 kilòmetres al vol-
tant de la muntanya de Mont-
serrat. La cursa, de caràcter 
no competitiu, va iniciar-se a 
dos quarts de vuit del matí del 
dissabte a Collbató i va desen-
volupar-se a través del Bruch, 
Can Massana, Marganell, Mo-
nistrol de Montserrat i finalment 
altra vegada a Collbató on va 
finalitzar; un recorregut que a 
més de la distància comporta 
un desnivell de 2.800 metres 
positius i 5.600 metres acu-
mulats a través de pistes fo-
restals i corriols que afegeixen 
un incentiu i dificultat afegida a 
aquesta ultratrail.
Els participants destaquen 
els fantàstics paisatges que 
Montserrat ofereix als corre-
dors en aquesta cita esportiva 
que celebrava la seva segona 
edició amb més d’una vuitan-
tena d’inscrits en la modalitat 
d’ultratrail. Afortunadament, la 
bellesa de l’entorn natural i el 
bon dia que va haver-hi al llarg 
del dissabte a Montserrat, amb 
alguns moments de intensa 
calor, van fer més lleugera la 
duresa de la cursa. 
Al llarg de la totalitat dels kilò-

de manera espontània entre 
els corredors durant les tantes 
hores compartint camins i puja-
des, de tal manera que acaba 
sent un dels principals incen-
tius per tornar a plantejar-se el 
següent repte.
Des de Cal Font es vol destacar 
el fet que sis esportistes parti-
cipessin en aquesta ultratrail, 
essent el grup més nombrós 
de tots els inscrits i incloent-hi 
també una dona de les sis que 
van prendre part a la cursa i 
es vol felicitar als participants 
Xavier Aribau, Toni Figueras, 
Jordi Riba, Elisabet Seuba, 
Isidre Tort i Ricard Vives. Els 
corredors d’aquest gimnàs 
participen de manera molt acti-
va en diverses curses populars 
que es celebren al país amb 
participacions molt nombroses 
contribuint així al foment de la 
pràctica esportiva i del running 
com a esport popular.  

metres del trajecte molts mo-
ments van esdevenir un autèn-
tic repte de superació personal 
pels corredors per tal de no ce-
dir davant de l’esgotament i els 
dolors que anaven apareixent 
per tot arreu, al mateix temps 
que s’intercalaven moments de 
quasi defalliment amb d’altres 
de millor estat d’ànim a mesura 
que els participants s’apropa-
ven o allunyaven de la munta-
nya durant l’itinerari i especi-
alment en el tram final des de 
Monistrol de Montserrat fins a 
l’arribada de nou a Collbató, en 
que ja a tan sols 9 kilòmetres 
de l’arribada, esperava un dels 
trams més difícils amb la puja-
da fins a la Santa cova per des-
cendir des d’allà fins al final. 
Cal destacar d’aquest esdeve-
niment esportiu el seu caràcter 
no competitiu, el bon ambient 
entre tots els participants i la 
companyonia que es produeix 

Resultats de la darrera jornada de 
l’Handbol Igualada
HANDBOL / REDACCIÓ

Dissabte passat 12/04/2014, 
es va disputar la setena jor-
nada de la segona fase, de la 
primera catalana sènior feme-
nina.
El primer equip femení del 
C.H. Igualada, jugava el par-
tit de tornada contra el H.C. 
Sant Boi. En el partit d’anada, 
l’equip de Sant Boi va guanyar 
per un gol de diferència, i les 
jugadores del C.H. Igualada, 
volien superar el golaberage 
per poder pujar posicions en 
la classificació. En la primera 
part, les noies d’Igualada, van 
marcar primer, a poc a poc van 
anar aconseguint separar-se 
al marcador, una vegada més, 
gràcies als seus ràpids con-
traatacs i joc directe, però cap 
al minut divuit, l’equip rival va 
començar a retallar diferència, 
arribant al descans amb 17-13 
al marcador.
A la segona part, l’equip visi-
tant semblava haver trobat la 
manera de neutralitzar el joc 
de l’Igualada, però després al-
guns ajustaments tot va tornar 

La patinadora de l’IHC Núria 
Ollé assoleix el nivell Certificat 
PATINATGE / REDACCIÓ

Núria Ollé, patinadora de la 
secció d’Artístic de l’IHC, va 
passar, diumenge 13, les pro-
ves de nivell A, accedint al ni-
vell Iniciació Certificat. 
Les proves es van fer a la pista 
del Club Patí Sitges on la pa-
tinadora igualadina va superar 
les figures obligatòries per as-
solir el canvi de categoría, sent 
valorada positivament pels tres 
membres que formen el jurat. 
El nivell Iniciació Certificat, és 
el pas previ a accedir als cam-
pionats nacionals de categori-
es per edats.  

Trobada d’escoles d’handbol

HANDBOL / REDACCIÓ

Aquesta primavera els equips 
benjamí i prebenjamí del Pro-
jecte Viu l’Handbol del Club 
d’Handbol Igualada ens mos-
tren a cada trobada com apre-
nen i es diverteixen jugant a 
l’handbol. Així ho vam veure 
el diumenge 13 d’abril a la 12a 
Trobada d’Escoles d’Handbol 
de Vilanova del Camí.
Aquesta vegada els dos equips 
han guanyat tots els seus par-
tits i per arrodonir-lo es van 
emportar una pilota signada 

per tots els jugadors del primer 
equip del FCB.
Els prebenjamins van jugar 
amb el CH Martorell, EH Joan 
Maragall i EH Marta Mata. Els 
benjamins es van enfrontar al 
CH Martorell, ACLE Guissona i 
EH Joan Maragall.
Dirigits per Nora Muñoz i Ru-
bén Álvarez van jugar: Hugo 
Cazorla, Mélat Olivé,Lucía Mo-
ral, Núria Checa, Judit Sola-
nelles, Xavier Malpartida, Alba 
Senar, Guiu Soler, Llorenç Tai-
xé i Núria Taixé.

al seu lloc, i després d’una se-
gona part ajustada van acon-
seguir una merescuda victòria 
per 29-22.
Per C.H. IGUALADA van jugar: 
Nora Muñoz, Jana Sendra, 
Jordina Marsal, Ainoa Rizo, 
Alícia Nieto, Raquel Arnau, 
Laura Baraldés, Laura Ferrera 
i a la porteria: Míriam Pla. En-
trenador: Jordi Riba. Delegats: 
Imma Cruz i Manu Muñoz. Col-
labora: Gràfiques Cubí i Asfalt
Altres resultats:
CHI juvenil 31 –H.Banyoles 33 
Entrenats per Pol Cantero han 
jugat:  Sergi Garcia(8), Jordi 
Grado(11), Daniel Fons
Raül Ubía(5) , David Diaz(4), 
Pere Sendra(3), Adrià Cano. 
Lesionats: Jordi Vilarrubias 
i Cesc Carrer. Porters: Marc 
Tarrida (45%a.), Carles Serra 

(23%a.) Aleix Royo (57%a.)
St Vicenç 17-CHI inf. fem.  35
Jugadores: Aida López,  Alba 
Casé,  Amanda Sanjuan ,  
Ane Crespo,  Èlia Torreblanca 
,  Emma Jové ,  Jana Elvira,  
Judit Robusté ,  Júlia Subira-
na (Lesionada), Olga Núñez 
,  Laia Moyes  i  a la porteria:  
Txell Comellas(Lesionada) i 
Núria Rizo. Entrenadores: Lau-
ra Baraldés i Jordina Marsal. 
Col·labora: Rimon Glass
C.H. Vilanova 14- CHI cadet 
fem.  27
Dirigides per Joan Alcoberro 
han jugat: Núria Rizo (porte-
ra); Paula Domingo; Cristina 
Muñoz; Maria Barrantes; Oria-
na Quintero; Maria Mayol; Èlia 
Roca; Marta Hernández i l’Em-
ma Juvé.
CHI inf. m. B 36 - Maristes de 
Rubí 12
 Jose Antonio Herrrerias, Marc 
Espinagosa, Biel Hornas, Da-
vid Malpartida, Toni Puig, Joel 
Solanelles, Agustin Vázquez, 
Iker Sabuquillo , Pol Calvet i 
Ivan Ruiz. Entrenadors, David 
Diaz i Francesc Carrer.
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Cognoms : ................................................................................................................................................

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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



MOTOR / REDACCIÓ

La Rider1000 és una cita 
anual molt esperada per als 
aficionats al motociclisme que 
tindrà lloc el mes de maig amb 
sortida i arribada a Manresa. 
Les diferents 
xerrades explicatives de 
l’edició d’aquest any es faran 
el proper dissabte 26 d’abril a 
les instal·lacions del Campus 
Motor Anoia, l’equipament 
destinat a la innovació que el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
té al municipi de Castellolí. 
Al llarg de la jornada es 
comentaran els detalls de 
l’itinerari de la Rider1000, 
s’informarà dels sistemes 
de seguretat, prevenció 
i conducció segura que 
s’aplicaran i es donarà 

El Campus Motor acollirà demà més de 200 
motos en una jornada sobre la Rider 1000

informació d’interès per als 
participants. Es calcula que 
dissabte 200 motoristes 
acudiran a l’acte, a més de 
representants de marques 
punteres del sector de la 
moto. La Rider1000 és un 
esdeveniment motociclista no 
competitiu de 1.000 km per 
carreteres obertes al trànsit 
que els participants han 
de completar en un màxim  
de vint hores. L’objectiu és 
certificar el pas pels diferents 
controls assenyalats en el 
recorregut triat, fins a arribar 
a la meta, que coincidirà amb 
el mateix punt de 
sortida. 
El Campus Motor Anoia va 
obrir les portes el passat mes 
de desembre a Castellolí, 

convertint així l’Anoia en el 
territori de Catalunya més 
ben preparat per atendre 
les necessitats del sector 
del motor, ja que el nou 
equipament empresarial se 
suma a l’oferta del circuit 
de velocitat Parcmotor, al 
centre de formació de pilots 
Fast Parcmotor, i al polígon 
industrial especialitzat en el 
motor, situat al mateix terme 
municipal. 
El nou edifici, impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
és un centre tecnològic 
per acollir activitats i 
esdeveniments organitzats 
per empreses dels sectors 
automobilístic, aeronàutic i el 
relacionat amb les energies 
renovables.  

MUNTANYA / AL-PI-NISME

L’Al-pi-nisme Club Esportiu, 
que enguany celebra el seu 
desè aniversari, ha realitzat 
la primera de les tres rutes 
hivernals que l’entitat farà 
aquesta Setmana Santa 
coronant 4 cims de més de 
3000 metres.
El passat diumenge 13 d’abril, 
de bon matí, 6 Al-pi-nistes van 
sortir d’Igualada ben equipats 
amb les seves motxilles 
per viure una ruta hivernal 
ben intensa de 3 dies. Van 
deixar els cotxes al Pla de 
la Selva (a la pista forestal 
que va des d’Àreu al Refugi 
de la Vallferrera) i un cop tot 
preparat van començar a 
caminar. Només començar ja 
van viure la primera aventura 
tot travessant un pont de 
fusta mig penjant i van 
anar ascendint entremig de 
boscos. A poc a poc van anar 
deixant enrere la civilització 
i la neu va començar a ser 
cada cop més i més present. 
Ben aviat van haver d’utilitzar 
les raquetes per poder 
progressar amb més facilitat, 
i finalment, a primera hora de 
la tarda van assolir l’objectiu 
del primer dia: el refugi de 
Baborte (2390 metres), un 
refugi metàl•lic amb l’interior 
recobert de fusta, molt 
acollidor. Gràcies al temps 
esplèndid i l’espectacularitat 
de l’entorn, van poder gaudir 
de les boniques vistes i van 
anar a dormir ben d’hora 
per agafar forces per l’etapa 
següent.
El segon dia es van llevar 
de matinada (a les 3:30) per 
poder caminar sota la llum 
de la lluna plena i aprofitar la 
neu ben dura abans que hi 
toqués el sol, més segura i 
còmoda per progressar. Per 
esmorzar no hi va faltar pas 
la Mona per poder començar 
a celebrar la Pasqua. Aquella 
caminada va ser màgica, ja 
que la lluna plena il•luminava 
totes les muntanyes blanques 
i el soroll de la neu a cada 
passa enmig del silenci era 
especial. Després d’una 
pujada ben intensa, fins i tot 
amb un tros de carena amb un 
pendent superior als 50º, els 
al-pi-nistes van aconseguir 
fer el cim del Sotllo (3072 m). 
Tot seguit el descens fins a 

Eduard Ferrer, amb la 
selecció catalana d'Optimist

l’estany de la cometa d’Estats 
va ser d’allò més entretingut i 
divertit.
El cel era blau i ben serè 
amb un Sol enlluernador. Van 
seguir caminant fins al coll 
de Riufred, on van deixar les 
motxilles. El següent objectiu 
va ser coronar el Verdaguer 
(3129m) i seguidament la 
mítica Pica d’Estats (amb 
3143 m, essent el cim més 
alt dels Països Catalans). 
Després de l’orgull i la il•lusió 
d’haver assolit aquests 
cims, van tornar a agafar les 
motxilles en direcció el pic 
del Montcalm, ja en terres 
franceses. El dia havia sigut 
molt llarg i semblava que ja 
no els hi quedaven forces, 
però amb il•lusió i energia 
van arribar finalment al cim 
del Montcalm (3077m), que 
destaca per la seva amplitud i 
per ser quasi bé pla. Les vistes 
des d’allà eren impressionants 
i tenien els Pirineus als seus 
peus, contemplant des del 
massís del Canigó fins al del 
Neuvielle. Fins i tot el Sol i 
la Lluna estaven alineats i 
es podien observar ambdós 
a banda i banda. Només els 
quedava plantar les tendes, 
ja que aquella segona nit de 
ruta la van dormir dalt del cim 
del Montcalm, dins  les tendes 
i ben abrigats. Tot i el fred, el 
fet de poder dormir allà dalt 
amb aquelles vistes va ser 
una gran experiència.
De bon matí, van poder veure 
com sortia el Sol i de seguida 
es van posar en marxa. L’últim 
dia tocava descendir i a poc a 
poc, passant pel mig de llacs 
glaçats i aprofitant algunes 
pendents per baixar de cul 
com un tobogan, van anar 
deixant enrere la neu i van 
anar retrobant els boscos i els 
rius que baixaven cabalosos 
amb l’aigua del desglaç. 
Finalment, després d’una 
jornada llarga van arribar altra 
vegada als cotxes.
Van ser tres dies durs i llargs, 
però plens de preciosos 
paisatges, pau i tranquil•litat, 
orgull i satisfacció. La 
intensitat viscuda fa que cada 
moment quedi ben guardat i 
que els records d’aquesta ruta 
siguin inoblidables. Esperem 
poder gaudir de moltes més 
rutes com aquesta!

Ruta d'Al-Pi-Nisme 
a la Pica d'Estats

VELA / REDACCIÓ

Els disset regatistes de la 
Selecció Catalana d'Optimist 
entre ells l'igualadi Eduard 
Ferrer Carvajal, junt amb 
els seleccionadors Magda 
Resano, Pol Gelpi i Jordi 
Blanc, van disputa la Copa 
d'Espanya d'optimist. En 
aquesta regata nomès 
intervenien els millors 
regatistes de cada comunitat, 
i es on es veien las caras 
els 120 millors regatistes 
d'Espanya. Els resultats de 
la Copa son vitals per poder 
anar tranquil al Campionat 
d'Espanya que es disputara 
del 17 al 27 de juny a puerto 
Sherry (Cádiz), els dotze 
millors del promig de les dues 
proves serán els components 
de la Selecció Espanyola, 
que representarán Espanya 
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al mundial d'Argentina, al 
Europeu d'Irlanda i el per 
equips Europeu d'Italia. 
Eduard Ferrer Carvajal i 
Albert Gelpi Cornudella 
surten amb una gran pressió, 
ja que la passada temporada 
van ser els dos catalans de la 
Selecció Espanyola. 
El regatista igualadi Bernat 
Ferrer Carvajal junt al seu 
equip C.M Altafulla Láser 

Radial Team, representaven 
Catalunya a la Copa 
d'Espanya de vela a Puerto 
Sherry (Càdiz) del 16 al 19 
d'abril. L'expediciò d'Altafulla 
era formada per Cristina 
García actual Campiona 
d'Espanya, Bea Muro (43 
ISAF), Bernat Ferrer (5è del 
rànquing català) i Alex i Víctor 
Simó, junt a la coach Flor 
Cerutti.



TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat divendres tres 
components del Club Atlètic 
Igualada Triatló Petromiralles 
van prendre part de la 1a etapa 
de la Volcat, amb inici i final a 
Igualada. Amb un circuit molt 
exigent de 48km i amb 2.100m 
de desnivell positiu, la 1a etapa 

El CAI Triatló,  a la primera 
etapa de la Volcat

no va deixar indiferent a ningú.
Els resultats dels 3 
components del C.A. Igualada 
Triatló Petromiralles van ser: 
155é Sergi Pujabet amb 
02:51:43, 177é Jordi Vidal amb 
02:56:31 i 306é David Segura 
amb 03:42:13.

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

El Centre Islàmic d'Igualada, 
va organitzar el II torneig de 
futbol sala el dia 19 d'abril, 
al pavelló esportiu de Les 
Comes.   Van participar el 
Centre Islàmic Digualada, 
Raja Oujda, Santa Coloma, 
Sant Joan Despi, Terrassa, 
Cerdanyola, Piera I Hostalets. 
El torneig es va organitzar 

Torneig de futbol sala del 
Centre Islàmic d'Igualada

amb l'objectiu, segons 
els organitzadors, de "la 
promoció de l'esport, la 
interrelació de la comunitat 
musulmana, potenciar la 
pràctica de l'esport, l'activitat 
física, i assegurar per a 
una comunitat musulmana 
equilibrada integrada i per 
últim l'aprofitament del temps 
lliure".  

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Després de l’èxit aconseguit 
en les passades edicions, 
l’espectacle del B catego-
ria “Pro” gaudirem perS’ha 
disputat el top català infantil 
de tennis taula, que comptava 
en la presència dels 8 millors 
jugadors de Catalunya. 
Després d'una esgotadora 
competició ja que es juga tots 
contra tots en Joan Masip va 
assolir el títol i va consolidar el 
seu número ú del tennis taula 

Doblet històric de Joan 
i Francesc Masip

infantil, i en Francesc Masip 
va aconseguir el segon lloc, 
realitzant segurament el seu 
millor torneig.
Així mateix es va disputar el 
top català juvenil on també 
participaven els 8 millors 
palistes de la categoria, i en 
Joan Masip, encara jugador en 
edat infantil, va aconseguir un 
sensacional segon lloc, només 
perdent una sola partida amb 
el jugador Barroso del CTT 
L'Hospitalet que es qui va 
aconseguir el títol.  

ESQUAIX / REDACCIÓ

La roja va aconseguir per 
setmana Santa el millor resultat 
junior en la seva historia. Va 
ser a Hèlsinki desprès d’un 
campionat impecable de tots 
els seus components i amb 
la participació del anoienc 
Bernat Jaume.
Ni la esperada derrota en la 
final davant Anglaterra treu 
mèrit al gran campionat jugat 
pels nostres joves jugadors 
catalans que compartien 
equip amb la murciana 
Cristina Gómez.
Els europeus S19, és juguen 
amb dos nois i una noia. En la 
fase per grups, el nostre jove 
jugador va dominar primer al 
Noruec Bjørn Rune Østerhus 
per 11-1, 11-2, 11-4 i més tard 
al belga Jasper Verwilt per 
11-9, 11-3, 11-0. Per tancar 
la classificació com a primer 
de grup, el Bernat també va 
guanyar 3-1 al gal·lès Emyr 
Evans, 10è classificat al 

Bernat Jaume, sotscampió 
d'Europa per equips d'esquaix

europeu individual jugat la 
setmana passada. A quarts 
de final i sense poder fallar, el 
combinat espanyol va eliminar 
Finlàndia sense el concurs de 
l’igualadí. A semifinals i en 
dos partits agònics resolts 
tots dos en el cinquè set, 
el Bernat és va desfer del 
francès Baptiste Massoti, 7è 
en el torneig individual, 11-2 
en el cinquè i el vallesà Iker 
Pajares va donar el segon 
punt després de 5 jocs davant 
A. Dussord, 11-8 en el cinquè
En la gran final, de nou la 
inabordable Anglaterra va fer 
bons els pronòstics guanyant 
una cansada selecció per 3-0 
amb el Bernat caient amb el 
sots campió d’Europa Angus 
Gillams per 11-7, 11,5, 11-5.
El resum final acaba en que 
el jove igualadí, ha completat 
els dos campionats individual 
i per equips, caient solament 
contra els 2 britànics dels 11 
partits disputats. Ara toca els 
mundials de Namíbia l'estiu.

El passat diumenge 13 d’abril 
es va disputar a Barcelona 
una nova edició de la popular 
i multitudinària Cursa dels 
Bombers, amb un recorregut 
de 10 kilòmetres. Quasi 22.000 
corredors que prengueren la 
sortida, entre ells diversos 
membres del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis; Luis Perea, 
Jaume Valls, Marta Segura, 
Assumpta Castelltort, Txell 
Ball i Eva Panicello, els 
resultats obtinguts foren els 
següents:
Luis Perea va completar els 
10 km amb un bon temps de 
42 minuts i 19 segons, amb un 
molt meritòria 184ena posició 
de la seva categoria i el 1617 de 
la general, demostrant haver-
se recuperat perfectament 
de la passada Marató de 
Barcelona.
Jaume Valls va ser el 
següent corredor de l’equip 
en completar el recorregut, 
finalitzant amb un temps de 
43 minuts i 24 segons, sent 
el 910 classificat de la seva 
categoria i el 2181 de la 
classificació absoluta, fent un 
cop més una bona actuació.
Assumpta Castelltort, que 
afrontava per primera vegada 
una cursa d’aquesta distància 
va realitzar un molt bon temps 
en el seu debut en uns 10 
km, de 52 minuts i 11 segons, 
aconseguint la 114ena posició 
de la seva categoria i la 9.501 
de la general absoluta.
Marta Segura que retornava 
a la competició després 
d’una lesió que l’ha fet estar 
parada completament moltes 
setmanes des de el passat 
mes de gener, va tornar a 
posar-se un dorsal, fent un 
temps de 52 minuts i 19 
segons, acusant la llarga 
temporada d’inactivitat, però 
amb la satisfacció de poder 
retornar a la competició. 
Eva Panciello també va 
realitzar una gran actuació, 
aconseguint un meritori temps 
de 56 minuts i 54 segons, 
aconseguint al 322ena 
posició de la seva categoria 
i la 14409 absoluta. Txell 
Ball completava el recorregut 
amb 1 hora i 5 minuts, amb la 
2067ena posició i 19.212 de la 
general.

El CNI Best Fasol, 
a la multitudinària 
Cursa dels 
Bombers de BCN
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Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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LLIBRES / LA VEU

Un any més, coincidint amb 
la diada de Sant Jordi, les 
biblioteques de l’Anoia que 
formen part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona 
han editat una nova guia de 
lectura per regalar als seus 
usuaris. Amb el títol de «Jo-
ves lectors» aquest any la 
guia proposa descobrir els 
autors de llibres infantils i de 
novel·les juvenils de la co-
marca, així com els artistes 
locals que han il·lustrat obres 
infantils.
La guia de lectura inclou un 
centenar de títols que es po-
den trobar a les biblioteques 
que l’han elaborat: Biblioteca 
El Safareig de Capellades, 
Biblioteca Central d’Iguala-
da, Biblioteca de Masquefa, 
Biblioteca de Piera, Biblio-
teca de Santa Margarida de 
Montbui, Biblioteca Verge de 
Montserrat del Bruc, Biblio-
teca de Vilanova del Camí, 
i el Bibliobús Montserrat. 
Aventures, misteri, contes, 
fantasia, còmics, poemes... 
Qualsevol llibre és bo perquè 
l’infant s’endinsi en el món 
de la lectura i adquireixi un 
hàbit que el convertirà en un 

gran lector. I això ho saben, 
els escriptors de casa nostra, 
que han pensat en els més 
petits a l’hora de deixar volar 
la seva imaginació. 
La guia recull els llibres per 
franges d’edat i per gèneres 
literaris. D’entre els llibres 
per als lectors més petitons 
destaquen els signats per 
Pia Vilarrubias, com Ende-
vina qui ha arribat!, i Pilar 
Lladó i El drac xerrac. Els 
infants d’entre 6 a 8 anys po-
den gaudir de les aventures 
de Kònik l’esquimal, creades 
per Xavier Botet i il·lustrades 
per Marcial, o de les triful-
gues de La Tona, la Tina i 
jo, de Maria Enrich. Els nens 
d’entre 8 a 12 anys poden 
triar entre diverses propos-
tes com les Aventures d’anar 
i tornar d’Anna Vila, El mar 
de la tranquil·litat de Josep 
Sampere o Dorotea i la joia 
gegantina, de Joan Pinyol. 
Les lectures per als joves 
també són ben variades. Així, 
d’entre aquestes novel·les 
destaca Dents de lleó, que 
han escrit a vuit mans Laura 
Aldabó, Adriana Bacardit, Ar-
let Mollà i Mònica Xifré, i els 
misteris de Josep Sampere 
amb El dimoni de la tarda o 

Les biblioteques de l’Anoia donen a conèixer els autors 
infantils i juvenils de la comarca

HISTÒRIA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada acull el proper dimarts, 
29 d’abril, a les 19h, l’adap-
tació al teatre de la novel·la 
Lliures o morts, dins dels 
actes commemoratius del 
Tricentenari del 1714 organit-
zats per l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC). L’entrada serà 
gratuïta.
L’adaptació del bestseller so-
bre la Guerra de Successió, 
publicat per Columna Edi-
cions amb el mateix títol, ja 
acumula set edicions i més 
de vint mil exemplars venuts, 
després de ser la novel·la nú-
mero u en vendes a la Setma-
na del Llibre en Català 2012.
Ara trobem el protagonista de 
la novel·la, Ermengol Amill, 
pujant dalt dels escenaris 
per relatar, l’any 1730 i des 
del seu càrrec de governa-

dor del castell de Crotone, 
al regne de Nàpols, tant els 
episodis bèl·lics com el paper 
de Catalunya i les potències 
europees durant la guerra de 
Successió. Recordarà els fets 
de 1714, les seves vivències, 
alegries i angoixes d’allò que 
li va tocar viure.
Lliures o morts és un títol in-
equívoc, contundent, un dile-
ma fàcil d’escollir però difícil 
de pair. Reflexiona sobre la 
llibertat. I és que no hi ha di-
lema possible, perquè si la 
humanitat és té per humana, 
ha de ser lliure per força. Re-
cordant les paraules del po-
eta Salvador Espriu, “els ho-
mes no poden ser si no són 
lliures”.
L’obra duu la signatura de 
David de Montserrat i Jaume 
Clotet. El primer és diplomat 
en Turisme per la UdG, tècnic 
de Relacions Públiques per 

la UB, llicenciat en Periodis-
me per la UPF i llicenciat en 
Publicitat i Relacions Públi-
ques per la UOC. Ha treballat 
i col·laborat en premsa digital, 
ràdio i televisió a mitjans com 
TV3, TVE, Vilaweb, Ràdio Gi-
rona-Cadena SER i l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN), 
entre altres, així com a l’àrea 
de Comunicació dels departa-
ments d’Universitats, Recerca 
i Societat de la Informació i de 
Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat. 
Clotet, de la seva banda, és 
llicenciat en Periodisme per la 
UAB i en Història per la UB, i 
ha treballat i col·laborat amb 
diversos mitjans de comu-
nicació com l’Avui, l’Ara, El 
Punt, El Singular Digital, TV3 
o RAC1. També ha estat cap 
de Premsa del departament 
de Governació i subdirector 
de l’ACN.

“Lliures o morts”: El coronel Ermengol Amill narrarà les 
seves vivències a la Biblioteca Central d’Igualada

El pou darrera la porta.
Finalment, pel que fa a altres 
gèneres literaris com la his-
tòria i les biografies, la guia 
dóna a conèixer llibres pen-

sats especialment per als 
lectors més petits. És el cas 
de Pels camins de la història 
d’Igualada, d’Antoni Dalmau, 
la Història de Piera en còmic, 

Històries del Vilar del Met, de 
Xavier Bermúdez o les dife-
rents versions i adaptacions 
de la llegenda d’El timbaler 
del Bruc, entre molts d’altres.
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MÚSICA / LA VEU

El passat dissabte 12 d’abril va 
tenir lloc a Igualada el 41è Ju-
guem Cantant. La Coral Infantil 
Els Verdums i la Coral Infantil 
Gatzara van organitzar conjun-
tament aquesta activitat que es 
realitza cada any en una locali-
tat diferent.
El Juguem Cantant és un dia 
de trobada amb tots els nens i 
nenes de 5 i 6 anys de les co-
rals infantils de la demarcació 
Anoia, Garraf i Penedès que 
formen part del SCIC (Secre-
tariat de Corals Infantils de 
Catalunya) i on es realitza un 
concert conjunt. Enguany hi 
van participar 11 corals infan-
tils: L’espinguet (Vilafranca del 
Penedès), L’estrop (Vilanova i 
la Geltrú), El Petit Estel (el Ven-
drell), El Petit Vailet (la Múnia), 
Gatzara (Igualada), Llebeig 
(Calafell), Rierol (Sant Jaume 
dels Domenys), Rossinyols 
(Llorenç del Penedès), Serral 
(Lavern), Verdums (Igualada) i 
Xicoira (Piera).
De bon matí ja van anar arri-
bant les corals participants a la 
pista de l’Ateneu amb moltes 
ganes de passar-s’ho bé. Pri-
mer de tot, després d’esmorzar 
es van realitzar un conjunt de 
tallers per construir instruments 
musicals amb material reciclat 
(panderetes, tambors, mara-
ques, pals de pluja...). Cada 
cantaire va poder fer el seu 
propi instrument. Tot seguit, 
a mesura que tothom va anar 
acabant va tenir lloc un divertit 

i curiós espectacle a càrrec de 
Xavi Lozano amb la seva pila 
d’instruments peculiars, des 
d’una regadora amb forats per 
fer sonar com una flauta fins a 
una crossa amb forats per fer 
sonar com un saxo. Tothom va 
quedar amb la boca i els ulls 
ben oberts.
A mig matí va arribar l’hora de 
l’assaig general. Tots els 150 
petits cantaires de les diferents 
corals es van anar col·locant 
a dalt l’escenari del Teatre de 
l’Ateneu i van anar repassant 
totes les cançons que s’havien 
anat treballant al llarg d’aquest 
segon trimestre del curs. Des-
prés de fer un bon assaig, van 
anar a dinar per recuperar for-
ces tots junts a fora aprofitant 
el bon temps.
A la tarda, abans del concert, 
encara els esperava una altra 

sorpresa: contes a càrrec de 
l’Anna Garcia dins d’un iglú de 
vent! Tots els cantaires es van 
quedar ben embadalits i van 
entrar emocionats dins d’aquell 

Les corals infantils Gatzara i Verdums van organitzar 
el “Juguem cantant”

espai màgic i ple de colors. 
Quan ja s’acostava l’hora del 
concert, cada coral es va anar 
a posar el seu uniforme i es va 
preparar pel gran moment a 
dalt de l’escenari. A les 5 de la 
tarda es va obrir el taló davant 
d’un teatre ple de pares, ma-
res, germans, germanes, avis, 
àvies, tiets i tietes. El concert 
va començar, sota la direcció 
d’Eva Martínez, Joaquim Font 
al piano i Xavi Lozano amb els 
acompanyaments, l’ambien-
tació i els enllaços. Primera-
ment es van interpretar dues 
cançons del repertori comú i 
després va començar l’espec-
tacle “Un dia a la selva”. Les di-
ferents cançons representaven 
diferents moments al llarg d’un 
dia a la selva, des que surt el 
Sol de bon matí, passant per 
una tempesta, fins que es pon 

el Sol i es fa de nit. Tot va anar 
acompanyat d’una bonica de-
coració per ambientar el teatre, 
joc de llums per representar els 
diferents moments del dia, el 
soroll dels instruments constru-
ïts pels cantaires al matí, el rit-
me de la natura i les danses de 
les tribus. L’espectacle va ser 
tot un èxit i els petits cantaires 
van aconseguir traslladar tot el 
públic al bell mig de la selva, 
vivint aventures entre lloros, 
micos i lianes. Tampoc no hi va 
faltar la participació del públic 
en alguna de les cançons.
Després dels forts aplaudi-
ments, els cantaires van sortir 
orgullosos i van berenar con-
juntament abans de marxar 
cap a casa i després d’un dia 
ben intens que segur que re-
cordaran per sempre.

ENSENYAMENT / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art  Gas-
par Camps d’Igualada ha dut 
a terme del 4 a l’11 d’abril 
una nova activitat pedagògi-
ca transversal anomenada 
XtremKuir, i el divendres 11 
d’abril en fa ver la presenta-
ció pública dels resultats al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. 
El professorat de l’escola, 
encapçalat per Xavier Vives, 
Jordi Enrich i Raquel Soteras, 
van plantejar i començar a ex-
perimentar en aquest repte, 
que s’ha basat en la realització 
d’un producte nou, en aquest 
cas un instrument musical 
portable, un wearable, amb 
el cuir com a material base i 
l’aplicació de la tecnològica a 
partir d’una placa electrònica 
Makey-makey, del programa 
SampliTron i l’ordinador. Cada 
equip d’alumnes, format per 
estudiants dels diferents ci-
cles formatius d’art i disseny 
que s’imparteixen a l’escola 
(Artesania en Cuir, Assistèn-
cia al producte gràfic imprès i 
Gràfica Publicitària) ha treba-
llat un concepte propi d’instru-
ment, n’ha realitzat un prototip 
funcional i també ha dissenyat 
la part gràfica (marca, logotip, 
embalatge, manual d’instruc-
cions, memòria, vídeo de de-
mostració del producte, etc.).
El divendres, doncs, cada 
equip va presentar el seu pro-
jecte, inspirat en idees ben va-
riades (lúdiques, esportives, 
de denúncia, comunicatives) 
destinat a un públic infantil o 
per a més grans, i va procedir 

a una valoració popular, tenint 
en compte criteris com funci-
onalitat, ergonomia, sosteni-
bilitat, viabilitat del projecte, a 
part de la mateixa qualitat de 
l’exposició.
En el planteig d’aquest pro-
jecte, des de l’escola s’ha vol-
gut incidir en la importància 
de l’aplicació del pensament 

XTREMKUIR, activitat pedagògica transversal 
de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

transversal a l’àmbit del dis-
seny i la creació, al procés de 
treball, en equip i col·laboratiu 
entre els diferents equips, i a 
l’aplicació de la tecnologia tot 
desenvolupant conceptes in-
novadors i aplicacions no con-
vencionals en noves categori-
es de producte.

Nous concerts al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a les 12 de la 
nit tindrà lloc un concert de Po-
omse, nascut l’any 2006 com 
a projecte personal del mallor-
quí Llorenç Rosselló amb una 
maqueta (‘The Phantom Hand 
Theory’) que va despertar l’in-
terès de Foehn Records. Les 
cançons de ‘Poomse vs the 
Kingdom of Death’ poden so-
nar melancòliques i abatudes, 
però també lluminoses i efecti-
ves; com una barca navegant 
a la recerca de la veritat que 
s’amaga entre la llum i la fos-

cor, el costumisme i l’èpica, la 
vida i la mort.
Per altra banda, dimarts a 2/4 
d’11 de la nit es podrà gaudir 
de la música de Marti Serra 
Quartet “Remember John Col-
trane”. El Quartet oferirà un 
concert de temes de John Col-
trane de la època del Jazz mo-
dal. Format per quatre músics 
de luxe: Martí Serra, Saxo. 
David Mengual, Contrabaix. 
David Soler, Guitarra i efectes. 
Jordi Gardeñas, Bateria.
Un concert adient pels amants 
de la música.
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Simone Weil va néixer a París, el 3 de febrer de 
1909, en el si d’una estimable família jueva de 
classe mitjana. Tal vegada el seu prematur infan-
tament va abocar-la a un combat interior per a 
defugir d’una curiosa incapacitat que l’apropa a 
alguns lligams de dependència, com serà el cas 
de l’estret vincle amb el seu gran. La debilitat de 
les seves facultats naturals, a l’adolescència, 
va abocar-la a una profunda crisi d’identitat que 
no va tardar a associar amb la seva condició de 
dona; tant és així que va intentar de  resoldre 
aquest impàs a partir d’un ferm propòsit de des-
cobrir els ingredients de puresa i de veritat de 
l’individu, unes virtuts que –sense abandonar la 
seva visió negativa del món- havien de marcar-la 
tota la vida -en paraules seves- tan bon punt com 
el regne de la fe cristiana s’havia apoderat de la 
seva ànima.
El 1928 va entrar a la prestigiosa Universitat de 
la Sorbona, dins de l’Escola Normal Superior, 
graduant-se el 1931 i estrenar-se tot seguit en 
el món de l’ensenyament a les escoles secun-
dàries. Això no obstant, les circumstàncies que 
regien la vida dels més desvalguts  van propiciar 
el seu intens apropament al dia a dia del món 
obrer per tal d’entendre’n les seves justes reivin-
dicacions; així que, als seus 34 anys va deixar 
de fer de mestra per a entrar a treballar a la fà-
brica Renault, experiència que relatar més tard 

CARMEL·LA PLANELL

Simone Weil, una fervent activista social
a la seva obra: “La condició obrera”. En tant que 
dona obrera, doncs, va convertir-se en una ardent 
activista social i va ser protagonista d’una impor-
tant lluita sindical.
A l’any 1936, amb motiu de l’esclat de la Guer-
ra Civil espanyola, va unir-se als republicans 
anarquistes i va dur a terme una valerosa mis-
sió de campanya, fent de cuinera al front. En mig 
d’aquest episodi de lliurament a una causa altru-
ista, una tremenda crisi espiritual va colpejar-la 
quan va descobrir les nombroses crueltats de la 
guerra,  participades tant des d’un bàndol com 
des de l’altre. Els sentiments d’impotència i culpa-
bilitat davant d’uns tractes considerats del tot “in-
humans” van poder vèncer-la, tot abandonant-la 
en una profund traspàs místic,   encara que no va 
passar a vincular-se amb cap dogma eclesiàstic. 
De retorn a la França ocupada, i sobrevinguda la 
II Guerra Mundial, el seu origen jueu va privar-
la d’exercir  de nou el magisteri; una desfavora-
ble avinentesa que va sumar-se al fet d’haver-se 
d’exiliar -amb la seva família- als Estats Units. 
Allà, un neguit intern la perseguia en el sentit de 
satisfer una imperiosa necessitat de col.laborar 
amb la Resistència francesa de De Gaulle, raó 
per la qual aviat es traslladaria a Anglaterra amb 
la finalitat de  compartir les mateixes penúries que 
vivien els seus compatriotes francesos sota l’ocu-
pació alemanya. Tanmateix, aquest intent heroic i 

autèntic de su-
pervivència, es 
va veure frus-
trat per la seva 
precària salut, 
que va impos-
sibilitar-la de 
superar una 
malaltia com la 
tuberculosi. I,  
a l’edat de 34 
anys, va morir 
a Ashford (An-
glaterra), el 24 d’agost de 1943. 
La seva obra, publicada pòstumament, revela la 
seves conviccions de cristiana platònica entrega-
da a l’ésser humà, a través d’un camí que ha-
via de perseguir l’amor i l’única gran victòria de 
l’home contra si mateix. Amb ells seus assaigs 
filosòfics, com: “La gravetat i la gràcia”, “L’arrel 
primera” i “La consciència sobrenatural” hom pot 
descobrir una vida i una obra, dotades d’una im-
mensa virtut i legitimitat, atretes per un impuls 
interior que van possibilitar que -a tothora- s’en-
frontés i es revelés contra qualsevol situació de 
risc i perill, causes que sempre van agermanar-la 
amb el  patrimoni exclusiu dels desheretats de la 
societat. 

Entre nosaltres

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada es 
van desplaçar a Vilanova i la 
Geltrú per actuar amb la colla 
local, els Bordegassos, i els 
Margeners de Guissona. 
Els Moixiganguers van plan-
tejar una actuació de castells 
de set i mig, amb el 5de7, el 
4de7 amb agulla i el 4de7, tots 
descarregats amb solvència. 
Els morats, com és freqüent 
en aquest primer tram de tem-
porada, van aprofitar per fer 
diverses estrenes als castells 
que no van afectar la bona 
execució assolida. 
Els castells que es van poder 
veure a Vilanova i la Geltrú 
són els següents: Bordegas-
sos 4de7 4de7a 3d7 v5 Mar-
geners 3de6 3de6a 4de6 p4 
Moixiganguers 5de7 4de7a 
4de7 p5
Després d’aquesta actuació, 
la tercera de la temporada, els 
Moixiganguers acumulen ja a 
les seves esquenes dos 5de7, 
dos 3de7, dos 4de7 i tres 4de7 
amb agulla, tots descarregats 
al primer intent.
La Colla es troba en un molt 
bon estat de forma amb el 
que encara un dels primers 

moments importants de l’any, 
la Diada del 19è aniversari, 
que és propera i primera ac-
tuació a Igualada. A més, els 
Moixiganguers tindran l’al·-
licient d’actuar amb dues bo-
nes colles com són els Sagals 
d’Osona i els Castellers de 
Sant Cugat. Cal destacar que 
la Diada 19è Aniversari canvia 
la seva ubicació habitual per 
traslladar-se a la plaça Sant 
Miquel, el proper diumenge 27 
d’Abril al migdia. Serà doncs, 
el primer moment per gaudir 
de bons castells a Igualada 
aquest 2014.

Bona actuació dels 
Moixiganguers a Vilanova i la 
Geltrú

LLENGUA / LA VEU

El dissabte 12 d’abril va tenir 
lloc a l’Espai Cívic Centre la 
segona edició del Dictat en 
Català a Igualada, organitzat 
per l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana (APLEC). 
En aquesta ocasió, l’APLEC 
es va voler sumar als actes 
per commemorar el tricente-
nari dels fets del 1714, i es 
van dictar dos textos sobre 
aquesta efemèride de l’histo-
riador igualadí Josep M. Tor-
ras i Ribé, el qual va assistir 
a l’acte i el va definir com un 
acte lúdic i alhora de militància 
a favor de la llengua catalana 
i del país. 
Els guanyadors van ser, en la 
categoria d’adults, Marcel Jor-
ba (que va guanyar una esta-
da de cap de setmana per a 
dues persones en un indret de 
Catalunya), Georgina Guixà 
(que va rebre un lot de llibres) 
i Jaume Riba (que va obtenir 
una subscripció d’un any a la 
revista Llengua Nacional), i, 
en la categoria de joves, Ma-
ria López, del Col·legi Maris-
tes (que es va endur un joc de 
taula), Álvaro Budría, del Col-
legi Monalco (que també va 
rebre un lot de llibres), i Carla 
Gámez, del Col·legi Maristes 
(que va guanyar un lot de ma-

terial escolar).
Agraïm sincerament l’assis-
tència del doctor Torras i de to-
tes les persones que van par-
ticipar en el Dictat, i també el 
suport de totes les entitats que 

Igualada va viure la 2a. edició del Dictat 
en català organitzat per l’APLEC

hi van col·laborar i que el van 
fer possible: l’Institut Munici-
pal de Cultura, els Magatzems 
Faro, la Papereria Codorniu, 
la revista Llengua Nacional i el 
Banc Sabadell.

47
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
25 d’abril de 2014Cultura



48
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
25 d’abril de 2014 Cultura

CULTURA / LA VEU

L’Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de l’Anoia, 
l’AUGA, dóna a conèixer les 
conferències previstes per al 
tercer trimestre del curs 2013-
2014.  Del 28 d’abril al 16 de 
juny, un total de 8 sessions 
d’àmbits diversos es portaran 
cada dilluns a les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.
La primera sessió del 3r tri-
mestre anirà a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada, que farà un reconeixe-
ment a la diada que va viure 
Igualada ara fa 40 anys, en 
ser proclamada Ciutat Pubilla 
de la Sardana, l’abril de 1974. 
La conferència comptarà amb 
el testimoni dels organitza-
dors, Joan Solà i Teresa Far-
rès, i clourà amb una ballada 
de sardanes, oberta a tothom.
 
Conferències de temàtiques 
diverses
La resta de conferències del 
3r trimestre tractaran àmbits 
diversos, com: la història i 
l’escriptura, a càrrec de Da-

niel Piñol; la música, a càrrec 
de Joaquim Font i també Joan 
Vives; l’economia, amb Joa-
quim Solé; la robòtica quirúr-
gica, amb la conferència de 
Josep Amat; l’aventura de ca-
minar de Roma a Santiago de 
Compostel·la, amb Salvador 
Serra, i una sarsuela, amb els 
Amics de l’Òpera d’Igualada
L’AUGA, que va començar fa 
prop de vint anys de la mà de 
Magí Puig i Gubern, ha conti-
nuat fins avui mantenint l’ob-
jectiu de continuar aprenent. 
Hi ha entitats d’extensió uni-
versitària per a la gent gran en 
moltes ciutats catalanes, però 
Igualada és un cas destaca-
ble, ja que compta amb una 
mitjana d’assistència de cinc-
cents alumnes, que omplen 
el Teatre Municipal l’Ateneu 
cada dilluns.

AUGA presenta la programació 
del 3r trimestre del curs

Els 40 anys d’ «Igua-
lada ciutat pubilla de 
la sardana» obren 
la programació de 
l’últim trimestre

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 26 a ¼ de 
12 del matí la Coral Infantil 
Gatzara realitzarà les tradici-
onals caramelles de cada any 
començant per la Plaça del 
Rei on es farà la primera can-
tada. També es cantarà per di-
ferents comerços al carrer del 
Roser, a la Plaça de l’Ajunta-
ment, al carrer de l’Argent, al 
carrer Sant Magí,…
Esteu tots convidats a escol-
tar-nos! Us hi esperem!

Arriben les 
caramelles de la 
Coral Gatzara

MÚSICA / LA VEU

El recital de piano previst per 
demà dissabte a la sala cape-
lladina Paper de Música que 
havia d’anar a càrrec del pi-
anista José Enrique Bagaría 
queda anuŀlat per motius de 
salut de l’artista. Disculpeu les 
molèsties.

Queda anul·lat el 
recital d’Enrique 
Bagaría a Paper de 
Música

LLIBRES / LA VEU

Amb motiu de la festa de Sant 
Jordi, la Institució de les Lle-
tres Catalanes i Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
organitzen conjuntament el 
Tren Literari, una activitat que 
vol convidar els usuaris de les 
diverses línies de FGC a con-
versar, sentir com reciten o 
demanar dedicatòries als es-
criptors convidats.
En el cas de la línia d’Iguala-
da, el Tren Literari farà el seu 
recorregut el dissabte, dia 26 
d’abril. Laura Borràs, directo-

ra de La ILC, i l’escriptor local 
Pep Elias viatjaran en el ferro-
carril que sortirà de l’estació 
d’Igualada a les 10.54 en di-
recció a Plaça Espanya, i en 
el viatge de tornada, que sor-
tirà de Barcelona en direcció a 
Igualada a les 18.09 hores.
Els altres escriptors que par-
ticipen en aquesta edició del 
Tren Litetari són: Marta Pes-
sarrodona, des de Terrassa 
(dia 22); Genís Sinca, des de 
Manresa (dia 24), i Anna Gar-
cía Garay, des de Sabadell 
(dia 25).

El Tren Literari, una tertúlia amb 
Pep Elias durant un viatge amb 
ferrocarril

Amb la mirada a l’Atlàntic; rústic i agrest, de sòlids i 
esfereïdors penya-segats, aquest ancestral territori 
de La Bretanya atlàntica encara s’entesta a asseverar 
aquella genuïna identitat que li van conferir el llegat 
de tantes petjades cèltiques, de proeses de mítics 
corsaris i d’uns apassionants relats artúrics que, al 
capdavall, han estat addicionats als seus millors atri-
buts naturals: la discontinuïtat del seu perfil costenc 
i la seva personalitat marinera. 

Des de sempre, així i tot, el poble bretó mai no ha 
escatimat esforços a l’hora d’assimilar aquelles pe-
culiaritats hereditàries de la seva terra les quals han 
contribuït a diferenciar-la amb escreix de la resta 
de les regions franceses i a fer-la sentir categòri-
cament especial; fins el punt de definir l’essència 
d’una ànima bretona que s’avé a ser tan dramàtica i 
humanitzada com la fesomia feréstega dels seus pa-
ratges megalítics o de les seves inalterables costes 
ferotgement  copejades per l’oceà. En aquest sentit, 
aquesta regió de l’occident de França, tan primària 
com civilitzada, amb certes reserves envers l’avenir, 
segueix aferrada -o sinó segrestada- en el seu aspre 
i accidentat litoral, trobant pricipalment en el mar la 
seva primordial raó de ser.

Tot un esplèndid contorn costaner se’t descobreix 
desplegat en més d’un miler de quilòmetres que 
dibuixen aquella Finisterre abrupta i esquívola dels 
confins del poble bretó des de la badia de Mont 
Saint-Michel fins els sorprenents aiguamolls del golf 
de Morbihan. I és en aquests encontorns on la Bre-
tanya fa proclama del seu factor diferencial, amb uns 
veïnatges que pesquen i naveguen des d’èpoques 
immemorials amb pràctiques tan tradicionals com 
artesanes per a perpetuar el seu singular intercanvi 
comercial i també cultural amb una veïna Gran Bre-
tanya i amb les antigues contrades celtibèriques del 
Cantàbric. I és potser la sòbria i freda, però captiva-
dora, ciutat emmurallada de Saint-Malo el més gran 
exponent d’aquest hereditari esperit desassossegat 
i laboriós dels mariners bretons d’ençà el segle XVI.

Això no obstant, el temperament bretó és també beneficiari  d’una 
concepció emfàtica del sentit de l’honor, del tracte humà i molt espe-
cialment d’un llunyà deler de perfeccionament en els seus afers quo-
tidians; un tarannà que en molts casos és atribuïble a una arrelada 
manera d’entendre la mort i tot el culte que se’n deriva. Si bé és his-
tòric que per aquests confins d’Europa s’ha anat vivint la mort amb un 
profund hermetisme, aquest puntual silenci dramàtic de cada família 
ha teixit un sentit d’empegueïment i de timidesa que només s’ha vist 
compartit en algunes  expressions del culte en què hom intentava 
mantenir el cos del difunt a la pròpia llar per tal d’aconseguir un lli-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Atlàntic bretó, una gent i un tarannàArquitectures i veïnatges

gam més pregon amb el més enllà. Aquests vincles 
tan penetrants entre la vida i la mort que havien do-
nat lloc a profuses i complexíssimes construccions 
funeràries i, també, als populars conjunts escultòrics 
dels calvaris han contribuït a cimentar unes atàviques 
creacions autòctones que delaten a tort i a dret una 
empedreïda disposició a una avinença  pudorosa  i  
apocada amb les ànimes forasteres.  

Des d’una perspectiva paisatgística, tant a la prima-
vera com a la tardor, per les costes bretones pots 
apreciar -amb la mirada atònita, això sí- les marees 
més gegantines de tot Europa, amb aquells estranys 
refluxos que aborden uns respectables desnivells. 
Cada cop que aquestes s’arrosseguen irremissible-
ment segrestades pels cicles de la lluna ho esberlen 
tot, bo i esclatant contra uns sòlids penya-segats, 
envaint badies i estuaris, penetrant metres i metres 
endins per a abandonar-se en aquells braços de mar 
que són les ries. Tan bon punt com detectes que la 
marea baixa, però, de seguida vas albirant despullats, 
uns apaïsats terrenys desolats, grisencs i quasi inac-
cessibles per al trànsit humà.

Una mirada a ponent, entre els límits de Finisterre, des 
de la Costa del Granit Rosa fins més enllà de Cornua-
lles, et convida a descobrir unes magnífiques forma-
cions granítiques, al costat d’algunes platges i unes 
captivadores cales que et suggereixen la presència 
d’un inigualable continu rocós que no és altre que un 
espectacular bestiari de pedres desgastades per ero-
sions successives. Enmig d’una aurèola de força i de 
misteri, des de qualsevol orientació, aquestes estram-
bòtiques siluetes són capaces de aguditzar tot el que 
la fantasia et disposi a imaginar; i sinó et serà fàcil de 
traspassar-te a aquells immortals relats de Rabelais 
en què els gegants Gargantua i Pantagruel es movien 
amb total llibertat i envaniment des de ponent fins a 
terra endins sortejant qualsevol de les barreres me-
galítiques dels dies dels celtes, que encara romanen 
dempeus.
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MOSTRA D’IGUALADA
- Igualada 
XV Mostra d’Igualada. Durant 
tot el cap de setmana el teatre 
envaeix carrers, places i espais 
de la ciutat.
Durant tot el cap de setmana a 
diversos espais. 

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club de lectura per a joves a 
partir de 14 anys que han llegit 
el llibre “Bel, amor més enllà de 
la mort” de Care Santos.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de Lectura Infantil amb el 
llibre “Rovelló” de Josep Va-
llverdú.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Montbui.

CLUB DE LECTURA DEL NU-
CLI ANTIC
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a adults que 
han llegit tots un mateix llibre, 
en aquesta ocasió “Donde na-
die te encuentre”, d’Alicia Gimé-
nez Bartlett.
Divendres a 2/4 de 4 de la tar-
da al centre de serveis de nucli 
antic.

TEATRE
- Òdena 
Farrés Brothers i cia presenten: 
TRIPULA, la seva nova propos-
ta que transcorre dins un glo-
bus.
Divendres a les 8 del vespre al 

centre cívic del Pla d’Òdena.

DISSABTE 26

CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles de la 
coral infantil Gatzara.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí pel centre de la ciutat.

25 ANYS CANTANT CARAME-
LLES
- Igualada 
Cantada de caramelles de l’As-
sociació de Veïns dels carrers 
Sta Caterina, Carme i travessi-
es.
Dissabte a partir de les 6 de la 
tarda pel centre de la ciutat.

CONCERT
- Igualada 
Cants en la missa solemne de 
la vigília de la Mare de Déu de 
Montserrat.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’església de Montserrat.

V ANIVERSARI DE L’ESCOLA 
DE TEATRE
- Piera 
Jornada amb activitats per a 
totes les edats: tallers, actua-
cions...
Dissabte durant tot el dia al Te-
atre Foment.

MILENARI DE CALAF
- Calaf 
Encetarem els actes de com-
memoració del Mil·lenari de 
Calaf. Trabucaires, ball de ge-
gants...
Dissabte a partir de les 8 del 
matí a la plaça Gran.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA. 
BIKIMEL
- Calaf 
La cantautora Bikimel presenta 
el seu darrer treball a Calaf.
Dissabte a les 11 de la nit al Ca-
sal de Calaf.

CINEMA
- Vilanova del Camí 
Sessió de cinema amb la pro-
jecció de la pel.lícula “El origen 
del plantea de los simios”.
Dissabte a les 10 del vespre al 
centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DIUMENGE 27

PREMIS TREC
- Piera 
Acte de lliurament de la 7a 
edició dels premis TREC, amb 
l’actuació musical d’alumnes de 
l’Aula Municipal de Música.
Diumenge a les 12 del migdia 
a la sala d’acte de l’Ajuntament.

CINEMA
- Vilanova del Camí 
Sessió de cinema familiar amb 
la projecció de la pel.lícula “La 
Ponyo en el penya-segat”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Conferència sobre “Igualada, 
ciutat pubilla fa 40 anys” a càr-
rec de Joan Solà i Teresa Far-
rés. Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-

atre Municipal l’Ateneu.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
Contes i llegendes sobre les 
nostres cançons. A càrrec de la 
soprano Marga Mingote.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

DIMARTS 29

CLUB DE LECTURA “XERREM 
EN CATALÀ”
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit totes 
el llibre “El teu nom és Olga” de 
Josep M. Espinàs.
Dimarts a les 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

CONCERT DE MÚSICA I POE-
SIA
- Igualada 
“Absències. en memòria de 
Toni Pallarès”. Concert a càrrec 
dels alumnes de cant, piano i 
guitarra de l’EMI.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

TRICENTENARI 1714
- Igualada 
L’adaptació teatral de “Lliures 
o morts” a càrrec de David de 
Montserrat plantejada com un 
monòleg .
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA. “LA MEDICINA 
AYURVÈDICA”
- Piera 
La medicina ayurvèdica es 

basa en la teoria dels 5 ele-
ments del funcionament de 
l’univers.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 30

BARRUFACINEMA
- Igualada 
Històries de les Tres bessones: 
“Catalònia terra de tots”, “Les 
tres bessones i la llegenda de 
sant Jordi”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ DE “PIERA TU-
RISME”
- Piera 
Neix a la vila «Piera Turisme», 
una nova associació amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer Pie-
ra.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

MILENARI DE CALAF.
- Calaf 
“Observació del cel d’avui i del 
de fa 1.000 anys” a càrrec d’Al-
bert Borràs.
Dimecres a les 10 del vespre al 
turó de sant Sebastià.

DIJOUS 1

APLEC DE SANT SEBASTIÀ
- Calaf 
Calaf viurà l’1 de maig un nou 
Aplec de Sant Sebastià, amb 
diverses activitats.
Dijous a partir de les 10 del matí 
al turó de sant Sebastià.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

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 Gas-
par Camps.

JOVES X LA CREATIVI-
TAT
Recull de treballs gràfics rea-
litzats per joves igualadins or-
ganitzat per la Kaserna. 
De l’1 d’abril al 31 de maig a 
La Kaserna.

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

FEM QUÍMICA JUNTS
Exposició bibliogràfica sobre 
aquesta branca de la ciència. 

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

10 ANYS AMB DISPIERA
Mostra de totes les activitats i 
totes les persones que fan pos-
sible l’associació Dispiera. 
De l’1 d’abril al 30 d’abril a la 
Biblioteca 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 recents 
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 diver-
sitat cultural i paisatgístic d’ar-
reu 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 Reservart 
dels Hostalets de Pierola.

ELLS FAN L’ESFORÇ I TU 
QUE ETS D’AQUÍ... NO 
ELS PARLARÀS EN CA-
TALÀ?
Mostra fotogràfica de Josep 
Rojas sobre les moltes perso-
nes nouvingudes que estan 
aprenent el català. 
Del 18 d’abril al 2 de maig al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

CONTES INFANTILS DE 
LA GUERRA
Partint de la col.lecció de Frei-
xes-Garriga l’exposició mostra 
contes de la Guerra Civil i el 
seu proselitisme. 
Del 23 d’abril al 14 de maig al 
vestíbul de la Biblioteca central 
d’Igualada.

15 LECTORS RECOMA-
NEN
Selecció dels llibres recoma-
nats per 15 igualadins i presen-
tació dels seus autors. 
Del 23 d’abril al 31 de maig a la 

sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

25 ANYS DE LA MOS-
TRA. LES FIRES DE TE-
ATRE INFANTIL I JU-
VENIL A CATALUNYA 
(1990-2014)
A través de cartells de les di-
verses mostres de teatre de 
Catalunya es pot fer una tra-
jectòria sobre la seva història. 
Del 24 d’abril al 4 de maig a la 
Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada.

MIRADA D’UNA DONA
L’Anna Gonzàlez Capell expo-
sa la seva col·lecció de peces 
de ceràmica, tornejades amb 
fang vermell i engalbades 
amb fan negre. 
Del 18 al 28 d’abril a la sala 
muncipal d’exposicions de Pi-
era.
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Estrena de la setmana •  Pompeya

RAMON ROBERT.-

El pèplums, siguin de caire 
bíblic (l’encara recent Noé), 
d’aventures èpiques ( la conti-
nuació de 300, també a la car-
tellera catalana) o de romans, 
segueixen resultant atractius 
per a una bona part de l’au-
diència. Ara ens arriba el que 
segurament serà el pèplum 
més espectacular i aparatós 
de l’any, Pompeya, una su-
perproducció en la que hi ha 
aventures, una història d’amor 
i un desastre natural de pro-
porcions catastròfiques. De 
fet, és tracta de la megaèpica 
recreació que el director Paul 
WS Anderson fa d’una de les 
tragèdies més apassionants 
i comentades de l’Antiguitat 
clàssica. El film és centra en 
els dies previs a l’erupció del 
Vesuvi, que va desencadenar 
un dels grans desastres de la 

història de la humanitat.
Ambientada en l’any 79 d. C., 
explica l’heroica història de 
Milo (Kit Harington), un esclau 
convertit en gladiador, que es 
veu ficat en una cursa con-
trarellotge per salvar al seu 
veritable amor, Cassia (Emily 
Browning), la bella filla d’un ric 
mercader, promesa contra la 
seva voluntat amb un corrupte 
senador romà. Quan el volcà 
Vesuvi entra en erupció i co-
mença a expulsar un torrent 
de lava abrasadora, Milo hau-
rà obrir-se pas lluitant per sor-
tir de la sorra i salvar la seva 
estimada mentre l’altre temps 
esplèndida ciutat de Pompeia 
s’ensorra al seu voltant.
Essencialment, Pompeya és 
una peŀlícula espectacular. 
Aquest cap de setmana s’es-
trena en una trentena de sales 
catalanes. 
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La destrucció de Pompeia

Estrena a Tous •  El camino de vuelta

RAMON ROBERT.-

Una de les millors comèdi-
es dramàtiques dels darrers 
anys, Los descendientes (amb 
paper principal per a George 
Clooney), va ser escrita per la 
parella formada per Nat Fa-
xon i Jim Rash. Aquells mag-
nífics i oscaritzats guionistes 
s’han retrobat per escriure i 
realitzar El camino de vuelta. 
En aquesta ocasió es centren 
en el personatge d’un desori-
entat i cohibit adolescent, el 
qual aprèn a acceptar-se a si 
mateix amb l’ajuda d’un men-
tor gens convencional. En el 

Un estiu inoblidable
transcurs d’un estiu, el noi (de 
14 anys) tractarà de trobar la 
força que necessita per poder 
trobar-se a si mateix, i de pas, 
enfrontar al seu padrastre. 
Aquest home beu, consumeix 
drogues i se’n va de gresca 
amb altres dones. Duncan 
també voldria tornar a relacio-
nar-se amb la seva mare 
Interpretada per Liam Ja-
mes (el noi), Toni Collette ( 
la seva mare), Steve Carell ( 
el padrastre) i Sam Rockwell 
(l’extravertit director del parc 
aquàtic Water), El camino de 
vuelta és una peŀlícula més 

que satisfactòria. A la fi, una 
divertida i reconfortant histò-
ria d’autoconeixement creada 
pels citats Nat Faxon i Jim 
Rash. Tots dos, que escriuen 
junts des de fa temps, debuten 
en la direcció cinematogràfica 
amb un argument original ple 
de veritable enginy, d’humani-
tat i d’evocacions d’un temps 
d’estiu, passat i present. El 
protagonista, Duncan, es va 
obrint poc a poc i comença a 
trobar per fi el seu lloc al món; 
tot això durant un estiu que 
mai no oblidarà.

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

EL CAMINO DE VUELTA
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Nat Faxon i Jim Rash. Amb Liam 
James, Steve Carell i Toni Collette. Duncan és un adolescent de 14 anys 
que, en el transcurs d´un estiu, tractarà de trobar la força que necessita 
per poder trobar-se a si mateix, i de pas, enfrontar al seu padrastre. Aquest 
home beu, consumeix drogues i se’n va de gresca amb altres dones. 
Duncan també voldria tornar a relacionar-se amb la seva mare.

POMPEYA
Estats Units. Peplum. De Paul W.S. Anderson. Amb Kit Harington, Emily 
Browning, Jared Harris i Kiefer Sutherland. Any 79 d.C. Milo, un esclau 
convertit en gladiador, intenta recuperar l´amor de Cassia, la bella filla 
d´un mercader. Milo haurà de lluitar en una cursa contra el temps per 
salvar la seva estimada mentre la magnífica ciutat de Pompeia s’esfondra 
al seu voltant.

LA VIDA INESPERADA
Espanya. Comèdia. De Jorge Torregrossa. Amb Javier Cámara, Raul 
Arévalo i Carmen Ruiz. Juanito és un actor que va anar a Nova York a 
triomfar. Els anys han passat, no ha aconseguit l´èxit que esperava, i ara es 
guanya la vida treballant en el que pot. Un dia arriba a visitar el seu cosí, 
aparentment un triomfador.  No obstant això, la convivència entre tots 
dos anirà descobrint la realitat que hi ha darrere de cada un d’ells.

THE AMAZING SPIDERMAN 2
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Marc Webb. Amb Andrew Garfield, 
Emma Stone i Jamie Foxx. Peter Parker porta una vida molt ocupada. 
Estudia a l´institut i surt amb la Gwen. I sense que ningú ho sàpiga, és 
també el superheroi Spider-man. Les coses canviaran per a Peter quan 
apareix un nou malvat, Electro, i un vell amic, Harry Osborn. 

LA LADRONA DE LIBROS
Estats Units. Drama. De Brian Percival. De Sophie Nelisse, Geoffrey Rush 
i Emily Watson. Narra la història d´una animosa i valerosa joveneta 
anomenada Liesel, que transforma les vides de totes les persones del seu 
entorn quan l´envien a viure amb una família d´acollida a l’Alemanya de 
la Segona Guerra Mundial. Per a Liesel, el poder de les paraules i de la 
imaginació es converteix en una forma de fugir de la realitat.

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

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

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

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 14 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 i Dm.: 17:30/19:40/21:50

2/RIO 3D (apta) 
Dg.: 11:30
2/CAPITAN AMERICA (12 anys) 
Ds. i Dg.: 15:30
2/SPIDERMAN 3D (7 anys) 
Dv. a Dg: 18:20
Dll i Dm: 18:00
2/POMPEYA 3D (7 anys) 
Dv. a Dg: 21:40
Dll i Dm: 21:00

3/LA VIDA INESPERADA (7 anys) 
Dv.: 18:00/20:15/22:20
Ds.: 15.40/18:00/20:15/22:20
Dg.:11:40/15.40/18:00/20:15/22:20
Dll i Dm.: 17:30/19:40/21:50

4/EL TOUR MUPPETS (apta)  
Ds. i Dg: 15:30
4/PEABODY Y SHERMAN (apta) 
Dv. i Ds: 17:45
Dg.: 12:00/17:45
4/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 
Dv. a Dg.: 19:40/21:45
Dll i Dm.: 18:30/20:40

5/POMPEYA (7 anys)
Dv.: 17:40/19:50/22:15
Ds.: 15.30/17:40/19:50/22:15
Dg.:11:50/15.30/17:40/19:50/22:15
Dll i Dm.: 17:30/19:40/21:50

6/SPIDERMAN (7 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dll. a Dj.: 17:45/20:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
LA LADRONA DE LIBROS  (7 
anys)
Diumenge: 18:00
EL CAMINO DE VUELTA (7 anys) 
Diumenge: 20:05
Dijous 1 de maig: 18:00
MONUMENTS MEN (7 anys) 
Dijous 1 de maig: 19:45

7/LEGO (apta)
Dg.: 11:40
7/FROZEN (apta)  
Ds.: 17:30
7/FREE BIRDS (apta)
Dg: 17:30
7/KAMIKAZE (7 anys)
Dv.: 17:30
7/NOÉ (12 anys)
Dv. a Dg: 19:40/22:20
Dll i Dm.: 18:20/21:00

8/ RIO (apta)
Dv.: 18:00/20:10
Ds.: 15.40/18:00/20:10
Dg.:11:50/15.40/18:00/20:10
Dll i Dm.: 17:30
8/ KAMIKAZE (7 anys)
Dll i Dm.: 19:45
8/ GRAN HOTEL BUDAPEST 
Dv a Dg.: 22:15
Dll i Dm.: 21:45

CINEMA A L’ANOIA

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

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54
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Igualada, abril de 2014

Neus Ràfols Torrents
     Ha mort el 16 d’abril a l’edat de 90 anys

Amb tristesa per la seva falta i amb la serenitat del seu descans, els familiars de la 
Neus volem fer arribar el nostre agraïment a tota la gent que ens 

ha acompanyat en els darrers dies.

També donem les gràcies als professionals de la Residència Amma, que ha estat casa 
seva aquests últims anys, i a l’Hospital d’Igualada pel tracte rebut.
 

Igualada, abril  de 2014

En record de

Jaume Enrich Massana
Vidu d’Anna Galceran Gassó

Ha mort cristianament  el passat diumenge  dia 20 d’abril.
A.C.S.

Els seus estimats:   �lls, Jordi i Anna, Jaume (+) i Celia; néts, Roger, Aleix, Gemma i Laura i  
demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 23 
d’abril al oratori de Funerària Anoia.

 Funerària Anoia, S.L.

La Pasqua torna a florir. A tot 
arreu del món torna a fer-se 
present la bona notícia de la 
Pasqua: Jesús ha ressusci-
tat!
Any rere any la novetat de la 
Pasqua omple el cor de l’ale-
gria de la victòria de Crist so-
bre el pecat i la mort. Aquesta 
és la novetat que mai no mor. 
La nova de la Pasqua és la 
novetat sempre nova, perquè 
el cor dels homes i dones de 
tots els temps i tots els llocs 
no es cansen mai d’escoltar-
la, i perquè la bona notícia 
de la Pasqua ens porta la 
presència de Crist, el qui viu 
per sempre, el qui viu i actua 

enmig de nosaltres.
La Pasqua floreix perquè ens 
porta la nova fillada dels ba-
tejats en la nit de Pasqua. 
Aquests són els qui enmig del 
món han sentit la presència de 
Jesús que omple el seu cor de 
l’aigua de la vida, de la llum 
esplendent, de la vida eterna 
i que han rebut la vida nova 
de batejats. Cada vegada que 
una persona obre el seu cor 
de veritat a la fe cristiana es fa 
present el misteri de Pasqua. 
Crist es fa present, trobadís. 
I així es fa realitat la trobada 
amb l’esdeveniment de Jesús 
mort i ressuscitat, viu enmig 
nostre.

La fe és el trobament amb 
l’amor que mai no mor, el tro-
bament amb una persona vi-
vent, més real que la realitat 
mateixa, més formós que la 
mateixa bellesa, més amorós 
que el mateix amor. Perquè 
Jesús, el Fill de Déu, mort i 
ressuscitat, és aquell en qui 
tota realitat pren sentit i relleu, 
és aquell en qui tota bellesa 
s’emmiralla, és aquell en qui 
l’amor pren la paraula definiti-
va que perdura sempre.
La Pasqua torna a reflorir en 
el cor dels creients en el dia 
de Pasqua si obrim el cor a la 
gràcia sempre nova d’aquesta 
festa de les festes dels cristi-

ROMÀ CASANOVA

Jesús ha ressuscitat!

Bisbe de Vic

ans. Cada Pasqua ens cal tor-
nar a dir que sí a Jesús, com si 
fos el dia del nostre baptisme. 
La vida del cristià torna a re-
florir cada Pasqua si acceptem 
que Crist ressuscitat entri més 
i més en la nostra vida. Ens cal 
acollir de nou Crist com aquell 
que està sempre al nostre cos-
tat i que camina amb nosaltres.
La Pasqua es manifesta en la 
vida del cristià amb les obres 
pròpies del qui és fill de la llum. 
Les obres pròpies de la tene-
bra han de ser tretes del cor 
del qui es deixa il·luminar per 
Crist ressuscitat. Les obres de 
la llum són la veritat i l’amor, 
la justícia i la pau, el perdó i 

la reconciliació, la puresa i la 
fecunditat.
La Pasqua dóna com a fruit, 
en el cor i en la vida del qui 
creu en Crist ressuscitat, 
el testimoniatge, la missió, 
l’evangelització.
Crist mort i ressuscitat és la 
notícia que mai no pot deixar 
de ser present en la paraula i 
en les obres del cristià.
El papa Francesc ens recorda 
en l’exhortació Evangelii gau-
dium quin és aquest anunci: 
«Jesucrist t’estima, va donar 
la vida per salvar-te, i ara és 
viu al teu costat cada dia, per 
il·luminar-te, per enfortir-te, 
per alliberar-te» (núm. 164).

MÓN / LA VEU

Espanya és el segon país eu-
ropeu, després de Grècia, amb 
menys capacitat per reduir la 
pobresa infantil amb ajuts soci-
als. Ho diu un informe de l’ONG 
Save the Children presentat el 
passat 15 d’abril a Madrid. El 
document apunta que a l’Estat 
espanyol hi ha 2,8 milions de 
nens que estan en risc de cau-
re en la pobresa, un de cada 
tres menors d’edat.
L’informe “Pobresa infantil i Ex-
clusió Social a Europa”, expli-
ca que al voltant de 27 milions 
d’infants corren el perill de cau-
re en aquesta situació a la Unió 
Europea (més Islàndia, Norue-
ga i Suïssa). Davant d’aquest 
problema, hi ha països que 
posen en marxa polítiques so-
cials que funcionen millor que 
en altres. A l’Estat espanyol 
les ajudes públiques no han 
aconseguit esmorteir aques-
tes taxes més enllà del 6,9%, 
segons l’informe de Save the 
Children. Als països nòrdics, 
aquestes iniciatives han acon-
seguit retallar la pobresa in-
fantil en un 18% en plena crisi 
econòmica.
L’ONG assenyala: “Espanya 
està a la cua d’Europa, junta-
ment amb Grècia. Abans de 
les prestacions, el percentat-

ge net de nens sota el llindar 
de la pobresa era a Espanya 
d’un 36,8%. Amb les ajudes, 
un 6,9% d’aquests nens han 
pogut sortir-ne, de manera que 
la taxa se situa en el 29,9%”. 
El document afegeix que a Ir-
landa, per exemple, les seves 
prestacions han aconseguit 
reduir la pobresa infantil 32 
punts, passant d’un 49,1% a 
un 17,1%.
Els estats amb menys nens en 
situació de pobresa (els països 
nòrdics, Àustria, Eslovènia i 
Holanda) són els que tenen 
una despesa específicament 
dissenyada “per abordar les 
causes profundes” del proble-
ma. En canvi, l’ONG diu que 
les polítiques estatals en paï-
sos com Grècia, Espanya, Ità-
lia, Polònia, Romania, Bulgària 
i Portugal tenen “un impacte 
baix” en la reducció del risc de 
pobresa d’entre el 3% i el 8%, 
abans i després de rebre les 
ajudes socials. A la cua hi ha 
Grècia, que no supera el 3%. 
Després de l’estat espanyol 
(6,9%), hi ha Itàlia (7,1%), Po-
lònia (7,4%), Romania (7,6%) i 
Portugal (7,9%). Al capdavant, 
a més d’Irlanda (32%), hi ha el 
regne Unit (26,1%) i Luxem-
burg (23,2%).

Ajudes ineficaces per 
combatre la pobresa infantil a 
l’Estat espanyol



Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Cervantes 30. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques

   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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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... 



La força dels pensa-
ments alternatius.

Moltes vegades les per-
sones fem interpretacions 
dels pensaments dels altres 
sense saber realment el que 
pensen, aquest fet ens por-
ta a fer generalitzacions de 
pensaments. D’altres vega-
des, d’un pensament que no 
podem assegurar ni tampoc 
tenim cap manera de com-
provar n’acabem creant un 
altre que ens provoca males-
tar. Un exemple seria, una 
dona que està esperant al 
seu marit el qual fa 10 minuts 
tard i ve de la feina en cotxe, 
la dona comença a pensar 
que el seu marit ha tingut un 
accident de cotxe, ja que el 
truca i no contesta, aquest 
pensament li crea ansietat. 
Com a pensament alternatiu 
podria pensar, ha sortit tard 
de la feina o que ha trobat 
trànsit, si no agafa el mòbil, 
és perquè està conduint i no 
el pot agafar. Creant aquest 
tipus de pensaments alter-
natius, el nivell d’ansietat 
baixa.
El cervell té més força del 
que ens imaginem, però si 
ens adonem d’aquesta força 
i la transformem en positiva 
podrem mirar les coses des 
d’una altra perspectiva i viu-
re una mica millor.

d’Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica
 i de la salut i psicoteràpia.

Consells 

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. 602 303 825

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES

Relax  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de 
Ingredients per 4 persones: 
-1 llauna grossa de pinya en almívar
(de 820g de pes net, 510g de pes
sense almívar)
-3 fulles de gelatina
-Caramel líquid
-3 rodanxes de pinya i 3 cireres
-1 sobre de �am Royal per a 4 unitats
-1/2l de llet

Flam amb pinya
Preparació:
Triturar la pinya amb el túrmix i colar ben �. Remullar la gelatina en aigua freda i 
desfer-la amb una mica d'almívar calent. Barrejar amb el puré de pinya. Untar un 
motlle allargat amb caramel líquid, posar 3 rodanxes al fons amb una cirera dins de 
cada forat i abocar a sobre el puré de pinya. Deixar a la nevera �ns que qualli. Prepa-
rar el �am tal i com indica el paquet i abocar sobre la capa de pinya. Tornar a deixar 
a la nevera �ns que qualli. Desemmotllar capgirant el pastís i servir ben fresquet de 
la nevera amb una mica de nata muntada.

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

Restaurant 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

Menús per a celebracions 
Menjador privat

Obert caps de setmana i festius

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual

Tel. reserves: 93  808  00  05 
Mòbil: 659 997 297

Ctra. Igualada a Valls Km. 52,5 ( C-37)
Santa Maria de Miralles

www.facebook.com/calescola

 

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

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Tots coneixem equips de dos 
que funcionen de meravella. 
I si es diuen Òscar encara en 
tenim més exemples. L’Òscar 
Balcells i l’Òscar Rodríguez, 
igualadí el primer i de Sant 
Andreu el segon, són respec-
tivament el gerent i el director 
de La Mostra de Teatre Infantil 
i Juvenil. Poques vegades he 
gaudit tant fent una entrevista a 
tres veus. Sota el seu aspecte 
seriós hi ha dues persones ale-
gres i iròniques, enamorades 
del teatre i de la feina ben feta. 
Parlant amb els dos Òscar, 
t’adones que es pot treballar 
molt i bé i gaudir fent-ho.
Com es mesura l’èxit de la 
Mostra?
O. Balcells: Es mesura a partir 
d’un seguit de dades: nombre 
d’espectadors, de programa-
dors, de qualitat dels espec-
tacles, de bona organització 
i també, encara que això no 
es veu immediatament, amb 
el nombre de contractacions. 
Veient la cara dels especta-
dors o el riure dels infants, hom 
s’adona que la Mostra és un 
element molt positiu.
És difícil encabir tots els 
espectacles?
O. Rodríguez: Dificilíssim. 
Penseu que s’accepten al vol-
tant del disset per cent de les 
propostes que ens fan. Són 
percentatges baixos perquè hi 
ha criteris molt clars, però et dol 

no donar cabuda a tothom que 
vol assistir-hi.
A què es deu el caliu que té 
La Mostra a Igualada?
O. Balcells: Perquè Igualada 
és una ciutat amant del teatre. 
De petit ja anava a espectacles 
infantils perquè m’hi portava la 
mare. La feina feta primer per 
Rialles i després per Xarxa, és 
el que justifica que la llavor de 
La Mostra hagi fructificat i que 
la ciutat tingui tants grups de 
teatre.
Què és el teatre infantil i 
juvenil?.
O. Rodríguez: Des de temps 
ancestrals el teatre són perso-
nes representant una història. 
El teatre s’adapta a la reali-
tat que l’envolta i va introdu-
int noves tecnologies i noves 
formes de llenguatge. 
O. Balcells: Si em permeteu 
ho resumiria en paraules de 
Marcel Gros: el teatre és un 
grup de persones a les fosques 
escoltant un il·luminat.
Catalunya exporta teatre?
O. Rodríguez: El teatre català 
és un referent a l’Estat i també 
a Europa i té una consideració 
altíssima. Dins del teatre fami-
liar les companyies catalanes 
s’han obert fora.
La temàtica del teatre infantil 
i juvenil evoluciona al mateix 
ritme que evoluciona la soci-
etat catalana?. 
O. Rodríguez: Estem parlant de 
teatre en català al qual assis-

teixen espectadors catalans, 
castellans, sud-americans o 
magribins... el teatre està aju-
dant a formar la societat.
És complicat fer funcionar 
més de cent representaci-
ons en tres dies?.
O. Balcells: És complicat ges-
tionar el volum de representa-
cions i públic. Com més gent 
vingui millor. Encara que es 
compliqui, tothom és benvingut 
a Igualada. Som una ciutat molt 
atractiva per a les famílies cata-
lanes per tot l’espai urbà sense 
cotxes que tenim al centre.
La crisi ha condicionat la 
contractació. Està millorant 
la situació?
O. Balsells: A nivell de sensa-
ció les companyies troben una 
mica de millora. El que es veu 
és que s’ha aturat la davallada, 
però no en tenim dades fiables.
El 21% d’IVA no ajuda.
O. Balsells: És una animalada. 
Ha estat una mesura sense cap 
sentit. L’administració ha recap-
tat molts menys diners i a més 

En aquestes dies de Setmana 
Santa i Sant Jordi es mostren 
la riquesa cultural de la Catalu-
nya d’avui i l’afany integrador. 
Com el que demostra Manuel 
Balsera, ‘Hermano Mayor’ de la 
Confraria de Jesús Nazareno, 
Maria Santísima de los Dolores 
y Santo Entierro, on el seu Her-
mano Mayor, obrint els braços 
a totes les persones, siguin de 
qualsevol procedència o raça, 
per a tal de que tots se sentin 
com a casa seva. Igual que 
en els carrers i places, plenes 
de llibres, de roses, senye-
res i estelades. La majoria de 
la gent vol viure en pau. Vol 
guanyar-se la vida treballant 
i no dependre de cap subsidi. 
Només viure amb la llibertat 
que dóna poder organitzar-se 
la pròpia vida. I per molt que 
es vulguin polititzar les coses, 
uns pocs extremistes, siguin de 
la tendència que es vulgui, no 
podran modificar la voluntat 
dels que aspiren a ser com són 
i de conservar les seves tradici-
ons. Perquè les arrels a la terra 
mereixen tot el respecte. I és 
molt trist que hi hagi polítics 
que diguin que expulsaran del 
seu partit a algun nacionalista 
partit per anar a Fàtima, quan 
és en el seu que hi ha purgues 
i s’aparta els que discrepen dels 
que manen.

ha generat una alarma gene-
ral sobre el preu de la cultura 
i del teatre. L’IVA ha fet plegar 
moltes companyies. A Holanda 
i Portugal en sis mesos varen 
tirar enrere una mesura similar. 
A França l’IVA cultural és un 
5,5. Molt lluny del 21. 
Veurem novetats interes-
sants a la Mostra?.
O Rodríguez: Una de les nove-
tats que hem introduït aquest 
any són les seccions. Una es 
diu “atrevim-nos” on set com-
panyies presenten els seus 
espectacles amb maneres de 
fer diferents. Ens agrada portar 
espectacles de risc per ampliar 
el camp de visió dels progra-
madors.
Entrevistant al mateix 
temps al gerent i al director, 
m’adono que us enteneu bé. 
Normalment el director vol 
estirar-se més que el gerent.
O. Balcells: Des del primer dia 
-i fa set anys- ens entenem molt 
bé. Potser és perquè tots dos 
ens diem Òscar i som Piscis.

4 paraules amb... Òscar Balcells i Òscar Rodríguez
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