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El lamentable -i condemnable- episodi de 
l’agressió física al Primer Secretari del 
PSC, Pere Navarro, ha desencadenat els 
darrers dies un sensefí de comentaris als 
mitjans de comunicació i a les xarxes so-
cials, relacionats amb la crispació que viu 
la societat catalana. Certament, els ciu-
tadans fa temps que pateixen diàriament  
els efectes d’una crisi que s’allarga amb 
el temps, amb unes conseqüències trà-
giques per a moltes famílies, i d’això en 
tenim bona prova a l’Anoia, un dels terri-
toris més castigats de Catalunya. 

Més enllà d’anuncis macroeconòmics so-
bre els “brots verds” que marquen indicis 
de recuperació, la demolidora realitat del 
dia a dia és molt diferent. No és d’estra-
nyar que l’ambient sigui enrarit i l’aire es 
faci irrespirable per a qui no té recursos 
ni sortides, especialment si les notícies 
que generen els representants públics te-
nen més a veure amb corrupteles i brutí-
cia, que amb solucions i netedat. Des de 
la primera de les institucions de l’Estat, 
la Monarquia, fins al darrer dels ajunta-
ments, passant per “testaferros” intoca-
bles. Els exemples d’aquesta setmana 
al Congrés de Diputats amb la vicepresi-
denta del Govern, o les declaracions de 
la diputada Rosa Díez, són execrables i 
convindria denunciar-los a les instituci-
ons europees.
És per això que pretendre desviar l’aten-
ció i adjudicar l’esmentada crispació a un 
únic territori -Catalunya- i a una única raó 
-el procés sobiranista- és un error ma-
jestuós, i especialment indigne provenint 
d’una autoritat política catalana. El po-
ble català és un poble pacífic, que cerca 
nous camins a base del debat i del diàleg, 
i que pateix, per alguns més que ningú, la 
demostrada incapacitat dels governants 
espanyols. És un poble acollidor des de 
segles enrere i particularment intolerant 
amb la violència. Però de cap manera 
podem, ni aquí ni en cap altre lloc, con-
servar-nos indemnes davant de cretins i 
estafadors, i molt menys davant dels qui 
utilitzen un procés pacífic i modèlic per 
tapar la seva pròpia ineptitud i treure’n rè-
dits polítics amb mentides i provocacions.  
Contra aquests, el nostre millor clatellot 
és la condemna pública i l’escarni de la 
justícia.

Som gent 
pacífica

Igualada, Ciutat Pubilla de la Sardana 1974
El passat 21 d’abril, va fer 40 anys que Igualada va ser nome-
nada Ciutat Pubilla Universal de la Sardana. En aquell moment, 
aquest fet -encara en època franquista- va ser tot un esdeveni-
ment no només per a l’orgull igualadí, sinó per a tot el país. Va 
representar també el compromís ferm d’una ciutat amb la cultura 
catalana i les seves tradicions, i, és clar, en favor de la llengua 
catalana i la plena recuperació de les nostres llibertats. 

Esperanza Aguirre, presidenta del PP a Madrid, diu 
que alguns antitaurins catalans ho són perquè són 
antiespanyols. Ganes de simplificar. Els europeus 
que no els agraden les curses de braus seran també 
antiespanyols?

Carlos Valle, magistrat titular del jutjat d’Instrucció 
número 14 de Madrid tramita com a faltes els fets de-
nunciats per la policia municipal l’atestat 16.194/14 
de la Comissaria de Centro del passat 3 de abril del 
2014 per l’incident de tràfic a la Gran Via de Madrid 
protagonitzat per la presidenta del PP de Madrid. I 
vol localitzar testimonis. Ja ha rebaixat el delicte a 
falta. I d’ací a poc quedarà en res. 

Rafel Martín Faixó ha presentat una querella contra 
dels 8 policies nacionals que el van agredir a la mit-
ja part de la final de Copa del Rei. Segurament no 
tindrà el mateix tractament. De moment ja li han dit 
que es va resistir i els va provocar. I que vigili per no 
tornar a rebre.

Els reis Joan Carles i Sofia van assistir a Roma a 
la beatificació dels papes Joan XXIII i Joan Pau II, i 
van tenir una audiència amb el papa Francesc. Des-
prés el monarca va deixar a la reina per a visitar ‘los 
amigos del Golfo’ com se’ls coneix a Madrid i així im-
pulsar la cooperació política i els projectes espanyols 
en sectors com infraestructures, defensa i energies 
renovables.

Tito Vilanova, ideòleg del millor Barça de la Història, 
no va poder superar la seva malaltia i malgrat tots els 
esforços de la medicina va deixar un buit difícil d’om-
plir tant a la seva família com en el món del futbol.

El seu company Pep Guardiola, va declarar que 
“Catalunya és la meva pàtria i Catalunya no és Es-
panya”.

Jordi Cañas, diputat de Ciutadans ha deixat l’escó 
de diputat al Parlament. S’hi havia compromès si el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’imputa-
va. I ara el tribunal ha dit que “existeixen indicis que 
el diputat pugui estar relacionat amb un frau del im-
post de societats per valor de 429.203,45 euros”. I ho 
ha complert “Vull tenir un comportament exemplar”. 
Ara només cal que sempre ho hagi estat i que aques-
ta presumpció no es confirmi. En deixar l’escó ell ja 
ha avisat: “Tornaré”.

Artur Mas, president de la Generalitat no para de 
repetir que ell farà tot el possible per fer la consulta el 
9N i que ell només és el representant d’un poble que 
demana votar i no “un invent d’un malaltís embogit”. 
Per molt que ho digui a Madrid van a la seva.

Joaquim Nadal i Pere Navarro, veuen un PSC di-
ferent. Però malgrat que en el partit hi hagi corrents 
els que manen són els que tenen la majoria. I els que 
no hi estiguin d’acord o guanyen les eleccions o se’n 
van i creen un altre partit.

Elpidio José Silva, el jutge jutjat, va aconseguir atu-
rar la seva vista oral. No li havia sortit bé quedar-se 
sense advocat, però si poder recusar a dos membres 
del tribunal. Això li dóna temps i publicitat cara a la 
seva campanya a les europees. Si sortís elegit es 
convertiria en aforat i encara guanyaria més temps.

Veient com va la justícia tothom s’hi veu en cor. Jo-
sep Lluís Núñez, pare i fill, com gairebé no els que-
den més recursos per allargar el procés, ara dema-
nen un indult. Ja saben que probablement no els hi 
donaran, però ‘qui dies passa anys empeny’. I van 
pel camí d’allargar-ho vint anys.

Enrique Presa Cuesta, jutge de Pozuelo de Alarcón, 
ha dictat sentència desestimant la demanda presen-
tada per José Maria Aznar, president honorari del 
PP, contra el diari ‘El País’, perquè “queda demostrat 
que al menys va cobrar tres vegades sobresous del 
partit quan estava al davant de l’executiu, circums-
tància que prohibeix expressament la Llei d’Incom-
patibilitats d’Alts Càrrecs”. Un altre que defensa el 
‘seu honor’.

I això que Soraya Sáez de Santamaria, vicepresi-
denta del govern, ha dit “la llei no pot mai perdre, 
perquè tots estem subjectes a l’imperi de la llei”. Ja 
es veu que uns més que altres. 

Fernando Onega, a ‘La Vanguardia’ analitza els 
demolidors informes dels experts al Congrés sobre 
la corrupció. Sobretot, el del fiscal general: “les lleis 
són dolentes i enrevessades; els mitjans, escanda-
losament escassos; les instruccions, interminables, i 
les causes, precuinades per Hisenda i la policia. Un 
llegeix aquestes exposicions i només sap pregun-
tar-se: pot ser que hi hagi algú, en els successius 
governs, interessat que la corrupció no acabi mai?” 

Pretendre desviar l’atenció i adjudicar 
la crispació a un únic territori -Ca-

talunya- i a una única raó -el procés 
sobiranista- és un error majestuós, i 

especialment indigne provenint d’una 
autoritat política catalana
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El 55% del que paguem en el rebut de la llum són 
impostos, compensacions a les companyies o res-
cat de línies amortitzades. Amb la factura de l’aigua 
passa una cosa similar. Com similar és la pujada 
de tarifes que han experimentat ambdós serveis els 
darrers anys.
Els ciutadans hem de pagar per serveis que fins 
fa poc eren universals -és a dir gratuïts- perquè 
el gruix de la sanitat ha estat privatitzada. L’ense-
nyament s’està privatitzant curs a curs i cada ve-
gada hi ha menys diners per a beques, menjadors, 
transport escolar o ajuts per a llibres. Deixen que la 
iniciativa privada faci negoci en drets i serveis que 
mai cap govern, per més ultra lliberal que fos, havia 
gosat privatitzar.
Els bancs, com que no donen crèdits, fan diners 
cobrant-nos comissions per tot. Les empreses de 
telefonia abusen dels clients i nomes les associaci-
ons d’usuaris aconsegueixen, de tant en tant, que 
cessin alguns abusos. Els governs els permeten 
nous trucs per seguir robant.
Els sous han patit -i pateixen- fortes baixades, però 
els ajuntaments han pujat la recaptació per multes, 
especialment d’aparcament. Si ets víctima d’un ro-
batori o d’un assalt, és molt possible que el delin-
qüent mai sigui jutjat, però és segur que mai recu-
peraràs el que t’han robat. En canvi, si deus diners 
al banc, l’Estat l’ajudarà a embargar-te el sou, la 
pensió o l’habitatge.
Hi ha deu mil (10.000) ciutadans espanyols que te-
nen condició d’aforats. És a dir que en funció dels 
seu càrrec polític, no poden ser jutjats per tribunals 
ordinaris. Només poden ser-ho per tribunals de no-
menament polític. Un exemple, a Anglaterra única-
ment la Reina és aforada. La resta són ciutadans 
“iguals davant la llei”. A més, el Govern d’Espanya 
té la facultat d’indultar a qui vulgui, una vegada ha 
estat condemnat per un tribunal. I aplica aquesta 
mesura centenars de vegades en cada mandat. 
Allò que diuen que diu la Constitución Española de 
que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley” 
és una pura faŀlàcia.
Si es dóna el cas que ets català, a més de tot el que 
he exposat, veuràs com ets insultat dia si dia també 
per polítics, opinadors, periodistes (?) o candidats a 
qualsevol càrrec. Tot amb l’única funció de guanyar 
vots o negar-te els teus drets. Per tot això -i altres 
coses que no caben en una columna- no m’estra-
nya que els ciutadans de Catalunya ens sentim 
majoritàriament maltractats. Ara bé, el que estem 
veient aquests dies, s’emporta la palma. Un pretés 
líder polític català, exalcalde de Terrassa i primer 
secretari del PSC, que predica diàleg i federalisme 
però no dubta en expulsar socialistes crítics, ens 
acusa als catalans de violents i crispats. 
Tinc moltes ganes que els vots populars del proper 
25 de maig, posin a aquest i a altres com aquest al 
lloc que els toca. I això, per sort, depèn únicament 
de nosaltres. 

Malestar

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El trobador del Rosselló. Guillem 
de Cabestany era una persona agradable i molt 
famosa en armes, cortesia i servei. Es va enamo-
rar de Saurimonda, esposa de Ramon de Castell 
i Rosselló, que era un noble ric, dolent, brau, fe-
rotge i orgullós. El trobador era correspost i el seu 
amor el cantava en versos. El marit, home irat i 
gelós, va fer matar el seu rival i va dir als seus 
esbirros que li llevessin el cor i li tallessin el cap. 
El cor el va rostir amb pebre, i el va fer donar a 
menjar a la seva esposa. I quan la dama el va ha-
ver menjat, el marit li digué: “Sabeu què és això 
que heu menjat?” I ella respongué: “No, sinó que 
era una vianda molt bona i saborosa”. Aleshores el 
senyor del castell va bramar que era el cor del seu 
amant. I perquè veiés que era cert, li va mostrar el 
seu cap.  Ella va perdre el món de vista. Però quan 
es va refer li va dir: “Senyor, m’heu donat tan bona 
menja que mai més no en menjaré d’altra”. I quan 
ell s’abraonà per castigar-la, ella va córrer cap el 
finestral i es va tirar al vuit.  
   Per tota Catalunya va córrer la nova de com 
havien mort els enamorats i del comportament del 
marit. En assabentar-se’n el rei va fer agafar a Ra-
mon de Castell i Rosselló i li va prendre totes les 
seves possessions i el va posar a la presó fins 
que va morir. I va fer que els cossos de Guillem 
de Cabestany i Saurimonda els posessin en un 
monument que expliqués com havien mort. El feu 
posar davant la porta de l’església de Perpinyà i 
va ordenar que tots els cavallers i les dames del 
Rosselló els fessin aniversari cada any. 
   De l’amor a l’odi només hi ha una línia molt fina. 
De la finor a la brutalitat hi ha un món. Hi ha moltes 
classes d’amor. El que es té per la parella, pels 
pares, pels fills i pel proïsme. Però el tret comú de 
tots ells és la donació. Donar sense esperar res a 
canvi. Altruista, generós, desbordant. Quan no és 
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així no és amor. Pot ser transacció o convivència. I 
quan és possessiu, arbitrari i encegat és justament 
tot el contrari. Mentre que l’amor és la millora de 
l’altre, entendre’l com a possessió només és es-
clavatge. 
   Una mare sap que el fill és seu. La tingut en 
les seves entranyes i sovint se li fa difícil veure’l 
marxar. Veure que es fa gran i que s’independitza. 
Però l’amor li fa entendre que li va donar la vida. 
I aquesta és del fill i no seva. Estimar és donar-
li també la llibertat. Encara en moltes cultures la 
dóna està en un lloc inferior. Perviuen conceptes 
com el de l’honor ultratjat. Una gelosia destructora 
que encega i que esberla els millors sentiments. 
Una percepció exclusivista que no deixa espai 
per l’altra. Els que només pensen en rebre. Els 
reclamen obediència. Oblidant que es pot estimar 
a moltes persones a l’hora. 
   Però encara hi ha qui exigeix a la dona que arribi 
verge al matrimoni, mentre ells poden seguir fent 
tronar i ploure. Encara hi ha un autoritarisme que 
es tradueix en violència de gènere: Homes que 
criden satisfets “la maté por qué era mía”. Els que 
entenen una sexualitat de possessió. Que pen-
sen en esclava i no en esposa. I avui la sexuali-
tat va més enllà que les cançons del trobador i es 
converteix en una expressió d’intimitat, sovint no 
exclusiva. Molts homes i dones saben que hi ha 
amor més enllà de la parella. I no només platònic. 
Avui només es comparteixen els sentiments que 
es volen compartir. I amb qui es vol. Les parelles 
es separen. I les famílies tradicionals es deses-
tructuren. La distància no es fa sols geogràfica. 
I com deia Albert Camus “ens equivoquem dues 
vegades amb els éssers estimats. Primer a favor 
seu i després en contra” L’escarment que va voler 
fer Ramon de Castell i Rosselló, només va servir 
per unir eternament a Guillem i Saurimonda.

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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Agraïment als Indi’s Folls
•• SANDRA MUÑOZ

Va arribar el dia 6 d’abril de 2014. 
Després de passar-nos tots aquests 
dies entrenant estàvem preparats. La 
meva mare ha fet molts progressos i 
parlar-li de la cursa en la qual està-
vem apuntades la motivava a lluitar 
dur cada dia. 
Em tremolaven les cames, els senti-

ments es barrejaven en el meu inte-
rior, alegria, por .... És estrany, però 
una vegada més pensava en no do-
nar-me per vençuda, si alguna cosa 
m’ha ensenyat la vida és que SÍ ES 
POT! 
Gràcies a tota l’organització de IN-
DI’S FOLLS, participants i altres, 
aquest dia quedarà gravat en el meu 
cor per sempre. 

No tinc paraules per agrair tots els 
esforços realitzats perquè ens tro-
béssim bé, aquestes mostres d’afec-
te i humanitat. 
Gràcies per fer possible el nostre 
repte. 
Ara estem planejant nous reptes, i 
un d’ells és repetir l’any que ve però 
caminant. 
Amb tot el nostre afecte.

Dia 2: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 3: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 4: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 5: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 6: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 7: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 8: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

En aquesta columna que La Veu em cedeix gentil-
ment, acostumo a escriure defensant la indepen-
dència de Catalunya perquè considero que serà 
bona per al meu país i ens retornarà, entre d’altres 
coses, la dignitat que ens va ser arrabassada en 
perdre l’anomenada Guerra de Successió. Tot i 
així, respecto les persones que pensen d’una altra 
manera, ni que sigui justament al contrari mentre 
respectin de la mateixa manera la meva forma 
de pensar. Subscric la cita falsament atribuïda a 
Voltaire que diu: Estic en desacord amb les teves 
idees, però defenso el teu sagrat dret a expressar-
les. De moment, els que estem al cantó anomenat 
“sobiranista” només demanem que ens deixin fer 
un referèndum i poder comptar si som tants com 
ens pensem. El coneixement és la base del pro-
grés i “conèixer” quants som serà la base per sa-
ber si som capaços de tirar endavant. És allò de la 
voluntat del poble que és més important que la llei; 
això també ho rubrico. Per acabar aquest preàm-
bul, vull constatar que tot aquest moviment catala-
nista s’està fent des de la serenor i la pau, de ma-
nera civilitzada i ordenada. Centenars de milers de 
persones s’han manifestat, s’han concentrat, han 
fet “vies catalanes” i no hi ha hagut mai ni un sol 
incident, sempre ha regnat un ambient festiu i de 
companyonia, i ara surt un tòfol i ens vol fer creure 
que Catalunya està crispada.

Sí, parlo de Pere Navarro, i he sigut curós apli-
cant-li un epítet “tou”, fins i tot diria carinyós, però 
que no treu que sigui un reny, perquè penso que 
aquest senyor, que per ser polític te més respon-
sabilitats que els ciutadans que no ho són, ha es-
tat un irresponsable, i com a home públic no pot 
fer de bomber que juga amb gasolina. Reconec 
que no ha de ser agradable que un dia a la tarda 
vagis a un acte familiar, una activitat absolutament 
privada, i una desconeguda et foti una galeta i et 
digui fill de puta. Ho trobo molt malament; la vio-
lència no resol res, cap tipus de violència, però a 
més de la física també hi ha la verbal i aquí el Sr. 
Navarro hi va caure de quatre grapes, afanyant-se 
a declarar que a Catalunya hi ha molta crispació i 
que la persona que el va atacar segur que defen-
sava una opció amb un cert fanatisme, donant a 

Pere Navarro
JOSEP M. RIBAUDÍ • Membre de l’ANC

entendre que era una independentista radical. A 
veure, per fer segons quines declaracions, s’han 
de tenir proves i el cap dels socialistes catalans ha 
parlat, però no ha aportat cap evidència. Sr. Na-
varro, no confonguem la realitat amb els desitjos. 
A vostè potser li agradaria i fins i tot li convindria —
ho poso en condicional— que hi hagués certa con-
vulsió, però de moment no és així. Sé que té molts 
problemes intentant mantenir unit un partit que es 
desfà com un “bolado” dins un vas d’aigua, però 
val més que s’oblidi de resoldre-ho intentant en-
cendre segons quins focs. La meva àvia deia que 
qui juga amb foc es lleva pixat. Vagi amb compte i 
no potinegi la pau.
Per acabar, li recordaré que vostè va ser alcalde 
de Terrassa una pila d’anys, i exercir aquesta res-
ponsabilitat en una ciutat tan gran que va patir la 
desfeta industrial del tèxtil i alguna més, desgasta 
molt i és impossible tenir  tots els conciutadans 
contents. ¿Doncs qui li diu que aquesta senyora 
no era la propietària d’un pis, emprenyada per la 
pujada del IBI de quan vostè era el màxim respon-
sable de la ciutat? Per estar calent per la pujada 
dels impostos —i només és una suposició— no cal 
defensar opcions polítiques d’un cert fanatisme ni 
ser un independentista radical. Només cal anar 
just de calés i veure com t’apugen els impostos, 
casumdena.
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L’esclat revolucionari a Barcelona, el  26 de Juliol 
al 1909, com a conseqüència directa de l’embarca-
ment de tropes cap a la guerra del Marroc -concre-
tament del regiment militar dels Caçadors de Reus- 
va paralitzar la vida a la ciutat durant una setmana, 
fins el primer d’agost. Els fets són coneguts i han 
estat àmpliament divulgats pels historiadors, però 
les causes que van provocar 
aquest moviment són moltes i 
variades: Des de la instigació 
revolucionària d’Alejandro Ler-
roux, que amb la seva enorme 
facilitat de paraula va provocar 
un ambient crispat a la ciutat, 
fins les pèssimes condicions 
socials i laborals del món obrer. 
Els interessos per desengan-
xar les classes obreres de l’in-
cipient moviment catalanista 
van anar caldejant l’ambient 
revolucionari i l’embarcament 
de tropes va ser la guspira que 
va encendre el foc. 
   Per què es van sentir tan 
agreujades per la guerra 
d’Àfrica les classes populars? 
Doncs perquè la llei de recluta-
ment de tropes permetia esca-
par-se d’anar a la guerra a qui 
tingués capacitat econòmica 
per pagar 6.000 rals. Per tant, eren la gent de pocs 
recursos econòmics els obligats anar al conflicte. 
Molts dels reservistes mobilitzats eren pares de fa-
mília i, per tant, gent que en cas de mort deixaven 
un panorama familiar bastant precari, tot i que el 
Govern davant de les protestes per la guerra va 
acordar concedir una pensió mínima a les vídues 
que es trobessin en el cas. La revolució barcelonina 
va ser esclafada  per l’exèrcit equipat amb artilleria 

La  Setmana Tràgica vista per Gaziel

GALO BALL RATÉS ·   

vingut de València i Aragó, donat que els comanda-
ments militars no es fiaven de la possible resposta 
de les tropes acantonades a Barcelona. L’esclat re-
volucionari va incendiar 23 edificis religiosos i vuit 
convents, i va omplir barris barcelonins de barrica-
des, trets i aldarulls. 
He volgut donar una introducció dels fets ocorreguts 

a fi i efecte d’entendre la visió personalíssima del 
personatge que ens ocupa, parlem d’Agustí Calvet, 
conegut per Gaziel, un jove doctor en filosofia que 
esdevindria un famós periodista per atzar de la vida 
a partir d’explicar la crònica de la Gran Guerra del 
1914 des de la corresponsalia de la Vanguardia a 
París, on residia en aquells moments. Diu Gaziel en 
les seves memòries: “Vet aquí, doncs, com catala-
nisme burgès i revolució lerrouxista, els dos pols de 

Els catalans estem demostrant que quan ens ho 
proposem sabem fer les coses ben fetes. S’ha  fet 
ben palès en tots els actes del procés d’autode-
terminació, fets amb tota serietat i il·lusió i on no 
s’ha donat el més petit incident. Especialment cal 
remarcar que les mobilitzacions de 2011, 2012 i 
2013, amb més d’un milió de persones al carrer, 
es varen fer d’una manera absolutament pacífica, 
sense trencar ni un aparador ni malmetre una sola 
paperera.
   Aquest és un actiu que hem de conservar i pop-
tenciar, ja que ens presenta al món com un poble 
madur, civilitzat, que sap el que vol, no hi renuncia i 
de manera tossuda però democràtica reivindica els 
seus drets. D’aquesta manera, el govern espanyol 
tampoc no té l’excusa de la violència per impedir 
els actes. A Euskadi li anava molt bé l’existència 
d’ETA per desautoritzar l’independentisme i crimi-
nalitzar  els promotors acusant-los de ser l’extensió 
de les mans d’ETA. 
   A Catalunya això no ha passat, però la situació 
pot canviar i és un dels perills per als quals cal es-
tar preparat. No m’estranyaria que abans del 9N 
no aparegui algun grup violent que vulgui trencar 
aquesta pau per la qual fins ara ens hem distingit. 

Els perills més grans

JOSEP M. CARRERAS 
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Aquests grups podrien portar banderes diverses, 
però la finalitat seria la mateixa. Poden ser de l’ex-
trema dreta radical, la més propera al feixisme, que 
no respecta lleis i l’únic que pretén és sembrar la 
por. És a dir, no farien més que posar en pràcti-
ca allò que des dels mitjans de comunicació més 
centralistes es diu de paraula. Una cosa és insul-
tar i denigrar –com han fet fins ara- i l’altra agre-
dir físicament. Els insults se’ls emporta el vent i ja 
pràcticament no treuen la son de ningú. Però una 
agressió física  és ja un perill real adreçat a unes 
persones concretes i crea sensació d’inseguretat i 
por. 
   L’altra font de violència podria venir de grups teò-
ricament separatistes però disconformes amb com 
s’estan portant les coses. I dic teòricament perquè 
en el passat s’ha comprovat que darrere certes pro-
clames independentistes (les diades de Sant Jordi 
de fa uns anys, per exemple) hi havia en realitat 
grups violents que podien ser antisistema o bé in-
duïts i organitzats pels mateixos serveis secrets de 
l’estat per desacreditar un acte i poder culpabilitzar 
els organitzadors. En realitat, mai s’ha sabut amb 
certesa qui hi ha darrere els grups de provocadors 
que sovint no tenen res a veure amb les manisfes-

tacions.
   No voldria que l’agressió soferta recentment per 
Pere Navarro fos fruit de cap d’aquestes dues ideo-
logies. Malgrat no ser sant de la meva devoció, cal 
defensar el seu dret a exposar les seves idees, ja 
que en democràcia es pot parlar de tot. 
   Davant aquests perills –ben reals, per cert- l’ANC 
i Òmnium ja han dit què calia fer. I és ben senzill: 
conservar la calma i fer fotografies, moltes fotogra-
fies dels agitadors per poder-los desemmascarar 
després i ser jutjats i castigats com mereixen.
   La finalitat última dels actes violents és clarament 
dividir la societat catalana, que fins ara s’ha mostrat 
plenament unida. Aquest és el projecte actual del 
PP: presentar el futur de Catalunya com una socie-
tat dividida i enfrontada, cosa que cap dels catalans 
–excepte ells- no desitja. Amb una societat així, el 
president Mas no tindria el suport que ha tingut fins 
ara. Per a ells és una bèstia negra. Creuen encara 
que és el fautor principal del moviment independen-
tista i per això empraran tots els recursos possibles 
–qui sap si també violents- per a carregar-se’l. Cal 
estar atents i fer pinya més que mai. Ja resoldrem 
més endavant les diferències, però ara ens cal fer-
mesa, serenitat  i unitat. 
   

la nostra vida pública durant tot el primer quart del 
segle XX, que semblaven enemics irreductibles, en 
realitat eren dos encunys, la cara i creu d’una ma-
teixa moneda. En els fons dues forces impotents, 
que només servien per naturalitzar-se l’ una a l’ al-
tra. La Setmana Tràgica de Barcelona fou el primer 
gran avís d’aquell avenir que a tots ens esperava. 

La burgesia barcelonina, tancada 
a casa sense saber per què ni de 
quina manera, anava escoltant 
els trons amb una certa sorpresa, 
però no gaire inquietud. “ Què fan 
les autoritats?” ” Per què no sur-
ten les tropes?” es demanaven els 
fabricants desenfeinats, corrent 
per casa en pijama o batí de fil, i 
les seves senyores, tot inspeccio-
nant el que la cuinera, malgrat una 
“revolució” tan esgarrifosa, havia 
portat del mercat. I quan retrunyi-
en les canonades (de l’exèrcit) es 
deien els uns al altres: “Ara anem 
Bé”. De l’altra banda, els anarquis-
tes de tota mena alçaven les bar-
ricades, es batien contra la tropa, 
calaven foc als convents, assalta-
ven les botigues ,-feien el seu fet, 
com a revolucionaris autèntics. 
Però Lerroux el cabdill del poble, 
s’havia fos”. Fins aquí les paraules 

de Gaziel. 
La burgesia barcelonina estava astorada, mai po-
dia  pensar que el seu catalanisme moderat i ci-
vilitzat podria conduir a uns fets tan desmesurats, 
ja que, per parar l’incipient nacionalisme,  el poder 
central havia enviat a Catalunya un revolucionari 
professional: l’Alejandro Lerroux,  que va portar els 
fets a situacions que ningú s’esperava, ni tan sols 
ell mateix.



És pública i notòria la divisió interna a l’agrupació 
local del PSC, des de la confecció de les llistes mu-
nicipals a les Eleccions de maig de 2011, aques-
ta és la causa i cap altra. Per superar aquesta si-
tuació no desitjada, que s’ha allargat tots aquest 
anys, s’han fet diversos intents d’apropar posicions 
sense resultats positius. Davant les eleccions de 
maig de l’any vinent, el grup municipal va plantejar 
la proposta que, crèiem, era la millor fórmula de 
superar aquesta situació. Es tractava de subscriure 
un pacte entre tots els  sectors enfrontats, que pas-
sava per la convocatòria d’unes eleccions primàri-
es obertes a la població, amb el compromís acordat 
d’acceptar els resultats, fossin els que fossin. Obrir 
el partit de bat a bat perquè entrés saba i aire nou, 
superant vells esquemes i situacions enquistades.
Amb aquesta convocatòria posàvem en mans dels 
nostres votants la solució del conflicte. Aquesta ini-
ciativa tenia moltes virtuts: per una banda, permetia 
la participació dels militants, dels nostres votants 
tradicionals, d’aquells que ens havien votat i ara no 
ho feien i, per a l’altra, oferia l’oportunitat d’obrir-

L’Agrupació del PSC a Vilanova del Camí, un club privat, 
molt familiar

JOAN VICH I ADZET ·  Exalcalde de Vilanova del Camí  

nos a sectors nous que no ens havien votat mai. 
Donava una nova imatge d’un partit obert a la ciu-
tadania, transparent i participatiu, en uns moments 
de gran descrèdit de la política, i podia fer possi-
ble, mitjançant l’acceptació compartida del pacte, 
suturar velles ferides obertes en el sí de l’agrupació 
local a Vilanova del Camí.
   Lluny d’apropar-nos a la que, al nostre parer, era 
la millor sortida, el sector de l’executiva local, -amb 
la complicitat expressa de l’executiva de l’Anoia-, 
va optar per la pitjor solució: Negar el dret a la par-
ticipació democràtica als veïns i veïnes de Vilanova 
del Camí, a les eleccions primàries del PSC com 
s’ha fet en altres poblacions, i per tant, considerar-
los ciutadans i ciutadanes de segona categoria. 
   No es podia fer pitjor: Han hagut de fer trampes 
en el cens de militants de Vilanova del Camí, han 
hagut de corrompre la democràcia per tal que la 
candidata oficial designada d’antuvi per la direc-
ció, tingués garantida l’elecció. Al mateix temps 
s’ha negat l’entrada a persones que podien consi-
derar contràries a aquesta candidata. Amb aquesta 
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indigne operació, que avergonyeix a qualsevol de-
mòcrata,  s’ha lliurat l’agrupació local de Vilanova 
del Camí a quatre famílies de membres de l’execu-
tiva local que ells sols  sumen ja 19 vots (la candi-
data ha ingressat 9 familiars directes de cop). Deu 
n’hi do!
   Aquesta és una visió patrimonial, exclusivista i 
excloent del PSC del municipi, l’han convertit en 
un club privat, això sí molt familiar, a les antípo-
des  del partit obert que proclama el PSC oficial a 
Catalunya. La manca de coratge polític, la manca 
d’escrúpols democràtics, de sentit ètic i, finalment, 
la cobdícia personal, ha portat aquesta lamentable 
situació política. 
   Algú des de fora pot pensar com des de la res-
ponsabilitat més alta del PSC a l’Anoia s’ha pogut 
permetre aquest frau monumental. El més greu  és 
però, que aquesta ha estat una pràctica habitual 
en determinats àmbits de l’organització a la comar-
ca, que ara,  també finalment, s’ha implementat a 
Vilanova del Camí.

La setmana passada vam celebrar una nova edició 
de Sant Jordi, el dia de la rosa, del llibre i de retruc, 
de tot el que envolta al màgic món de la literatura. 
Sortosament, de llibres se’n publiquen i se’n venen 
durant la resta de l’any, però cal reconèixer que en 
cap altra ocasió es fa en un ambient tan festiu,  com 
el dia 23 d’abril. L’endemà, els indrets i els carrers 
on hi ha hagut instal·lades les parades de llibres, 
queden embolcallats per una atmosfera de ressaca 
literària. Hi ha fires i altres esdeveniments on els 
llibres també en són els protagonistes. No obstant 
això, cap és comparable amb la jornada del patró 
de Catalunya. D’uns anys ençà, els organitzadors 
i promotors d’aquesta diada cerquen fórmules que 
facin evolucionar la festa. Enguany, no només s’ha 
dinamitzat, sinó que també s’ha prolongat amb es-
caig. La col·laboració entre l’Institut de les Lletres 
Catalanes i els Ferrocarrils de la Generalitat va per-
metre de posar en marxa, i mai millor dit, el Tren 
Literari, una iniciativa en què diversos autors du-
rant diversos dies van amenitzar els el viatge dels 
clients amb lectures i converses. Igualada també 
es va afegir a aquesta proposta. El “carrilet de les 
lletres” va sortir de l’estació el dissabte dia 26, a les 
10.54 h. del matí, i va comptar amb la presència de 
na Laura Borràs, en representació de l’Institut de 
les Lletres Catalanes. El “conductor” anoienc de la 
tertúlia a bord va ser l’escrividor igualadí, Pep Eli-
es, que va estar acompanyat pels altres escrividors 

Paraules entre vies
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

locals entre els que vaig tenir el plaer de comptar-
m’hi. Haig de dir que va ser una experiència curio-
sa, sorprenent (pels alguns dels viatgers que eren 
convidats a encetar una conversa) i sobre tot molt 
enriquidora. Entre les diverses anècdotes que es 
van produir al llarg del recorregut, en destaco dues. 
La primera té com a protagonista a una igualadina 
d’adopció, d’origen sud-americà, que va començar 
a parlar tímidament en català i que va acabar fent-
ho amb tota fluïdesa, i a més, va manifestar que a 
partir d’ara començaria també a llegir en català.  La 
segona, la va protagonitzar una senyora resident a 
Barcelona, però nascuda als Hostalets de Pierola 
i amb familiars igualadins. Durant la xerrada que 
vam mantenir amb ella, vam parlar de referents de 
la literatura catalana i de què mai és tard per estu-
diar la nostra llengua, atès que havia anat a l’escola 
durant la postguerra, i que tot l’ensenyament l’havia 
fet en castellà. Al final del petit col·loqui, va dir tota 
emocionada que “aquella conversa li havia canviat 
la vida”, i que el primer que faria quan arribés a 
Barcelona seria anar a comprar un llibre escrit en 
català.  Aquest són només dos exemples de la gran 
quantitat d’estímuls i d’idees que es poden rebre i 
tenir durant un viatge en tren, la qual cosa fa que 
aquest mitjà de transport sigui considerat com a un 
lloc “molt literari”. Com el mateix Pep Elies va afegir 
després, l’origen de la seva novel·la Olor de Gas es 
troba precisament a l’interior d’un vagó. 

   Durant el conegut com a “brindis de Sant Jordi” 
que va tenir lloc el dilluns dia 28 d’abril i que organit-
zen el Departament de Cultura, el Gremi de Llibre-
ters i el Gremi d’Editors,  es van donar a conèixer 
les xifres del balanç de venda i lectura d’enguany. 
La quantitat de llibres venuts va ser d’1,6 milions 
d’exemplars , cosa que la situa un 5% per sobre de 
l’any anterior. Una altra dada significativa és que 
de tots ells un 54%van ser en català,  i un 45% 
en castellà. De tot plegat es transparenta que la 
literatura, en general, viu un gran moment d’auge. 
L’escriptura ha esdevingut l’art de moda i les publi-
cacions es proliferen amb escreix. Arran d’aquest 
fet, l’escriptor Eduard Màrquez va manifestar que 
“caldria garbellar una mica abans d’emplenar amb 
llibres els mostradors”. Comentari que comparteixo 
totalment, ja que això provoca que obres ben escri-
tes, però d’autors desconeguts, passin desaperce-
budes en quedar relegades al fons de la pila, on no 
hi mira gairebé ningú. 
   Es diu que molts dels llibres que es compren per 
Sant Jordi acaben a la prestatgeria, sense haver 
sigut llegits. Ha quedat demostrat que les “paraules 
entre vies” d’aquest any, a part de fer més amè el 
viatge de les persones han servit també per des-
pertar en moltes d’elles l’interès per la lectura. Cal 
doncs felicitar a aquesta idea,  i pensar en repetir-la 
l’any que ve. 
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40 anys d’Igualada com a Ciutat Pubilla de la Sardana
REDACCIÓ.-
La commemoració dels 40 
anys d’Igualada Ciutat Pubilla 
de la Sardana es va traduir en 
una participada ballada de sar-
danes aquest dilluns passat a 
l’AUGA, un acte dedicat a re-
cordar la diada del 21 d’abril 
del 1974, quan Igualada en va 
ser proclamada Ciutat Pubilla.
La Cobla Lluïsos de Taradell 
va obrir l’acte al Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu interpretant 
la sardana Igualada Ciutat Pu-
billa. Les últimes notes es van 
encadenar amb les imatges 
d’una gravació audiovisual de 
la diada de fa quatre dècades, 
que recordava els preparatius, 
la vigília a Montserrat, les cer-
caviles, la missa del sardanis-
ta, la proclamació de la pubi-
lla, el festival a la plaça, les 
ballades a la tarda i a la nit i el 
castell de focs.
L’acte commemoratiu va 
comptar amb les paraules 
de Maria Teresa Farrés, que 
va ser la Pubilla de la Sarda-
na, de Josep Parera, que era 
el President de la Agrupa-
ció Sardanista d’Igualada en 
aquells temps, Joan Solà, un 
dels promotors més actius de 
l’entitat, i Antoni Valls, l’actual 
President. Els tres primers van 
recordar l’emoció d’aquella 
jornada i el record que els ha 
deixat i, per últim, Valls va vo-
ler expressar l’esforç de l’ac-
tual junta per seguir treballant 
per la sardana a Igualada.
Per acabar la conferència, la 
compositora Concepció Ra-
mió, va parlar a través de ví-
deo sobre l’estat actual de la 
sardana i la gran qualitat dels 
autors i músics actuals; un ni-
vell que, segons Ramió, fan 
esperar un futur sostingut per 
a la dansa catalana i la música 
de la sardana i la tenora, fins i 
tot amb fusions.
Per últim, la Cobla Lluïsos van 
interpretar de nou Igualada 
Ciutat Pubilla i es van traslla-
dar al pati de l’Ateneu, on va 
tenir lloc la ballada de sarda-
nes oberta a tothom.

El tema de la setmana

08
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 de maig de 2014

Ballada de sardanes, dilluns al vespre, i acte a l’Ateneu Igualadí.

De bon matí, ja la nostra ciu-
tat, completament engalana-
da i amb gran caire festiu, 
rebia la gran afluència de visi-
tants, que de primeres hores 
del matí arribà de totes les di-
reccions de la nostra geogra-
fia catalana. A les 9 començà 
en la arxiprestal basílica de 
Santa Maria la “Missa del 
Sardanisme”, concelebrada i 
presidida per el Rvdm. Cassià 
Mª Just, Abat de Montserrat i 
fill il·lustre d’Igualada, amb 
gran assistència de fidels que 
van omplir el temple al mà-
xim, malgrat ésser tan d’ho-
ra. Mentrestant, i ja des de 
les 8 del matí, un gran estol 
de grups folklòrics i diverses 
comparses, desfilaven pels 
principals carrers, escampant 
la joia de la festivitat.
A les 10 a la sala de Sessions 
del Molt Il·lustre Ajuntament, 
presidit per les autoritats lo-
cals, Ajuntament de Tarrago-
na i moltes representacions 
oficials de les avantpassa-
des Ciutats Pubilles, Consell 
Directiu de l’Obra del Ballet 
Popular, i amb la presència 
d’una gran quantitat de pe-
riodistes, tingué lloc l’acte 
central de la jornada. “La Pro-
clamació d’Igualada Ciutat 
Pubilla de la Sardana 1974” i 
de la “Srta. Mª Teresa Farrés, 
Pubilla Universal de la Sar-
dana”. L’acte fou molt emotiu 
i solemne produint-se una 
gran afluència d’assistents.
Pocs moments abans, sor-
tia en direcció a Òdena una 
“Caravana de recepció”, que 

Cal ressaltar del mateix la 
lectura de la “Lliçó Magistral” 
a càrrec de l’igualadí Josep 
Romeu i Figueres, la presèn-
cia com a locutora del mateix 
i conjuntament amb el Sr. 
Manuel Mateu, de la genial 
Mª Matilde Almendros i l’es-
trena de la sardana -himne 
d’aquest Pubillatge- “Iguala-
da Ciutat Pubilla”, del mes-
tre compositor Joan Lloansí 
i amb lletra d’Ignasi Cas-te-
lltort, que fou rebuda amb 
grans mostres d’aprovació.
A la tarda, el “Dinar de Ger-
manor”, amb uns 650 co-
mensals fou una trobada ge-
neral de germanor i alegria, 
que serviren de bon record 
pel comiat de les representa-
cions foranes. L’àpat s’acabà 
amb el cant dels Adéus amb 
tots els assistents dempeus 
i entrellaçats de mans. Des-
près, a mitja tarda, tres balla-
des de sardanes ompliren els 
nostres carrers de dansaires 
i música, donant un ambient 
general de Festa Major. 
A la nit i com a acte final 
d’aquest dia tan ple de vivèn-
cies populars, i amb un caire 
local es celebrà una altra ba-
llada de sardanes, amb una 
bonica exhibició de les colles 
sardanistes igualadines i un 
gran castell de focs artificials 
que tancaren aquesta diada 
en el llibre dels records. 

Article de la revista 
Contrapunt (núm. 29)

formada per vehicles locals 
fou la primera salutació que 
la nostra ciutat oferí a la Ca-
ravana. Un cop finit l’acte a 
l’Ajuntament, una original “Co-
mitiva” formada per totes les 
comparses que havien des-
filat al matí, grups folklòrics 
i uns cotxes d’època, gentil-
ment cedits pels igualadins 
J. Ros i A. Borràs, portaren a 
les Pubilles, autoritats i repre-
sentacions oficials al peu del 
monument erigit en honor a 
la sardana, per procedir a la 
seva inauguració.
La “IX Caravana de la Flama 
de la Sardana”, desprès del 
seu recorregut per ter-res ca-
talanes, feu la seva entrada a 
Igualada d’una manera triom-
fant, aportant l’escalf de totes 
aquelles persones que d’arreu 

de Catalunya miraven amb 
ulls il·lusionats la capital de 
l’Anoia.
En el P. Verdaguer, tingué lloc, 
un cop arribada la Caravana, 
“L’Encesa de la Flama, el tras-
pàs de les Arres i l’inaugura-
ció del Monument”. L’acte en 
olors de multitud, fou emotiu i 
a mes d’un li lluïren els ulls. 
Les colles castelleres dels 
“Xiquets de Tarragona” i “Els 
Nens del Vendrell”, mos-traren 
les grans qualitats enmig del 
beneplàcit del poble.,
A les 12 en la nostra plaça 
major, es feu un festival po-
pular en el qual intervingueren 
4 grups corals, dues cobles i 
un grup de danses, així com 
uns membres de l’Obra del 
Ballet Popular, que llegiren els 
premis anuals de la sardana. 

21 d’abril de 1974

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

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

www.girbauconsulting.com

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



IGUALADA / CRISTINA ROMA

La Maria Teresa Farrés i Ame-
nós va ser, l’any 1974 -ara fa 
40 anys-, la Pubilla Universal 
de la Sardana. Aquesta igua-
ladina és una enamorada de 
la dansa catalana que la va 
viure des de ben petita i ha 
anat veient com evolucionava 
amb el pas del temps i amb els 
canvis socials.
Treballadora social, durant 
molts anys fent la seva tasca 
al taller Àuria i ara prejubilada, 
però sempre activa. També va 
ser regidora de Cultura i Fes-
tes durant l’època del primer 
tripartit a l’Ajuntament de la 
ciutat. Amb ella hem parlat so-
bre aquells dies en què Igua-
lada va ser nomenada Ciutat 
Pubilla de la Sardana i ella 
mateixa la seva representant.

- Fa 40 anys et van procla-
mar Pubilla Universal de la 
Sardana.
Efectivament, ja fa 40 anys. 
Va ser una festa molt bonica 
i important per a la ciutat, per-
què hi va participar moltíssima 
gent. El treball previ d’orga-
nització va ser impecable i va 
servir perquè la festa sortís 
molt lluïda. I no només la festa 
del dia 21 d’abril sinó també la 
resta d’actes paraŀlels que es 
van dur a terme a la ciutat. I 
va haver un gran treball amb 
les associacions, les botigues, 
es va fer publicitat a tota la 
comarca... I tot plegat va fer 
que aquell dia, tot i que venia 
moltíssima gent de fora, Igua-
lada participés de la festa molt 
activament i hi va assistir una 
munió de gent que poques ve-
gades s’havia vist aquí.

- Com es va fer el procés de 
selecció de la pubilla.
Les associacions culturals 
igualadines vinculades d’al-
guna manera al món de la 
sardana i de la cultura en ge-
neral -esbarts, corals, entitats, 
colles...- podien presentar ca-
dascuna elles una candidata a 
ser la pubilla. De totes les per-
sones proposades per cada 
entitats es va fer una votació, 
en un espectacle molt bonic 
que es va fer al Mercantil. De 
les tres noies finalistes que en 
vam sortir, finalment l’escollida 
vaig resultar ser jo.

- Que Igualada fos procla-
mada Ciutat Pubilla de la 
sardana va ser un fet impor-
tant?
Sí, va ser un fet important. 
L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada va descobrir el 
pubillatge quan Bellpuig va 
ser proclamada Ciutat Pubilla 

“La sardana ha evolucionat d’eina reivindicativa a acte cultural” 

i vam establir molts lligams 
amb les persones d’allà. Des 
d’aquell moment l’Agrupació 
es va mentalitzar que havia 
d’assolir l’objectiu que Igua-
lada fos ciutat pubilla. I es va 
treballar fermament per això. 
Finalment l’any 1973 va ser 
Tarragona la ciutat escollida 
per davant de la nostra i això 
va fer que dins de l’Agrupació 
hi hagués discrepàncies sobre 
si ens havíem de tornar a pre-
sentar. Finalment un grup de 
gent va insistir en tornar-se a 
presentar, es va tornar a fer un 
intens treball i l’any següent, el 
1974, Igualada va ser procla-
mada Ciutat Pubilla de la Sar-
dana. Va ser un premi a una 
ciutat en què es treballava, en 
aquells moments, amb molta 
força el món de la sardana.
A l’actualitat ja no es procla-
men ciutats pubilla de la sar-
dana, el model ha canviat. Ara 
se celebra una diada sarda-
nista a nivell de tot Catalunya 
que enguany es farà a Barce-
lona.

- Durant tot aquell any en 
què vas ser la Pubilla Uni-
versal, què vas haver de fer.
Juntament amb la Teresa Pel-
fort i la Maria Castelltort, que 
van ser les meves compa-
nyes, durant aquell any ens 
vam proposar que el nostre 
paper no s’acabés en aquell 
dia senyalat sinó que durant 
tot l’any. Ja durant el dinar 
vaig dir que m’oferia a que 

qualsevol entitat que celebrés 
un esdeveniment sardanístic o 
cultural i ens volgués convidar 
com a representants d’Igua-
lada Ciutat Pubilla, nosaltres 
hi aniríem. I vam anar a mol-
tíssims llocs. Això va acabar 
d’omplir molt aquell any de 
pubillatge per a nosaltres.

- Encara balles sardanes?
Sí. Encara que esporàdica-
ment. Ara no pertanyo a cap 
agrupació però quan sento 
una sardana ens peus ja ba-
llen sols. Des de ben petita 
que ballo sardanes, els meus 
amics de joveneta eren sarda-
nistes. Vaig formar part d’una 
colla durant molts anys, des-
prés vaig formar part de la jun-
ta de l’Agrupació Sardanista, 
fins que per canvis necessaris 
a l’entitat, ho vaig deixar.

- Actualment a Igualada no 
hi ha cap colla sardanista.
Que jo sàpiga no. L’Agrupa-
ció Sardanista continua tre-
ballant: programa audicions, 
fa cursets, prepara l’aplec... 
Penso que està fent una feina 
molt important, perquè moltes 
vegades és poc gratificant. Hi 

ha audicions que és molt poca 
la gent que hi assisteix, però 
malgrat tot ells continuen fent 
la seva feina. Mantenir una 
entitat com és ara l’Agrupació 
en uns moments com els ac-
tual té molt mèrit i cal estar-los 
agraïts.

- A què pot ser deguda 
aquesta davallada en el món 
de la sardana.
Penso que com tot, el món 
de la sardana evoluciona. En 
aquells moments el món de la 
sardana va ser una eina rei-
vindicativa i la vam utilitzar els 
sardanistes i els que no eren 
sardanistes. El procés cap a 
la democràcia es va donar i la 
sardana va perdre la seva for-
ça com a element cultural di-
ferenciador i revindicatiu i s’ha 
mantingut culturalment perquè 
ha format i formarà part sem-

pre de la cultura del nostre 
país. Ara ha agafat uns altres 
àmbits i s’ha reforçat molt en 
les cobles, que han pres un 
paper molt important. Actual-
ment les cobles estan passant 
per un moment impressionant 
a nivell qualitatiu, però aquella 
eina que nosaltres havíem uti-
litzat per reclamar els nostres 
drets com a país ha passat a 
un segon terme, donant pas 
a altres eines reivindicatives 
diferents.

- Els nens i les nenes d’ara 
no en ballen, de sardanes.
És veritat. Però també és na-
tural perquè tenen moltes al-
tres coses que els tiben molt 
més. Malgrat tot, encara hi ha 
nois i noies que assisteixen 
als cursets per aprendre a ba-
llar sardanes, suposo que per 
tradició familiar.

M’agradaria fer esment que en 
el passi de l’audiovisual del 21 
d’abril de 1974 en la sessió de 
l’AUGA, moltíssima gent ens 
va acompanyar i vam poder 
recordar a tots aquells que 
també hi eren i que ara ja no 
hi són.

Maria Teresa Farrés i Amenós, pubilla universal de la sardana l'any 1974
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La tasca que està 
duent a terme en 
l’actualitat l’Agrupació 
Sardanista té molt 
mèrit 

Poques vegades 
s’havia vist la mu-
nió de gent que va 
venir per assistir als 
actes de proclama-
ció d’Igualada Ciutat 
Pubilla

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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Ja es va anunciar en ocasió 
de l’aprovació del pressupost 
municipal per aquest any, 
però fins ahir no va veure’s 
materialitzada una interessant 
mesura que ajudarà moltes 
famílies necessitades. L’Im-
port de Béns Immobles (IBI), 
que acostuma a ser una llo-
sa enorme per a molta gent, 
costarà menys als jubilats i a 
les famílies on només hi ha el 
pare o la mare.  
Dimecres, l’alcalde Marc Cas-
tells i el primer tinent d’alcal-
de, Joan Torras, van presentar 
aquesta mesura als periodis-
tes poc abans que un ple ex-
traordinari li donés llum verda 
de forma unànime. Castells 
explicava que el govern CiU-
ERC “té la ferma voluntat 
d’ajudar aquelles famílies que 
més dificultats troben a l’hora 
de fer front a aquest impost”. 
L’alcalde recorda que “aquest 
govern, amb el Pacte Social 
per Igualada i mesures com 
aquesta, està fent esforços 
molt importants per ser el pi-
lar que sosté moltes persones 
i moltes famílies de la ciutat 
que es veuen fortament afec-
tades per la crisi”. El govern 

Descomptaran part de l’IBI als majors de 65 anys 
i a famílies monoparentals més necessitades

Ple municipal d’Igualada.

municipal destinarà 150.000€ 
a aquesta mesura, i espera 
que s’hi puguin acollir uns 400 
majors de 65 anys, i 250 famí-
lies monoparentals.

De 250€ a 500€ depenent 
dels ingressos
En base als ingressos de tota 
la unitat familiar on hi hagi la 
finca, es concediran subven-
cions pel 50% de la quota de 
l’impost fins a un màxim de 
500 euros i també subvenci-
ons pel 25% de la quota fins a 
un màxim de 250 euros. 
Pel que fa a les famílies mo-
noparentals, cal que els sol-
licitants tinguin reconeguda 

aquesta condició com a mínim 
des del passat 1 de gener i que 
ho acreditin amb el carnet cor-
responent de la Generalitat. 
En aquest cas, el percentatge 
i quantia de l’ajut es calcularà 
en base a la renda anual per 
càpita de cada membre de la 
unitat familiar en relació amb 
el Salari Mínim Interprofessi-
onal i també segons el valor 

cadastral de l’habitatge. 
En quedaran exclosos els ha-
bitatges amb un valor cadas-
tral de més de 190.000 euros i 
les famílies amb una renda per 
càpita superior a 1,2 vegades 
el salari mínim. Tampoc es po-
dran acollir aquells que siguin  
titulars d’altres béns immobles 
excepte l’habitatge en qüestió, 
no tenir deutes pendents de 

Igualada

L’Estelada tornarà a onejar a la Rotonda 
del Canaletas aquest mes de maig

Per poder-s’hi acollir, 
caldrà complir uns 
criteris econòmics i 
l’ajut se situarà entre 
els 250 i els 500 €
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pagament amb la hisenda mu-
nicipal i estar al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat 
Social. Totes les peticions se-
ran avaluades individualment 
pels serveis socials i la Inter-
venció municipals abans de la 
seva aprovació i concessió. El 
termini de sol·licitud dels ajuts 
s’obrirà entre el 19 de maig i el 
20 de juny. 

Davant dels dubtes sorgits 
entre part dels població, l’al-
calde Castells va voler es-
clarir aquest dimecres que la 
bandera Estelada tornarà a 
onejar a la rotonda del Cana-
letas aquest mes de maig.
La bandera, col.locada per 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) després de reco-
llir aportacions econòmiques 
de voluntaris, va ser retirada 
de la rotonda, una de les que 
registra més circulació de ve-
hicles de la ciutat, per tal de 
fer-hi unes obres de remode-
lació i millora, que està duent 
a terme un Taller de Forma-

ció Professional per a perso-
nes aturades. 
L’alcalde ha explicat que “es 
tracta de persones que estan 
aprenent a mesura que fan 
aquesta obra, i cal tenir pa-
ciència. A vegades no hi ha 
ningú però això significa que 
estan a classe”. Castells va 
explicar també que s’ha fet 
una base de formigó per a 
que el futur màstil de l’Estela-
da aguanti més la pressió de 
l’aire que l’anterior. “Els tèc-
nics ens han assegurat que 
el que hi havia podia ocasi-
onar perill en moments punta 
de vent”, va dir l’alcalde. 

Dilluns comencen les inscripcions per a les activitats de la 
Primavera Gran, que començarà el 16 de maig
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada celebrarà una nova 
edició de la seva Primave-
ra Gran entre el 16 i el 26 de 
maig. Aquesta és una inicia-
tiva conjunta de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació de 
Gent Gran, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i el de-
partament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de 
Catalunya, que aplega tot un 
seguit de propostes culturals, 
musicals i lúdiques destina-
des al col·lectiu de gent gran 
de la ciutat. Aquest dimecres 
n’han presentat els detalls el 
tinent d’alcalde d’Acció Soci-
al, el republicà Joan Torras, i 
representants d’aquesta asso-
ciació.
Hi haurà sortides organitza-
des, com la durà a visitar Ver-
dú i Vallfogona de Riucorb els 
dies 20 i 22 de maig, la que 
permetrà assistir a la missa 
i visitar l’abadia de Montser-
rat o la caminada amb visita 

comentada al Cementiri Nou 
d’Igualada, un dels grans ac-
tius arquitectònics de la ciutat.  
Les propostes musicals i 
d’animació seran un altre dels 
grans eixos. El 17 de maig 
hi haurà una ballada de sar-
danes al Casal del Passeig i 
el recital Primavera, poesia i 
cançons a l’Espai Cívic Cen-
tre. L’endemà, diumenge dia 
18, l’Ateneu acollirà un any 
més l’esperat espectacle de 
playback Llum i color. El 19 
de maig, i dins d’un iglú de 
vent instal·lat per l’ocasió als 
jardins de la Residència Pare 
Vilaseca, hi haurà concert de 
piano a càrrec de Ramon En-
rich. El dia 24 hi haurà concert 
de la Coral Cors Units a l’Ate-
neu i l’endemà, diumenge 25 
i al mateix escenari, concert 
Escenes d’òpera i sarsuela. 
Els àpats de celebració també 
tindran protagonisme, amb el 
tradicional sopar amb les per-
sones que enguany fan vui-

tanta anys que tindrà lloc el 21 
de maig a l’antic Escorxador, 
el dinar per commemorar els 
vint anys de festes de prima-
vera, o el sopar de celebració 
de les noces d’or matrimoni-
als, tots dos el dia 23 de maig. 
El programa d’actes es com-
pleta amb una missa a la ba-
sílica de Santa Maria i el taller 
Amics i més que amics, totes 
dues activitats el mateix dia, 
23 de maig. La cloenda dels 
actes, el 26 de maig, compta-

rà amb la presència de Mercè 
Pérez, directora del projecte 
Ciutats Amigues de la Gent 
Gran i amb una interpretació 
al piano de Joaquim Font en el 
marc de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent Gran 
(AUGA). 
 
Terminis d’inscripcions 
A partir del proper dilluns, 5 de 
maig, ja es podran dur a terme 
les primeres inscripcions per 
aquelles activitats de la Prima-

vera Gran que ho requereixin. 
Per aquells actes organitzats 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
com l’excursió a Verdú i Va-
llfogona o el concert Escenes 
d’Òpera i Sarsuela, es podran 
formalitzar a l’Espai Cívic Cen-
tre, de 9 a 13h i de 17 a 19h de 
dilluns a divendres. Per aque-
lles propostes impulsades per 
l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada, com són l’excur-
sió a Montserrat, l’espectacle 
Playback Llum i Color, el con-
cert de la Coral Cors Units o 
el dinar de germanor pels vint 
anys de les festes primavera, 
caldrà fer-ho al despatx de 
l’entitat al Casal del Passeig, 
de dilluns a divendres entre 
les 10:30 i les 12:30h. 
A banda, continuen obertes 
fins el 12 de maig les inscripci-
ons per al sopar de celebració 
de les noces d’or matrimoni-
als. Les parelles interessades 
cal que truquin al telèfon 93 
803 19 50, extensió 537. 
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El president de la Generalitat, 
Artur Mas, juntament amb el 
conseller d’Empresa i Ocu-
pació, va lliurar el passat di-
lluns els Premis a la Iniciativa 
Comercial i als Establiments 
centenaris de Catalunya. Els 
Premis, enguany en la seva 
catorzena edició, són el reco-
neixement del Govern a les 
iniciatives més innovadores 
del comerç urbà de proximitat. 
També cap als establiments 
comercials amb més de cent 
anys d’antiguitat i activitat in-
interrompuda al servei del co-
merç. 
L’acte va tenir lloc aquest ves-
pre al Palau de la Generalitat, 
i ha comptat amb la presència 
del secretari general del De-
partament d’Empresa i Ocu-
pació, Xavier Gibert; el direc-
tor general de Comerç, Josep 
Maria Recasens, i del gerent 
del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de Catalunya, 
Miquel Rodríguez.
En la categoria “Millor Inicia-

El conseller Puig, amb els guardonats. Jordi Martínez és el setè de la primera fila.

Electrodomèstics Martínez, premi de la 
Generalitat a la Iniciativa Comercial

tiva Comercial en Innovació”: 
que reconeix els projectes 
estratègics de millora de les 
empreses individuals, es va 
distinguir l’empresa igualadi-
na Electrodomestics Martínez, 
SA, pel projecte Lowing! de 
venda d’electrodomèstics.
La Generalitat ha premiat va-
ries vegades fins ara els co-
merços igualadins per la seva 
trajectòria, com també a Igua-
lada Comerç, però aquest és 

el primer cop que es reconeix 
a una empresa de la nostra 
ciutat per una iniciativa inno-
vadora. 
D’aquesta manera es posa de 
manifest i de manera pública 
el gran esforç que realitza el 
comerç urbà en la modernitza-
ció del sector, com també en 
la dura batalla de dia a dia per 
donar un servei i que aposta 
pel comerç de la ciutat.

Punto Blanco i David Valls, 
al “Rec.0” de Lleida
REDACCIÓ / LA VEU

Avui obre portes l’edifici mo-
dernista del “Mercat del Pla” 
de Lleida, impulsat per l’em-
presa igualadina creadora 
del Rec.0,  amb una proposta 
centrada amb la moda, que té 
com a protagonistes dissenya-
dors catalans, com l’igualadí 
David Valls, i marques conso-
lidades com la igualadina Pun-
to Blanco.
Durant els dies de mercat s’or-
ganitzaran concerts, presen-
tacions de noves col·leccions 
i diverses activitats, com el 
taller de titelles per a nens i 
adults. 
Després de l’èxit del Mercat el 
mes d’abril, aquesta segona 
proposta es centra en la moda 

catalana, marques i dissenya-
dors catalans que captivaran 
amb col·leccions per la quali-
tat però, també, pel bon preu, 
ja que els descomptes seran 
significatius.
El Mercat del Pla està promo-
gut pels impulsors de Rec.0 
Experimental Stores, l’esde-
veniment de moda efímer més 
important d’Europa que té lloc 
dues vegades l’any a Igua-
lada, a través de l’empresa 
Jamstores SL. 
L’obertura d’aquest espai a 
Lleida, però, no acaba de te-
nir l’èxit que s’esperava, tota 
vegada que es troba ubicat en 
un barri marginal i genera mol-
ta prudència entre els visitants 
per apropar-s’hi a passejar.

Recinte del Mercat del Pla, a Lleida.

Els impressors de l’Anoia 
celebren dimarts el dia del patró
REDACCIÓ / LA VEU

Perseguint l’objectiu de recu-
perar la relació entre impres-
sors, els responsables de Grà-
fiques Vilanova han organitzat 
per al proper dimarts dia 6 una 
trobada d’antics impressors a 
la Sala l’Empremta.
El patró dels impressors és 
Sant Joan Ante Portam La-
tinam, i si bé antigament hi 
havia tradició de celebrar-ho, 
des de fa anys la data pas-
sava desapercebuda. Aquest 
any es vol recuperar la cele-
bració i fer que serveixi de pre-
text perquè els impressors de 
l’Anoia es trobin, intercanviïn 
experiències i debatin sobre el 
passat, el present i el futur de 
l’ofici.
La trobada va adreçada espe-
cialment a persones que s’han 

dedicat tota la vida al món de 
la impressió i que ja estan jubi-
lades, però també es vol obrir 
a tots aquells que encara esti-
guin actius al sector de les arts 
gràfiques. La reunió tindrà lloc 
el dimarts 6 de maig a les 19h 
a la sala l’Empremta del car-
rer de Santa Maria, i és oberta 
a tothom prèvia confirmació 
d’assistència a empremta@
grafiquesvilanova.com.
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, pertany a l’em-
presa Gràfiques Vilanova, que 
cedeix desinteressadament 
l’espai a la ciutat per tal que 
s’hi puguin realitzar activitats 
i exposicions divulgatives re-
lacionades amb el món de les 
arts gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i el 
Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de Catalu-
nya (CTTI) han signat aquest 
mes d’abril una nova amplia-
ció del conveni que mantenen 
ambdues institucions per al 
compartiment d’infraestructu-
res de telecomunicacions. Els 
responsables de la signatura 
del mateix han estat l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, i el 
gerent del CTTI, Jordi Escalé. 
Mitjançant el conveni original, 
l’any 2008, acordaven com-
partir infraestructures per a 
les telecomunicacions amb 
fibra òptica. L’any 2010 ja es 
va ampliar l’abast l’acord i ara, 
aquest 2014, se n’ha acordat 
una nova modificació que per-
metrà una substancial millora 
de les comunicacions dels 
edificis públics, gràcies a l’ús 
compartit de les xarxes de ca-
dascuna d’elles. 
D’una banda, el consistori per-
metrà a la Generalitat utilitzar 
les canalitzacions municipals 
de fibra òptica per connectar 
amb Internet d’alta velocitat 
els diferents centres d’educa-
ció primària i secundària, l’Es-
cola Oficial d’Idiomes, l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, el Casal 
del Passeig, els jutjats, els 
Centres d’Atenció Primària, la 
comissaria dels Mossos d’Es-

Nou pas endavant per al desplegament 
de la fibra òptica als edificis públics

quadra, l’oficina del Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i el parc de carreteres 
de la Generalitat a la capital 
de l’Anoia. 
Com a contraprestació, la Ge-
neralitat permetrà a l’Ajunta-
ment connectar la seva ane-
lla d’equipaments municipals 
amb el node de telecomuni-
cacions del CTTI al Passeig 
Verdaguer, emprant les seves 
conduccions de fibra òptica 
a l’estació de ferrocarril. Això 
permetrà enllaçar amb l’exte-
rior edificis públics locals com 
són el propi Ajuntament, els 
centres cívics, la Biblioteca o 
Ig-nova, mitjançant fibra òpti-
ca. 
Tant Marc Castells com Jordi 

Escalé han destacat la impor-
tància de l’acord subscrit, que 
implicarà a mig termini una mi-
llora de les connexions sense 
haver d’executar grans inver-
sions, ja que s’aprofitaran les 
infraestructures ja existents. 
Aquest és un nou pas enda-
vant en el desplegament de 
la fibra òptica en els espais 
públics. Recentment, l’em-
presa igualadina Iguana Co-
municacions, ha començat a 
oferir fibra òptica a les llars 
igualadines. Per a això ha cre-
at una plataforma web www.
fibraigualada.cat que permet 
als ciutadans consultar la dis-
ponibilitat de connexió de les 
seus habitatges i sol·licitar-ne 
la connexió.  

Marc Castells, i Jordi Escalé.

Taller de Cake i Cookie Pops
REDACCIÓ / LA VEU

Apunteu-vos al taller per a fer 
pastissets i galetes decorades 
en forma de piruleta, al Casal 
del Passeig. L’activitat es farà 
els dimarts, de 19 a 21h. Co-
mença el 6 de maig fins al 27 
de juny. A càrrec d’ Alejandro 

Amaya. L’activitat és gratuï-
ta i el material va a càrrec de 
l’usuari.
Els interessats us podeu ins-
criure trucant al 938033312 o 
al 938043661 o de forma pre-
sencial al Casal del Passeig, 
Passeig Verdaguer, núm 67.
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En Gil Torné, alumne de l’Es-
cola Pia d’Igualada i membre 
del nostre Comitè Escola Ver-
da, que ja va ser elegit pels 
alumnes per participar al 2012 
a la conferència estatal Els 
joves tenim cura del planeta, 
ha estat seleccionat entre els 
delegats 2012 del procés Con-
fint, per participar a la Confe-
rència Jove sobre Medi Ambi-
ent de les Regions d’Europa 
(Environmental Conference 
of the Regions of Europe, EN-
CORE) que tindrà lloc a Burg 
Schwaneck (Munic) el proper 
11 a 16 de maig 2014.
La trobada reunirà joves d’ar-
reu d’Europa d’entre 14 i 17 
anys i serà un espai de debat 
sobre medi ambient i canvi 
climàtic, on la llengua vehicu-
lar serà l’anglès. Els objectius 
principals són:
Promoure l’intercanvi d’experi-
ències que facin una aportació 
de solucions, mitjançant l’edu-
cació i la participació ciutada-
na, als problemes mediambi-
entals.
Facilitar que el major nombre 
possible de joves i docents es 
corresponsabilitzin en el reco-

Una de les protestes de la PAH Anoia a Igualada.

Set municipis de l’Anoia s’han beneficiat 
de lloguer social de Catalunya Caixa

neixement de la diversitat, la 
cultura de la pau i la sosteni-
bilitat.
Col·laborar a l’enfortiment de 
la Dècada de l’Educació per al 
Desenvolupament Sostenible 
(Nacions Unides-UNESCO).
Juntament amb el Gil, serà 
una alumna del Col·legi Pare 
Coll de Vic, la Carla Viñas, qui 
formaran la delegació catala-
na.
La nostra escola, com a Esco-
la Verda i Escola Associada a 
la UNESCO, se sent molt or-
gullosa de poder col·laborar 
en aquest gran projecte. 

L’alumne de l’Escola Pia Gil 
Torné, delegat en una trobada 
jove europea de medi ambient

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un total de 7 municipis de 
l’Anoia s’han beneficiat dels 
plans de lloguer social de 
Catalunya Caixa. Es tracta 
d’Igualada, Capellades, Jorba, 
la Pobla de Claramunt, Òde-
na, Piera i Santa Margarida de 
Montbui.
Segons CatalunyaCaixa, 
aquesta entitat “fomenta el 
lloguer d’immobles amb ren-
des molt per sota del preu de 
mercat a aquelles famílies que 
més estan patint l’impacte de 
la crisi, com demostren els 
més de 1.400 contractes de 
lloguer social que ha formalit-
zat fins avui a tot Catalunya.  
En concret, als municipis de la 
Catalunya Central  han estat 
124”.  
CX té com a objectiu “posar 
el màxim d’habitatges de la 
seva propietat a disposició de 
les persones en situació més 
vulnerable, i per portar a ter-
me aquest plantejament ha 
promogut la firma de convenis 
amb organismes públics i al-
tres agents socials, als quals 
l’entitat cedeix una cartera de 
pisos per al seu lloguer a famí-
lies residents que, per raons 
econòmiques, no poden acce-
dir lliurement al mercat”.  
Aquest tipus de lloguers “com-
pleixen amb els requisits 
quant a qualitat, ubicació i 
serveis, i s’ofereixen amb una  
renda assequible que oscil·la 
entre els 150 i els 350 euros 
mensuals, segons la tipologia 
i ubicació”.  

Dimarts, xerrada informativa sobre 
el batxillerat a l’IES Mercader
REDACCIÒ / LA VEU

El proper dimarts 6 de maig 
a l’Institut Joan Mercader es 
durà a terme una xerrada in-
formativa sobre les modalitats 
del batxillerat que es poden 
cursar en el centre i sobre el 
procés de preinscripció per a 
aquest curs. Recordem que 
és l’institut de la comarca que 
ofereix totes les modalitats del 
batxillerat, incloses les dues 

vies de la modalitat d’Arts: 
Arts plàstiques, disseny i imat-
ge, i Arts escèniques, música 
i dansa. També hi ha una àm-
plia variablitat en la confecció 
d’itineraris de la modalitat de 
Ciències i Tecnologia i en la 
modalitat d’Humanitats i Cièn-
cies Socials. La preinscripció 
pel Batxillerat serà del 13 al 
23 de maig.

El conveni marc s’inicia amb la 
cessió d’un número determinat 
d’immobles i queda obert per 
ampliar-lo progressivament. 
En aquest sentit, del comen-
çament d’any ençà l’entitat ha 
ampliat el parc d’habitatges 
cedides a aquests agents en 
103 immobles, 15 d’ells a la 
zona central.  
A més dels 37 lloguers signats 
a les comarques de la Catalu-
nya Central a través d’agents 
socials, CatalunyaCaixa fo-
menta el lloguer a preu reduït 
de pisos del seu estoc a ni-
vell particular, i també ofereix 
aquest tipus de lloguers a cli-
ents que, per les seves dificul-
tats de pagament, han signat 
una dació del seu habitatge. 
En conjunt, són 124 els llo-
guers a preu reduït que manté 
l’entitat.  
 
Sensibilitat social 
CatalunyaCaixa, entitat que 
ha rebut una clara protesta 

de col.lectius com Plataforma 
dels Afectats per la Hipoteca 
(PAH), afirma en un comuni-
cat que “sempre s’ha mostrat 
especialment sensible amb 
aquelles famílies que més es-
tan patint l’impacte del canvi 
de cicle econòmic. Fa més 
d’un any, l’entitat va posar de 
manifest aquest fet sent la 
primera entitat a acollir-se al 
Codi de Bones Pràctiques hi-
potecàries aprovat mitjançant 
el Reial decret-llei 6/2012, i 
paralitzant tots els processos 
d’execució hipotecària de pri-
mers habitatges de persones 
físiques”. A més, fins al 2014, 
segons l’entitat bancària, ha 
flexibilitzat “el pagament de 
les hipoteques de 83.000 fa-
mílies i concedit 10.000 daci-
ons. En molts d’aquests casos 
es converteix la hipoteca en 
un contracte de lloguer a preu 
assequible per esmorteir l’im-
pacte social que poden patir 
les famílies”.    

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

LLOGUER local comercial o magatzem 

(amb lavabo) al centre de Masquefa.

110m2 -  430€/mes
Núria 626 63 39 63

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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Quina diferència hi ha 
entre una trombosi i una 
embòlia?

La TROMBOSI és la coagu-
lació de la sang dintre d'una 
artèria o una vena, a causa 
d'una alteració del propi vas 
on es produeix la trombosi, 
com una estenosi o estretor, 
per disminució de la velocitat o 
per alteració de la coagulació 
de la sang, a diferència d'una 
EMBÒLIA que normalment és 
un trombe produït en una loca-
lització determinada del nostre 
organisme, que emigra a tra-
vés d'una artèria o vena fins 
a obturar un vas que té menor 
calibre que el mateix trombe, 
provocant una trombosi se-
cundària i una manca de flux 
sanguini, en ambdós casos, 
per sota de la zona obliterada.

Què és una hemorràgia?

L'HEMORRÀGIA, denomina-
da popularment com “derra-
me”, és la sortida de sang des 
de dins d'una artèria o vena 
a l'espai extravascular però 
dintre del nostre organisme o a 
l'exterior del cos, produïda per 
un trencament o alteració del 
propi vas o per un traumatisme 
que el lesiona externament.

Quines causes poden 
produir una trombosi ar-
terial o venosa?

A nivell arterial el motiu més 
freqüent és una progressi-
va degradació del tub arterial 
provocat per un o més dels 
coneguts factors de risc que 
provoquen la malaltia arteri-
oscleròtica com la diabetis, 
la hipertensió, els nivells de 
colesterol i triglicèrids exces-
sivament alts, el tabaquisme 
o qualsevol altra drogoaddic-
ció, provocant una ruptura de 
les capes interna i mitja de les 
artèries amb dipòsit de gras-
ses i trombes de fibrina amb 
el consegüent perill de ruptura 
o bé obstruir totalment el vas, 
provocant una isquèmia o dis-
minució del flux arterial o un 
infart o mort dels teixits que 
haurien de ser alimentats per 
aquesta artèria.
A nivell venós la trombosi o 
coagulació de la sang pot ser 
deguda o bé a un procés infla-
matori de la vena, a una dismi-
nució de la velocitat de circula-
ció, com en el cas de les varius 
amb insuficiència valvular, o 
bé per l'alteració de la coagu-
lació de la sang per trastorns 
dels factors de coagulació de 
tipus congènit o per processos 
infecciosos, oncològics, qui-
rúrgics o d'immobilització de 
l'individu o d'una extremitat.

Com es manifesta una 
trombosi o una embòlia 
arterial?

Depèn de la localització, si és 
en una extremitat, la falta de 
reg sanguini provocarà de for-
ma brusca un dolor intens, una 
pal·lidesa amb disminució de 
la temperatura externa i una 
pèrdua de força i mobilitat del 
braç o de la cama. Si passa a 
una artèria del cor provocarà 
freqüentment un infart de mio-

cardi amb destrucció del mús-
cul cardíac i possible alteració 
de la contractibilitat, podent 
arribar a l'aturada elèctrica del 
cor o inclús a una ruptura mio-
cardíaca. Si la falta sobtada de 
reg és en el cervell, estarem 
davant d'un accident vascular 
cerebral o ictus que depenent 
de l'extensió i de la localització 
i de la localització serà més o 
menys greu. Un infart cerebral 
pot derivar a més en una he-
morràgia o “derrame” a cau-
sa de la delicadesa del teixit 
cerebral, complicant-se per 
tant encara més la lesió. No 
és infreqüent veure hemorrà-
gies cerebrals per trencament 
d'un aneurisma o dilatació fre-
qüentment d'origen congènit.

Què és una embòlia pul-
monar?

És l'única embòlia que es ge-
nera a nivell venós però arriba 
a embolitzar o obstruir una ar-
tèria del pulmó provocant una 
insuficiència respiratòria agu-
da i ocasionalment provocar la 
mort per col·lapse cardiorespi-
ratori.
El 99% de les embòlies pul-
monars estan produïdes per 
trombosi en els membres infe-
riors a nivell del sistema venós 
profund, però la causa més 
freqüent dels embolismes al 
pulmó és la trombosi venosa 
profunda per insuficiència ve-
nosa superficial i/o profunda 
amb varius importants i encara 
més probable si coincideixen 
les varius amb un dels factors 
de risc descrits com les infec-
cions, les immobilitzacions i el 
càncer.

Cal recalcar que la incidència 
de tromboembolismes pulmo-
nars en la nostra societat és 
més freqüent del que es creu, 
ja que es va demostrar fa uns 
quants anys en un estudi esta-

dístic molt extens, fet en per-
sones d'entre 30 i 70 anys, en 
ambdós sexes i de totes les 
races, que la incidència en la 
nostra societat sobrepassava 
l'1% dels individus amb alguna 
causa de risc i més del 50% 
van passar desapercebuts 
detectant-se posteriorment en 
una revisió clínica per altres 
motius mèdics.

Què és una tromboflebi-
tis?

Popularment nomenada “flebi-
tis”, és una trombosi d'una va-
riu o vena superficial i es mani-
festa en forma d'un cordó dur 
amb relleu en la pell, vermell 
i dolorós degut a la coagula-
ció de la sang dins d'aquest 
vas. És una complicació molt 
freqüent de les varius, degut 
l'alentiment de la velocitat de 
la sang al passar per una vena 
dilatada i tortuosa, però el risc 
és que aquesta tromboflebitis 
succeeixi en una vena safe-
na interna o externa, ja que 
aquestes comuniquen direc-
tament amb el sistema venós 

Embòlia arterial

Hemorràgia per ruptura venosa

Trombosi venosa profunda Trombosi arterial aguda

profund i degut a la progressió 
habitual del trombe que creix 
sempre en sentit proximal, pot 
passar a una vena profunda i a 
provocar una embòlia pulmo-
nar. En aquest cas és impres-
cindible descoagular al pacient 
i desconnectar quirúrgicament 
aquesta vena tromboflebítica 
el més aviat possible.

Per això és desaconsellable 
esclerosar una vena safena 
interna i/o externa per tractar 
la seva insuficiència venosa, 
perquè el risc de què la trom-
boflebitis química provocada 
expressament pel tractament 
amb espuma pot provocar 
les complicacions que ja hem 
descrit que són freqüents. Per 
tant, davant de la necessitat 
de solucionar unes varius amb 
insuficiència de safenes, sem-
pre s'ha de fer quirúrgicament 
i mai per esclerosi d'elles i sí 
que és molt útil esclerosar va-
rius de mitjà i petit calibre que 
no dependran de les nomena-
des venes safenes.

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

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

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

La trombosi, l’em-
bòlia i l’hemorràgia
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A l’Equipament Cívic – Casal 
del Passeig de la Generalitat 
de Catalunya, han organitzat 
un taller de Ceràmica, per po-
der experimentar amb terres, 
formes i volums, òxids, i les 
tècniques més antigues. 
L’activitat es farà els dimecres, 
de 18 a 19:30. Comença el 7 
de maig fins el 18 de juny. A 
càrrec de Mary Gumà. L’activi-
tat és gratuïta i el material va a 
càrrec de l’usuari.
Les persones que estigueu in-
teressades us podeu inscriure 
trucant al tel. 938033312 o al 
938043661 o de forma pre-
sencial al Casal del Passeig, 
Passeig Verdaguer, núm 67.

Albert Fernández Castanyer, davant d’una “petita” part de tot el seu exèrcit de paper. Fotos: JP

Curs de ceràmica 
al Casal del Passeig 
Verdaguer

Un enorme exèrcit de paper en miniatura 
en un àtic del carrer Santa Caterina
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’exdirector de l’Hospital Co-
marcal en temps de l’alcalde 
Miserachs, Albert Fernández 
Castanyer, posteriorment pri-
mer responsable de la Quinta 
de Salut L’Aliança, que fa al-
gun temps resideix a Igualada, 
guarda en un àtic del carrer de 
Santa Caterina un gran tresor, 
producte d’una afició pel coŀ-
leccionisme i la construcció 
que li ve de quan era un infant. 
En els darrers dotze anys, 
des que va jubilar-se, l’Albert 
Fernández ha construït amb 
l’únic ajut de les seves mans i 
fines làmines de cartolina, fins 
a 22.500 soldats i civils, 60 
tancs de tots els models, 22 
tanquetes, 36 canons autopro-
pulsats, 33 tractors, 44 fusells 
metralladors, 63 ametrallado-
res, 129 avions, 61 vaixells de 
tots els tipus i mides... Fins i 
tot un teatre, l’única figura “es-
tranya” dins d’aquest enorme 
exèrcit de paper, fet a escala i 
d’una gran qualitat. 
Avui, tot aquest “arsenal” 
s’amuntega en un àtic de casa 
seva, i Fernández no sap què 
pot passar. Li sap greu que, 
quan ell ja no hi sigui, pogués 
quedar per sempre en caixes, 
o simplement a l’oblit. Li agra-
daria que aquest petit gran 
“museu” es pogués conservar 
en algun lloc.

Mariscal Tito
Fernández, oficial de la Mari-
na fa molts anys, té una afició 
evident pels elements militars,  
que es remunta al 21 de ge-
ner de 1937, quan, en plena 
infantesa i en companyia del 
seu germà Joan i el seu cosí 
Joan Antoni, fundaren una 
nació imaginària, Titània, pre-
sidida per un tal Mariscal Tito 
(diminutiu d’Alberto), que era 
ell mateix, i situada als Bal-
cans. Curiosament, un altre 
Mariscal Tito -de nom real 
Josef Broz- va ser, anys més 
tard, el 1943, el líder de la re-
volució a l’antiga Iugoslàvia i 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper  12 de maig  s’inicia-
rà un Taller de Primers Auxilis 
a la Natura. Aquesta acció for-
mativa està adreçada a tota la 
població en general  amb l’ob-
jectiu de capacitar als alum-
nes amb les eines i recursos 
necessaris per poder donar 
una primera assistència en 
cas d’urgència o emergència, 
i més concretament quan l’es-
deveniment es produeix en el 
medi natural, ja sigui quan es 
va d’excursió, durant una cur-
sa o quan es passeja amb la 
família. 
Aquest nou format té una du-
rada de 8 hores, dividides en 
sessions de 2 hores que es 
duran a terme de dilluns a di-
jous de 20:00 a 22:00 h., i fi-
nalitzaran el dia 15 de maig. El 
taller és eminentment pràctic i 
es tractaran, entre d’altres, el 
Suport Vital Bàsic, Hemorrà-
gies, Ferides, Traumatismes, 
Cremades, Picades, Mosse-
gades, Intoxicacions, Tècni-
ques de mobilització, etc.. Els 
alumnes obtindran el Certificat 
de Creu Roja que acredita 
l’aprofitament del curs. Les 
inscripcions ja estan obertes 
fins el  6 de maig i cal adre-
çar-se a les oficines de Creu 
Roja Anoia, c/Les Comes, 34 
d’Igualada, telèfon 938030789 
de dilluns a divendres de 9 a 
14 i de 16 a 19 h. Les places 
són limitades.  Podeu trobar 
informació més detallada a la 
web http://www.creurojaanoia.
org

Taller de primers 
auxilis a la natura

president d’aquella nació du-
rant una bona colla d’anys. 
Segons Fernández, cap biò-
graf ha aconseguit mai escla-
rir per què el líder balcànic es 
deia així, però aquest igualadí 
d’adopció creu que, quan Broz 
era a Albacete com instructor 
de les Brigades Internacio-
nals, podria ben bé ser que, 
gràcies a un familiar, caigués 
a les seves mans “El Criterio”,  
que era un diari que aquella 
colla d’infants feien sobre el 
que passava a la nació imagi-
nària Titània, i que presidia un 
tal Mariscal “Tito”...
Anècdotes a banda, el cert és 
que, gràcies a un simple com-
pàs i un regla, Fernández i els 
seus amics van adoptar una 
tècnica admirable per a cons-
truir a escala elements militars 
de tota mena, pintats amb pin-
tura acrílica... 
Amb la jubilació, va reprendre 
l’afició, i avui, amb el seu ger-
mà i el seu cosí ja morts, l’Al-
bert, amb 84 anys d’edat -”em 
queda poca vida”, diu- ense-
nya per primera vegada a tot-
hom el resultat d’una autèntica 
obra d’art. 
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Llençar l’oli per l’aigüera su-
posa un greu perjudici medi-
ambiental. Un sol litre d’oli pot 
contaminar fins a 1000 litres 
d’aigua fet que causa un gran 
impacte en els rius i els seus 
ecosistemes i també econò-
mic per a la seva eliminació 
a les depuradores. La sensi-
bilització per a la prevenció, 
doncs, és clau per a evitar-ho. 
I en aquesta tasca conscien-
ciadora els més petits, els in-
fants, i les escoles, hi tenen un 
paper fonamental.
Per això el Consell Comarcal 
de l’Anoia i el Centre Espe-
cial de Treball Nou Verd han 
posat en marxa a les escoles 
de la comarca un projecte per 
recollir l’oli de cuina usat i re-
ciclar-lo per fer-ne biodièsel. 
Els ajuntaments han repartit a 
cada escolar dels centres que 
s’han adherit al projecte ‘cla-
ki’ (recipient reutilitzable d’un 
litre i mig de capacitat disse-
nyat per a aquest ús) perquè 
les famílies hi vagin dipositant 
i recollint l’oli domèstic. Un 
cop ple, el retornen a l’escola 
i se’ls lliura un altre envàs buit 
i net. 
A l’escola es dipositen con-
tenidors per emmagatzemar 
els clakis, aquest contenidors 
tenen diferents capacitats 
en funció de les necessitats 
de l’escola i les  famílies que 
l’ocupen. Els contenidors mes 
petits tenen una capacitat de 
20 clakis  (30 litres) i els més 
grans de 50 clakis (75 litres). 
Quan l’escola detecta que el 
contenidor està ple, truca di-
rectament al  Centre de Treball 
Especial Nou Verd i en menys 
de 48  hores passen a buidar 
el contenidor i a  reposar l’es-
toc de clakis nets. La recollida 
la fan persones amb dificultats 
especials, treballadors de la 
cooperativa d’inserció social i 
laboral Nou Verd. A més, els 
vehicles que utilitzen per re-

Interessant projecte del Consell Comarcal i la cooperativa Nou Verd

En l’actualitat 
participen en aquest 
programa 767 
escolars de 7 centres 
de la comarca 
de l’Anoia

Projecte a les escoles de la comarca 
per reciclar l’oli de cuina usat

collir l’oli de cuina usat i tras-
lladar-lo fins a la planta pilot 
on és reciclat consumeixen el 
biodièsel produït, amb la qual 
cosa es garanteix la sostenibi-
litat del projecte i del sistema.
El programa ambiental ‘Claki’. 
Biodièsel a les escoles’ per-
segueix diversos objectius. 
D’una banda, sensibilitzar 
els escolars, les famílies i els 
docents sobre l’alt nivell de 
contaminació que ocasiona 
l’oli usat. D’altra banda, facili-
tar la recollida de l’oli domès-
tic, evitant que sigui abocat a 
l’aigüera i contamini la xarxa 
d’aigües, i reduint també les 
emissions de gasos d’efec-
te hivernacle procedent de la 
combustió dels combustibles 
fòssils (benzina). I en tercer 
lloc, utilitzar un residu com 
l’oli domèstic usat com a font 
d’energia alternativa, el biodi-
èsel. També contribueix a la 
inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió social.
A més de la recollida de l’oli 
domèstic, ‘Biodièsel a les es-
coles’ també inclou diferents 
tallers de sensibilització a les 
escoles per a la implantació 
del projecte, adaptats a cada 
cicle educatiu: educació in-
fantil, primària i secundària. 
Els escolars treballen amb di-
ferents recursos pedagògics 
(contes, titelles, imatges per 

pintar, explicacions en power 
point,..) en funció de les seves 
edats, amb la mascota ‘Olinet’ 
com a fil conductor.
Un projecte obert a totes les 
escoles que hi vulgui partici-
par
En l’actualitat participen en 
aquest programa 767 escolars 
de 7 centres de la comarca 
de l’Anoia: l’Escola Mare de 
Déu del Portal dels Prats de 
Rei, l’Escola Les Oliveres de 
Cabrera, les escoles La Tor-
re i Torrescasana de la Torre 
de Claramunt, l’escola de Co-
pons, l’Escola Vilademàger 
de la Llacuna i l’Escola Maria 
Borés de la Pobla de Clara-
munt. Com a complement a la 
recollida de l’oli a càrrec dels 
escolars, a petició d’alguns 
ajuntaments la iniciativa s’ex-
pandirà en una segona fase 
d’implantació a la totalitat de 
ciutadans dels municipis que 
així ho demanin i segui viable, 
lliurant un claki a totes les ca-
ses i ubicant punts de recolli-
da en espais municipals. Així, 

tots els ciutadans tindran la 
possibilitat de recollir i lliurar el 
seu oli domèstic usat assegu-
rant així el seu reciclatge. 
Els impulsors del projecte fan 
una crida a totes les escoles 
i ajuntaments de la comar-
ca perquè s’hi sumin i contri-
bueixin, així, a evitar aquest 
perjudici mediambiental. Els 
centres i ajuntaments que hi 
estiguin interessats poden 
contactar amb el Departament 
de Medi Ambient del Consell 
Comarcal (plaça Sant Miquel, 
5, d’Igualada – 93 805 15 85).
El projecte ‘Claki  Biodièsel 
a les escoles’ el va posar en 
marxa la cooperativa Nou 
Verd, de manera pionera, en 
escoles de l’Alt Penedès em-
marcat i recolzat pel programa 
europeu LIFE+. Ara la voluntat 
és estendre el programa a un 
total de 28 escoles de l’Anoia, 
i a les comarques del Garraf, 
Bages, Berguedà, Osona, Sol-
sonès, Vallès Occidental i Va-
llès Oriental, en col·laboració 
amb altres entitats i empreses 
socials de cada territori. 
El programa ‘Claki’.  Biodièsel 
a les escoles’ facilita la reco-
llida de l’oli domèstic -evitant 
que sigui abocat a l’aigüera i 
contamini la xarxa d’aigües-, 
fa d’aquest residu una font 
d’energia alternativa, sensi-
bilitza infants i famílies sobre 
aquest problemàtica mediam-
biental i afavoreix la inserció 
laboral de persones amb es-
pecials dificultats d’inserció 
sociolaboral.
Biodièsel
L’anomenat biodièsel és un 
combustible líquid fabricat a 
partir d’olis vegetals i greixos 
animals mitjançant un elabo-
rat procés industrial el qual 
transforma els triglicèrids dels 
olis i greixos animals en com-
bustible gràcies a l’addició de 
metanol o etanol (alcohols). 
Tot i que el descobriment dels 
processos químics per obtenir 

combustible a partir dels grei-
xos dels olis data del 1853, no 
va ser fins la dècada dels 90 
que es va impulsar la tècnica 
per a la síntesi de biodièsel de 
qualitat apte per als motors di-
èsel dels vehicles. 
El dièsel obtingut per aques-
ta tècnica rep el prefix “bio” ja 
que esdevé un substitut dels 
combustibles fòssils (petroli) i 
els gasos d’efecte hivernacle 
tals com el CO2 que emet la 
seva combustió són menors 
tenint en compte que les plan-
tacions agrícoles per a la seva 
producció capten CO2 de l’at-
mosfera mitjançant la fotosín-
tesi de les plantes. La seva 
producció però, requereix de 
grans extensions de terra per 
cultivar les principals plantes 
de les quals se n’obtenen els 
olis vegetals (colza, oli de pal-
ma, etc) causant desforesta-
ció d’àrees tropicals sobretot 
a l’Amèrica del Sud, Àfrica i 
Indonèsia. 
L’ús de l’oli domèstic usat 
doncs, esdevé una molt bona 
alternativa per a la producció 
de biodièsel ja que per una 
banda recupera un producte 
d’un gran valor com a matè-
ria primera per a fer biodièsel 
evitant la producció expressa 
de cultius i per l’altre evita que 
vagi a parar al medi contami-
nant els rius, els sòls per on 
passa i en darrer lloc els mars. 
Tot i que la iniciativa tan sols 
acaba d’arrencar, durant el 
mes de febrer i març en les 
sis escoles participants s’han 
recollit 325 litres d’oli. Això 
repercuteix notablement en 
el medi ambient: aquests 325 
litres d’oli no abocats a l’aigüe-
ra suposa la no contaminació 
de 325000 litres d’aigua dels 
rius, un estalvi de 425,75 Kg 
de CO2 i un estalvi econòmic 
estimat de 795€ en la xarxa 
de depuradores d’aigua urba-
na. 

Activitats de l’Associació de Gent Gran d’Igualada

E. SENSERRICH / CGG

Seguim sense parar, ara ma-
teix cal destacar les tres ac-
tuacions del nostre grup de 
Play Back “Llum i Color”, que 
han tingut lloc la setmana pas-
sada. Després de celebrar la 
Festa de St. Jordi, amb una 
parada davant del mateix Ca-
sal, el dijous dia 24 a Hosta-
lets de Pierola, varem actuar 
amb l’espectacle 2013-2014, 
davant d’un públic entregat i 
agraït per la nostre actuació, 
acabant amb un sopar con-
juntament amb l’Associació 

del poble i representants de 
l’Ajuntament. 
L’endemà divendres, anàrem 
a La Torre de Claramunt, on 
varem fer un dinar del Grup i 
amb el mateix repertori, a la 
tarda, gran actuació, on a part 
d’un públic entregat l’Alcalde i 
altres regidors van assistir-hi i 
que segons ells, van gaudir de 
la nostra entrega i il·lusió, en 
cada una de les cançons. Va 
ser una bona rebuda.
I per rematar la setmana, el 
dissabte 26, estrena del Nou 
espectacle 2014-2015 a Òde-
na, on com cada any en la 

seva Festa Major, podem gau-
dir de les atencions de la gent 
i en especial del Consistori, en 
que demostren la seva corte-
sia amb la seva presència i 
diversos detalls, que el Grup 
volem agrair i que seguirem 
intentant superar-nos cada 
any per tal de satisfer a tot 
el públic.  Gràcies a tots tres 
pobles.  Felicitats a tots els 
artistes per la feina feta i es-
pecialment a la Directora Pilar 
per la seva paciència i al nos-
tre Dissenyador Pere pel seu 
treball, com per la feina diària, 
de molts del Grup, per fer-ho 

possible. 
En el que fa referència a no-
ves activitats, volem informar-
vos que el diumenge dia 4 de 
maig, la nostra Coral “Cors 
Units” participarà en la “Troba-
da de Corals d’Esplais” a Na-
varcles, en el Auditori Agustí 
Soler Mas, a les 6 de la tarda.
També tenim un parell de vi-
atges interessants, com ara 
la sortida a Madrid del 7 al 12 
de juliol, en que es visitaran 
diverses ciutats i com a cosa 
destacada, s’assistirà a la re-
presentació de l’espectacle “El 
Rey León”. Per inscriure’s mà-

xim el dia 19 de maig. 
L’altre viatge és a Itàlia del 4 al 
9 d’octubre, surtin d’Igualada 
anirem a Roma, Assis, Siena, 
Florència, Pisa, Pàdua i Venè-
cia. És un viatge que cal pre-
veure amb temps, per això cal 
inscriure’s ja, en especial per 
la plaça en l’avió.   
En el Casal ja disposem dels 
programes de La “Primave-
ra Gran 2014”, informeu-se i 
apunteu-se a les diverses acti-
vitats que estan programades, 
doncs us esperem a tothom 
per celebrar una gran Festa. 
És dels dies 16 al 26 de maig. 
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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el tinent d’alcalde 
d’Acció Social, Joan Torras, 
van transmetre el passat di-
vendres, 25 d’abril, la felicita-
ció en nom del consistori i del 
conjunt de la ciutat a Juana 

Jornada anterior de neteja del riu Anoia.

Juana Soldado Ortega, 
àvia centenària

Soldado Ortega. Nascuda el 
20 d’abril de l’any 1914 i ac-
tualment resident a la Resi-
dència Igualada, ha celebrat 
recentment els seus cent anys 
i, per tant, s’ha convertit ja en 
nova àvia centenària de la ca-
pital de l’Anoia.
 

El 10 de maig, jornada de neteja del riu 
Anoia en ocasió del Clean-up Day

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada posa 
un any més a disposició dels 
emprenedors de la ciutat una 
línia de subvencions destina-
des a aquelles empreses que 
van ser creades durant l’any 
2013. La dotació prevista per 
aquests ajuts és de 15.000 
euros, la més alta contem-
plada fins ara. Des de la po-
sada en marxa d’aquesta línia 
l’any 2009 s’hi hauran destinat 
76.400 euros en total.  
L’any passat van rebre 
aquests ajuts un total de nou 
empreses, que durant 2012 no 
només havien destinat més de 
150.000 euros en conjunt per 
arrencar les seves activitats 
sinó que també havien gene-
rat llocs de treball estable. En-
tre 2009 i 2013, les empreses 
reconegudes amb aquestes 
subvencions han fet inversi-
ons per valor de 1’5 milions 
d’euros entre totes elles a l’ho-
ra d’engegar els seus negocis. 

Obert el termini per ajuts 
municipals a noves empreses

Àngels Chacón, tinent d’alcal-
de de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament, explica 
que “en moments tan compli-
cats com els que ja fa anys que 
travessem, és responsabilitat 
de l’Administració reconèixer 
la valentia d’aquells que deci-
deixen iniciar una nova activi-
tat i, evidentment, donar-los el 
màxim suport possible”.  
Per a poder optar a aques-
tes subvencions cal complir 
uns requisits com haver do-
nat d’alta l’empresa el 2013, 
haver invertit en immobilitzat 
material un mínim de 3.000 
euros, haver formalitzat una 
contractació laboral i acreditar 
la viabilitat tècnica, econòmica 
i financera. 
El termini de presentació de 
sol·licituds serà de l’1 al 31 
de maig i es podran tramitar a 
Ig-nova Empresa (Av. Mestre 
Muntaner, 86 i Av. Barcelona, 
105) on, a més, s’hi podran fer 
les consultes oportunes.

REDACCIÓ / LA VEU

Any rere any, milions de tones 
d’escombraries acaben als 
rius, oceans, les platges, els 
boscos i altres espais de la 
natura. Les causes principals 
són la producció insostenible i 
els patrons de consum, les es-
casses estratègies de gestió 
de residus i la manca de sen-
sibilització de la població. Per 
tal de reduir el nombre de resi-
dus abocats a la natura i donar 
visibilitat a la problemàtica, la 
Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus (EWWR) 
coordina una jornada anual 
de neteja o Clean-up Day a tot 
Europa.  
En els darrers anys, s’han 
organitzat a Europa diferents 
campanyes de neteja per fer 
front al problema de la bros-
sa. Let’s Clean Up Europe! o 
Netegem Europa! vol aplegar 
les iniciatives locals en un únic 
esdeveniment que tindrà lloc 
el dissabte, 10 de maig, a tot 
el continent. El seu objectiu 
és animar i arribar al màxim 
nombre possible de ciutadans. 
L’acció és una oportunitat úni-
ca per incrementar el nivell de 
conscienciació sobre el pro-
blema de la brossa i ajudar a 
canviar el comportament de la 
gent.  
A Igualada l’Ajuntament, con-
juntament amb l’Associació 
Hàbitats i amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Comar-
cals (CECI) i del Grup d’Estudi 
i Difusió de l’Entorn Natural 
(GEDEN), proposa una reco-
llida de deixalles al riu Anoia, 
des de l’accés de Petromira-
lles fins a la depuradora. Es 
tracta d’una jornada popular 
amb marcat caràcter lúdic i 
oberta a la participació del 
conjunt de la població que co-
mençarà a les 10h al Museu 
de la Pell. Les inscripcions 
es poden efectuar al depar-

tament de Medi Ambient del 
consistori (medi.ambient@aj-
igualada.net o 93 803 19 50) o 
contactant també amb l’Asso-
ciació Hàbitats (www.projecte-
rius.org/femdissabte o 93 421 
32 16). 
Tot i que cada vegada són 
més els ciutadans que han 
pres consciència de la impor-
tància de no llençar deixalles 
al riu com si aquest fos un 
abocador, encara és freqüent 
trobar-n’hi moltes. En ocasi-
ons, els materials abocats al 
riu no representen un perill 
per a l’ecosistema però sí su-
posen un efecte visual molt 
negatiu (papers, fustes, runes, 
etc.). En altres casos, els ma-
terials abocats sí suposen una 
amenaça pels organismes del 
riu, ja sigui perquè es tracta 
de materials contaminants (pi-
les, olis de cotxe, productes 
químics, pneumàtics), perquè 
la seva presència pot ferir els 

organismes (vidres, ferralla, 
plàstics), o bé perquè causen 
perjudicis indirectes (com ara 
els vidres, que poden provo-
car incendis). 
 
Passejada vora el riu
La jornada es planteja com 
una passejada vora riu on, a 
mesura que s’avança, els par-
ticipants recullen la brossa tro-
bada al pas i, en la mesura del 
possible, la separen per tipolo-
gies: envasos, paper i rebuig. 
L’activitat és oberta al con-
junt de la població mitjançant 
inscripció prèvia i els menors 
d’edat, però, han d’anar acom-
panyats d’un adult que se’n 
faci responsable. Es recoma-
na portar calçat resistent. L’or-
ganització proporcionarà bos-
ses grosses i resistents, així 
com guants per evitar ferides. 
També hi haurà contenidors 
per recollir el material. 
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Quatre empreses catalanes 
del sector de la manufactura 
avançada, una d’elles amb la 
seu social a Igualada, Intesis, 
han estat seleccionades entre 
les 11 companyies més inno-
vadores del món per participar 
al programa W2NYC Global 
Industry Challenge (http://
worldtonyc.com/), que tindrà 
lloc del 12 al 14 de maig a la 
ciutat de Nova York.
Aquest programa, impulsat 
pel New York City Economic 
Development Corporation 
(NYCEDC), busca empreses 
altament innovadores en sec-
tors que són estratègics per 
al desenvolupament industrial 
de la ciutat. En aquesta edi-
ció, l’àmbit seleccionat inclou 
la impressió en 3D i les soluci-
ons de gestió intel·ligent.
La Generalitat de Catalunya, 
a través d’ACCIÓ – l’agència 
per a la competitivitat de l’em-
presa catalana del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació-, 
ha col·laborat amb el NYCE-
DC per impulsar la participa-
ció d’empreses catalanes en 
aquesta selecció internacio-
nal. Catalunya ha estat la re-
gió més representada, segui-
da dels Països Baixos amb 
dues empreses, i dels EUA, 
Gran Bretanya, Japó, Israel 
i Itàlia amb una empresa per 
país. 
Les quatre companyies cata-
lanes que han estat escollides 
són Boluda Industrial, Re-
pRapBCN (un projecte de la 
Fundació CIM-UPC, de la Uni-
versitat Politècnica de Catalu-
nya · BarcelonaTech), Sensing 
Tex, i la igualadina Intesis Sof-
tware. El programa les posa-
rà en contacte amb inversors 
privats i possibles socis locals 
per explorar oportunitats de 

Josep Ceron, d’Intesis.

L’empresa igualadina Intesis, entre 
les 11 més innovadores del món en el 
sector de la manufactura avançadaL’Associació Espanyola de 

la Banca (AEB) ha canvi-
at de president. Ha marxat 
Miguel Martín i ha entrat 
José Maria Roldán, que no 
agradava al ministre Luís 
de Guindos. I és que tant el 
president sortint com l’en-
trant havien estat ‘supervi-
sor bancari’ al Banc d’Espa-
nya, just abans d’accedir el 
càrrec i volia disfressar una 
mica aquest sistema endo-
gàmic, on sempre són els 
mateixos els que s’alternen 
en els càrrecs. Els que més 
hi entenen, els que millors 
contactes tenen i els que 
millor “justifiquen” els alts 
emoluments que perceben.
Però el món financer pre-
fereix a qui està prop dels 
que dicten les lleis i donen 
els recursos. Tant els fan 
els comentaris del poble, 
escandalitzat pels diners 
que l’estament financer ha 
rebut de les institucions 
públiques. Una ciutadania 
escandalitzada pel mal-
baratament dels impostos 
que es paguen i per la mala 
gestió que ha portat a la fa-
llida a caixes i bancs. Tam-
bé per la perversitat d’uns 
dirigents que no van dubtar 
a espletar a tants amb les 
preferents. I ara, la ban-
ca que queda, diu que ha 
aportat 16.117 milions d’eu-
ros a la reestructuració del 
sector financer. El 30,4% 
dels 53.081 milions del total 
de les ajudes públiques de 
capital i pèrdues ja materi-
alitzades amb el capital del 
Frob i el Fons de Garanties 
de Dipòsits (FGD). 
Els bancs són molt curo-
sos amb les xifres. Viuen 
de la credibilitat que tenen. 
Per això detallen la seva 
aportació de 7.911 milions 
d’euros al Fons de Garan-
ties de Dipòsits FGD (l’in-
forme anual del Tribunal de 
Comptes ho havia xifrat en  
7.557,2 milions). I les altres 
són les fetes a la SAREB, 
de 1.532 milions de capital, 
més deute subordinat i els 
6.674 milions de costos per 
rescatar als clients de les 
caixes. 
I ara el  discurs del presi-
dent sortint, una volta tan-
cada la seva etapa al cap-
davant de la patronal, ha 
estat que “s’aprofitin les 
lliçons de la crisi per crear 
un sector més sòlid”. També 
ha defensat a ultrança les 
entitats que han sobrevis-
cut al procés de reestructu-
ració, perquè “són les que 
sostenen el sistema”. Un 

PERE PRAT

discurs no massa diferent 
del que fa el que entra. O 
d’aquell que feia Rodrigo 
Rato quan es va fer càrrec 
de Caixa Madrid i absorbia 
una munió d’entitats i volia 
engrescar als tenedors de 
preferents a que les bes-
canviessin per capital en la 
imminent sortida a Borsa. 
I aquell optimisme que vo-
lia transmetre, acompanyat 
pel prestigi d’haver estat 
vicepresident per assump-
tes econòmics en el govern 
d’Aznar, amagaven el forat 
que hi havia en els comptes 
i que els reguladors haurien 
de saber i que segurament 
van callar.
Mai se sap com “s’interpre-
ten les xifres” i per què se’ls 
fa dir el que els convé. Però 
tard o d’hora la realitat aca-
ba imposant-se, ja que les 
hemorràgies no es curen 
només fent transfusions. En 
un moment o un altra s’ha 
de suturar la ferida. I quan 
més es tarda pitjor. Quan 
abans s’han d’acabar els vi-
cis i males pràctiques dels 
gestors (que si no són in-
competents, s’haurien d’uti-
litzar altres qualificatius, 
paraules i significats). Però 
malgrat tantes evidències i 
tant malbaratament, la jus-
tícia va lenta i les autoritats 
no semblen disposades a 
tallar els lligams entre el po-
der polític i l’econòmic. 
Però malauradament els 
canvis de persones, com 
els que ara s’han produït, 
no van per aquest camí. 
Hom té la sensació de que 
els vicis són els de sem-
pre. Les paraules de Miguel 
Martín, dient que s’haurien 
d’aprofitar les lliçons del 
passat, són només discur-
sos propagandístics. Sols 
paraules que sonen bé. 
Dites de cara a la galeria. 
Per demostrar que els ges-
tors d’ara ho fan molt bé i 
que eren els que han ple-
gat els de les males pràc-
tiques. Aquells que avi te-
nen un càrrec menor (però 
ben pagat) o que viuen de 
les sucoses indemnitzaci-
ons  per deixar la feina. El 
sector aspira a seguir com 
sempre. I també a continu-
ar gaudint de la confiança 
dels impositors. Per això el 
missatge segueix sent que 
no s’ha de patir, perquè els 
banquers tenen cura  dels 
diners i són els garants dels 
sistema. Però el ciutadà vol 
que el sistema financer si-
gui un servei i no un govern 
a l’ombra.

Relleu a la patronal 
bancària

negoci als Estats Units.
Sistema de control 
remot a la llar
En el cas d’Intesis, ha estat se-
leccionada per IntesisHome®, 
el sistema de control remot 
de la llar que permet controlar 
els aparells d’aire condicionat 
i bombes de calor des d’apli-
cacions mòbils i des d’internet 
de forma senzilla, intuïtiva i a 
la vegada molt atractiva per 
l’usuari. Aquest sistema es va 
començar a comercialitzar a 
la primavera de 2012 i a dia 
d’avui milers d’usuaris a tota 
Europa gaudeixen a diari de la 
experiència IntesisHome.
Segons Josep Cerón, CEO 
d’Intesis, s’espera que la parti-
cipació al W2NYC sigui el pri-
mer pas d’un salt important en 
la promoció d’IntesisHome als 
EUA, mitjançant la porta d’en-
trada de NYC, i amb l’ajut de 
les potencials col·laboracions 
a tot nivell que poden sortir 
d’aquest esdeveniment.
Fundada el 2000, Intesis Sof-
tware és una empresa líder 
en la fabricació de solucions 

innovadores per a l’automa-
tització d’habitatges i edificis. 
Amb seu a Igualada, i clients 
en més de 80 països, Intesis 
ofereix un ampli catàleg de 
productes, fruit d’una conti-
nuada vocació i inversió en I 
+ D, sobre la base d’un equip 
altament qualificat. La cartera 
de productes inclou des de 
passarel·les per a la integració 
de sistemes, fins a solucions 
completes per control d’instal·-
lacions de la llar, passant per 
Apps especifiques per control 
de domòtica. 
Intesis dissenya, fabrica i 
comercialitza tots els seus 
productes sota tres marques 
comercials: IntesisBox®, Inte-
sisHome®, i Houseinhand®. 
Entre els seus clients figuren 
les principals empreses a ni-
vell mundial dedicades al sec-
tor de l’automatització d’habi-
tatges i edificis, així com un 
ampli ventall de professionals 
dedicats també a aquest sec-
tor i consumidors finals que 
utilitzen a diari les seves solu-
cions.  

UOC Talk Igualada: “La nostra salut amb les TIC”
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 8 d’abril, tingué lloc 
a la Biblioteca d’Igualada la 
sessió de UOC Talk Igualada 
a càrrec d’Eulàlia Hernández i 
Encuentra, Psicòloga membre 
del Grup de Recerca PSINET i 
professora del Màster Universi-
tari de Psicologia, salut i quali-
tat de vida de la UOC.
L’acte comptà amb l’assistèn-
cia d’una trentena de perso-
nes, i es va fer una anàlisi de 
l’ús que es fa de les TIC per a 
la cura de la salut, entre d’altres 
coses. Ens parlà de diferents 
eines que poden fer la nostra 
vida més saludable, com per 

ex. diferents adreces web en 
les que ens ensenya com con-
sultar i fer ús de manera fiable 
temes relacionats amb la nos-
tra salut. Dins d’un dels Projec-
tes que ella està desenvolupant 
ens mostra  la compartició de 
dades entre pacients, familiars i 
professionals que pateixen ma-
lalties estranyes posant-los en 
contacte entre ells, tot i trobar-
se a diferents països del món, 
per així aconseguir el màxim 
d’informació sobre aquella ma-
laltia desconeguda gairebé per 
tothom . El públic assistent fou 
molt divers i participatiu des de 
gent gran fins a professionals 

de la salut.
La propera sessió de UOC Talk, 
està prevista pel proper dia 5 
de juny a la Biblioteca, a càrrec 
del Dr. Josep Mª Tamarit Su-
malla (Catedràtic de Dret penal 
i Director del Programa de Cri-
minologia de la UOC), que ens 
parlarà sobre “La prevenció del 
delicte en la societat de la infor-
mació”. UOC talk Igualada, és 
una iniciativa de sessions en 
què els membres de la comu-
nitat UOC i els anoiencs apor-
ten i intercanvien experiències 
i coneixements sobre diversos 
temes i son obertes a tothom.
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FAP / LA VEU

El projecte Voluntariat Sènior 
a l’Anoia, impulsat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, es troba 
en la seva fase de divulgació. 
Es pretén donar a conèixer 
els projectes que requereixen 
de la participació de persones 
grans voluntàries a totes les 
persones interessades de la 
comarca anoienca.
En aquest sentit, des de l’any 
passat hi ha una exposició 
itinerant que ja ha passat per 
molts dels municipis de l’Ano-
ia, i s’ha creat un catàleg on 
trobar tots aquests projectes 
que podeu consultar a través 
de la web www.anoia.cat
Avui, presentem una de les 
entitats que han participat des 
de l’ inici en aquest projecte: la 
Fundació Privada Àuria (FAP). 
Aquesta és una entitat sense 
ànim de lucre que treballa per 
promoure la participació social 
i la igualtat d’oportunitats de 
les persones amb discapacitat 
de la comarca de l’Anoia.
Amb tu farem més és l’eslògan 
que té el seu pla de voluntariat 
i vol transmetre la idea que el 
voluntariat suma i permet re-
alitzar més projectes per les 
persones amb discapacitat.  
Actualment, acullen un total 
de 109 voluntaris que, de for-
ma fixa o puntual col·laboren 
en l’entitat. D’aquestes, 9 per-
sones són majors de 60 anys. 
Compromeses, responsables, 
confidencials, amb més dispo-
nibilitat de tenir temps lliure, 

“Amb tu farem més” és l’eslogan que té el pla de voluntariat a la comarca.

La Fundació Àuria, amb el projecte 
de Voluntariat Sènior a l’Anoia

amb actitud positiva i amb una 
experiència vital que els ator-
ga aquell plus de qualitat en el 
seu servei voluntari, són apti-
tuds i característiques de les 
persones grans que participen 
en algun dels seus projectes. 
La Fundació Privada Àuria 
disposa dels següents pro-
jectes que necessitarien del 
suport de persones grans 
disposades a col·laborar de 
forma voluntària: Voluntari-
at al menjador, Voluntariat al 
lleure i vacances, Suport als 
serveis d’atenció diürna, Su-
port als serveis d’acolliment 
residencial i, Fes-te amic. Tot 

i que aquests projectes se so-
len desenvolupar a Igualada, 
també algunes es realitzen a 
altres punts de la comarca i 
fora d’aquesta.
En contraprestació al servei, 
la FAP ofereix formació, segui-
ment, participació en l’equip 
del projecte i reconeixement.
Les persones interessades i/o 
que vulguin saber més sobre 
cada projecte (la dedicació, 
l’horari, etc) us podeu posar 
en contacte a través del te-
lèfon 938017732/618298343  
o bé per correu electrònic a 
fap@fap.cat.

TONI VICH / LA CLAU

Ens trobem de nou davant 
d’una nova edició de la Ca-
minada Popular de l’Anoia, 
la qual rondarà el proper diu-
menge dia 11 de maig pel ter-
me municipal d’Òdena, en el 
seu 15è aniversari.
Amb un recorregut molt asse-
quible i circular de 17 quilò-
metres, sortirà del Parc de la 
Font, passant per indrets com: 
Can Macià, Pantà de Can 
Macià, Masia Ca n’Aguilera, 
Puig Aguilera, el Bosc Gran, 
Torrent de Can Rossinyol, Ca 
l’Aguilera de les Rovires, Cal 
Pau Pontons, o l’església de 
Sant Pere Apòstol.
Preveient-se la mitjana de 
temps invertit en fer el recor-
regut en unes quatre hores 
aproximadament.
Parlem d’una activitat no com-
petitiva i apte per a tots els 
públics, que pretén acomplir 
el doble objectiu de fomentar 
les caminades populars a la 
nostra comarca i alhora donar 
a conèixer cada any recons di-
ferents de la mateixa.
En anteriors edicions vam arri-
bar la xifra de 550 excursionis-
tes vinguts  de tota la comarca 
i molts indrets d’arreu de Ca-
talunya, i enguany preveiem 
superar aquest nombre de 
participants.
La sortida podrà efectuar-se 
entre les 7:30 i les 8:30h. del 
matí des del parc de la Font. 
El recorregut restarà única-
ment marcat per a aquesta 
caminada, amb marques sufi-

El proper 11 de maig, XV 
Caminada Popular de l’Anoia

cients per a que ningú és pu-
gui perdre. 
Cada participant rebrà a la sor-
tida un petit llibret amb detalls 
dels indrets pels que passa la 
caminada i del poble que en-
guany trepitgem. També rebrà 
un full de ruta que li serà se-
gellat a cada un dels controls 
ubicats en el recorregut.
Així mateix en diferents in-
drets hi haurà ubicats diver-
sos punts d’avituallament on 
proporcionarem aigua, fruita o 
menjar, i en un dels quals en-
tregarem l’esmorzar. Tots els 
caminaires rebran a l’arribada 
un obsequi.
Les inscripcions, tenen un 
preu de 9 euros si es realitzen 
abans del dia 9 de maig i de 11 
euros si és fa el mateix dia 11. 
Poden realitzar-se a: 
* Personalment a l’Espai Cívic 
Centre, al carrer Trinitat, 12, 
de dilluns a divendres de 9:00 
a 13:00h. i de 15:00 a 21:00h.
* A l’oficina de l’entitat, ubica-
da al Centre Cívic de Fàtima, 
els dimarts i dijous de 17:15 a 
19:00h.
* Fent un ingrés nominal al 
compte corrent núm. 2100 
0001 01 0200613362 de “La 
Caixa” i presentant-ne el res-
guard en el moment de rebre 
el full de ruta a la sortida. En 
aquest cas cal que ens feu ar-
ribar les dades a gruplaclau@
gruplaclau.org.
* En el mateix indret de sorti-
da i fins a l’hora de tancament 
d’aquesta. 
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Aquest dissabte el municipi 
va encetar l’any del Mil·lenari 
amb una jornada de caire so-
lemne i a la vegada festiu. 
Des de primera hora del matí 
els Trabucaires de Manresa 
van recórrer carrers i places 
amb el “suau i dolç despertar 
trabucaire”, avisant tothom 
de la diada festiva que esta-
va a punt de començar. Va 
ser passades les dotze del 
migdia, a la plaça Gran, quan 
va arribar el conseller de la 
Presidència de la Generalitat, 
Francesc Homs, qui va ser 
rebut per l’alcaldessa, Maria 
Antònia Trullàs, els regidors 
calafins i representants muni-
cipals d’altres poblacions de 
l’entorn. Després d’atendre 
els mitjans de comunicació, 
el conseller va signar al Llibre 
d’Honor del municipi i va re-
bre de mans de l’alcaldessa 

un regal commemoratiu dels 
mil anys de Calaf.
Tot seguit, a l’església de 
Sant Jaume, començava la 
celebració del Tedeum, una 
cerimònia d’acció de gràcies 
concelebrada per Mn. Joan 
Sanglas i Mn. Carles Riera. 
L’acte va comptar amb els 
cants de la Coral Ressons i 
amb Mns. Valentí Miserachs 
com a organista. Després, 
a la mateixa plaça Gran, els 
trabucs tornaven a cridar a la 
festa i els geganters i grallers 
de Calaf i dels Prats de Rei 
reprenien l’activitat amb un 
aplaudit ball de gegants. Des 
de la plaça va començar la 
cercavila pel carrer Xuriguera 
i cap al castell de Calaf, lloc 
on es van aplegar nombrosos 
veïns i visitants per assistir a 
la inauguració oficial del Mil·
lenari.
L’alcaldessa Maria Antònia 

Trullàs va fer un repàs pels 
moments més rellevants dels 
mil anys d’història de la vila, 
des dels seus orígens fins a 
l’actualitat. Trullàs també va 
agrair especialment la tasca 
de l’Associació del Mil·lenari, 
així com la implicació d’enti-
tats i de persones a nivell in-
dividual, com el dissenyador 
calafí Josep Maria Garrofé, 
creador de la imatge gràfica 
del Mil·lenari. Finalment, va 
convidar els veïns i veïnes a 
participar activament en tots 
els actes d’aquesta important 
efemèride.
Per la seva banda, el conse-
ller Francesc Homs va dir que 
Calaf “pot veure’s com una 
bona síntesi de Catalunya, i 
no només per la seva ubica-
ció central al país, també per 
la seva història, la seva tra-
dició de comerç, la vocació 
industrial dels darrers dos se-

Calaf inaugura el seu Mil·lenari amb una gran festa 
en ple nucli històric

Francesc Homs amb l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs

Actes del Mil.lenari al castell i Cercavila a la plaça Gran

Els actes continuaran aquesta setmana, amb dues activitats lúdico·científiques i la conferència de Jordi Pujol

gles a l’igual que la resta del 
país i el fet de voler estar con-
nectats i voler interaccionar”, 
en referència a la connexió 
ferroviària de Calaf i a l’Eix 
Transversal. Homs també va 
dir que celebracions com les 
del Mil·lenari “posen damunt 
de la taula el que som i el que 
hem estat, la nostra capacitat 
d’esforç i de sacrifici, la nos-
tra il·lusió... i aquesta és la 
nostra fortalesa com a país”. 
Segons va declarar, això ens 
ha d’ajudar a contestar posi-
tivament “aquesta pregunta 
que sovint ens fem tots ple-
gats: ‘ens en sortirem?’ Jo 
crec que sí”.
El ball de l’Espunyolet del 
Berguedà i un aperitiu prepa-
rat per l’associació ARCA van 
posar punt i final als actes 
d’aquest dissabte. 

Divendres, conferència de 
Jordi Pujol

La celebració del Mil·lenari 
continua aquesta setmana. 
D’una banda, amb dues acti-
vitats de caire científic a càr-
rec de l’Observatori de Pujalt: 
dimecres 30, a les 22.00 h i 
al turó de Sant Sebastià, hi 
haurà una “Observació del 
cel d’ara i del de fa mil anys”. 
L’endemà dijous 1 de maig, 
dins dels actes del tradicio-
nal aplec a Sant Sebastià, es 
podran fer experiments me-
teorològics i una observació 
solar. Però el plat fort de la 
setmana serà la conferència 
“El Mil·lenari del país”, a càr-
rec del president Jordi Pujol 
i Soley. Serà a les 20.00 h a 
la capella dels Dolors en un 
acte obert a tothom que es 
completarà amb l’espectacle 
“Llibre vermell. Una visió con-
temporània del còdex mont-
serratí”, amb els músics Pep 
Massana i Carles Viarnés.
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Primeres mostres clares de desacord al govern d’Òdena
ÒDENA / JORDI PUIGGRÒS

Semblava una bassa d’oli, però  
pel que sembla, no és així. 
ERC, que acaba de crear una 
secció local a Òdena, i el seu 
soci de govern a l’Ajuntament, 
CiU, han topat darrerament de 
forma frontal en almenys dos 
temes de certa incidència soci-
al en el municipi.  

“Espècies” en els 
convenis de les entitats
Un d’ells són els convenis amb 
les entitats veïnals i culturals 
del municipi, dels quals se’n 
deriven les esperades sub-
vencions anuals. La regidora 
de Cultura, Ramona Vila, i l’al-
calde Pep Solé, han incorporat 
aquest any un nou model que 
no suposa cap retallada eco-
nòmica, però que inclou un 
detall de les “espècies” amb 
les que l’Ajuntament també 
“ajuda” a cadascuna de les en-
titats, des de les escombraries 
que cada associació genera, 
l’entarimat, o el cost del policia 
local de torn que controla el 
trànsit en una activitat, fins al 
llum, la calefacció, o l’aigua i la 
neteja dels lavabos dels locals 
que usen les entitats. 
Aquesta informació, que des 
de CiU s’incopora adduint una 
mostra de transparència, no ha 
agradat gens ni mica a ERC, 
que qualifica la mesura “d’es-
perpèntica”. Els dos regidors 
republicans, Carles Casanova 
i Maria Sayavera, van votar en 
contra a la Junta de Govern 
respecte aquests nous conve-
nis, votació que es va resoldre 
favorablement gràcies al vot de 
qualitat de l’alcalde Pep Solé. 
És la primera vegada en tres 
anys de govern CiU-ERC que 
això succeeix.
De les 15 entitats que hi ha al 
poble, tres d’elles no van sig-
nar el conveni: les Caramelles, 
el Pessebre Vivent, i la Cofra-
dia del Roser del ball de Cres-
pelles. 

“L’Ajuntament no 
ha de fer nosa”
El tinent d’alcalde d’Hisenda -i 
alcalde els dos primers anys 
d’aquest mandat- Carles Casa-
nova explica a La Veu que “en 
cap cas aquest posicionament 
significa que no estem d’acord 

La nova secció local d’ERC a Òdena, amb Oriol Junqueras.

ERC vota contra
el nou sistema de 
convenis amb les 
entitats veïnals i 
culturals del poble, i 
vol fer un referèndum 
sobre la conveniència 
de les obres 
de la carretera 
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El primer resultat 
de la recentment 
creada secció local 
d’Esquerra és un toc 
d’atenció al seu soci 
de CiU, que diu “no 
entendre res”

amb la subvenció a les entitats, 
no és això”. El regidor afegeix 
que “des d’ERC pensem que 
l’Ajuntament el que ha de fer 
amb les entitats és tenir-hi total 
confiança en la seva feina, no 
fer gaire nosa, posar a dispo-
sició recursos econòmics en la 
mesura que es pugui, i el ma-
terial, que és de tots els ode-
nencs”. Per a Casanova “des 
de l’Ajuntament no ha sortit mai 
un euro cap a les entitats sen-
se justificar, sense la factura 
corresponent, i això ja és prou 
element de transparència. No 
cal arribar a aquest extrems”. 
Esquerra, que va demanar 
sense èxit que es retirés aquest 
“annex” relatiu a les despeses 
en espècie, també estava molt 
molesta per que s’havien con-
vocat a totes les entitats per 
dilluns al vespre abans de que 
la Junta de Govern aprovés 
els convenis. D’altra banda, 
des d’ERC també es pensa 
que aquesta relació de des-
peses “en espècie” pot portar 
problemes fiscals a les entitats 
i especialment als seus presi-
dents. 
L’alcalde Pep Solé ha declarat 
a La Veu en relació a aquest 
assumpte que “des de CiU no 
entenem absolutament res”.

El projecte de la 
travessia d’Òdena
La Llei de Barris de la Gene-
ralitat va atorgar en el seu dia 
a Òdena una pluja de diners 
per a transformar el nucli urbà. 
D’això en va sorgir, bàsica-
ment, el nou camp de futbol i 
el poliesportiu. Quedava, però, 
el gran projecte, que és la re-
forma de la travessera del nu-
cli, avui carretera de Manresa, 
per convertir-la en un passeig. 
L’obra costarà 1,3 milions d’eu-
ros, bona part d’ells finançats 

per Generalitat i Diputació, 
però, com que avui no hi ha un 
euro a les arques públiques, 
l’Ajuntament s’ha d’endeutar 
per pagar les constructores i, 
després, cobrar de les institu-
cions superiors.... quan es pu-
gui. 
Aquest darrer extrem ha pro-
vocat una altra esquerda al 
govern CiU-ERC, perquè els 
republicans, que gestionen 
Hisenda, no volen endeutar 
l’Ajuntament, tot i que és dels 
menys endeutats de l’Anoia. 
ERC creu que “aquesta des-
pesa s’ha de  consultar a tots 
els odenencs, de tots els nu-
clis. Estem d’acord en el pro-
jecte i volem què es faci, però 
volem preguntar-ho al poble”, 
diu Casanova. “Volem saber 
si ara és el moment de gas-
tar-nos aquests diners, o bé 
podem esperar-nos uns anys”. 
Per això ERC vol que es faci 
“una exposició pública del pro-
jecte, el seu cost, els diners 
que s’hauran de demanar als 
bancs, el deute que generarà 
i les conseqüències que se’n 
poden derivar”. 
La intenció d’ERC és presentar 
aquesta proposta al seu soci 
de CiU, i que sigui l’Ajuntament 
qui faci el referèndum, abans 
de les vacances, però no des-
carta que sigui el propi partit 
republicà qui el tiri endavant 
si hi ha negativa. Tot i que l’al-
calde Pep Solé coneix aquesta 
proposta, CiU esperarà a do-
nar la seva resposta en funció 
del què decideixi la seva exe-
cutiva local, que es reunirà la 
setmana vinent. D’altra banda, 
el 10 de novembre de 2012, en 
plena crisi econòmica, ja es va 

fer una reunió de veïns i l’inici 
d’un procés de participació so-
bre aquest projecte.

Secció local d’ERC
Aquestes dues notícies que te-

Imatge virtual del projecte de remodelació de la carretera de Manresa a Òdena.

nen com a clar protagonista a 
ERC coincideixen amb l’ober-
tura, fa pocs dies, de la secció 
local d’aquest partit a Òdena, 
quelcom que no succeïa des 
dels anys 30. Cinc militants ho 
han fet possible. “La candida-
tura actual va néixer d’un grup 
extens de persones, i no hem 
perdut mai contacte, per tal de 
conèixer la seva opinió i rebre 
tots els imputs que hi ha al po-
ble. Ara fem un pas endavant 
i hem pogut crear una secció 
local”. Casanova també pensa 
en tenir la confiança dels mili-
tants i simpatitzants per tornar-
se a presentar a les eleccions 
municipals del 2015. “Sí, ens 
faria gràcia poder recuperar la 
confiança dels odenencs i, per 
què no, tenir una majoria més 
àmplia i més àrees de gestió”.

Dilluns va tenir lloc l’acte de 
signatura de conveni entre 
les entitats culturals i l’Ajun-
tament d’Òdena. En total, 
l’aportació econòmica que 
l’Ajuntament destina a acti-
vitats culturals és de 32.250 
euros, que es distribueixen 
en forma de subvenció entre 
les 15 entitats culturals i veï-
nals del municipi i uns 9.000€ 
aproximadament en recursos 
materials.
Abans d’iniciar la signatura 
l’alcalde, Pep Solé, va agrair 
la tasca que fan les entitats, 
“una tasca altruista i impres-
cindible per al municipi de 
promoció i de mantenir viva 

32.250€ en ajudes a les entitats

l’activitat cultural”. Solé va fer 
públics els ajuts econòmics 
atorgats i va explicar el nou 
conveni que inclou l’apor-
tació econòmica i, que per 
primera vegada, especifica 
el valor estimat del material i 
recursos de l’Ajuntament que 
cada entitat utilitza, amb l’ob-
jectiu “de donar valor i deixar 
constància  del conjunt de co-
ses tangibles i intangibles en 
forma de material o serveis, 
que van des d’un  escenari 
fins la vigilància de l’activitat i 
que sovint no  s’hi dóna valor” 
i va voler aclarir que “en cap 
cas això fa disminuir la sub-
venció”.
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MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge el 
centre urbà de Montbui tornarà 
a omplir-se d’activitat comer-
cial i d’esport del motor amb 
l’organització de la III Trobada 
de Clàssics, Comerç i Entitats 
de Montbui. La concentració 
de vehicles clàssics, que arri-
ba a la seva tercera edició, es 
durà a terme a partir de les 9 
del matí a l’espai MontMercat. 
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. En-
guany el “look” dels anys 80 
serà l’element dinamitzador 
de la jornada, on s’espera una  
Precisament sota la pèrgola 

d’aquest emblemàtic espai hi 
haurà nombrosos estands de 
comerciants de Montbui, així 
com representants de les en-
titats del municipi. Tampoc no 
hi faltaran paradistes d’anti-
guitats, artesans, brocanters, 
i també hi haurà diferents 
activitats per a la mainada. 
La matinal d’activitats estarà 
organitzada per MontbuiCo-
merç, amb el suport de la Unió 
d’Establiments de Montbui i 
de diferents associacions i en-
titats 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).

Diumenge es celebrarà la III 
Trobada de Clàssics, Comerç i 
Entitats de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat va ser un dia 
molt important per a l’entitat 
montbuienca “Artesanas de 
Corazón”. Amb només poc 
més d’un any d’història aques-
ta associació de l’àmbit cívico-
solidari estrenava el nou espai 
habitilitat als baixos del Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola. 
Aquest nou espai, que consta 
de dues sales polivalents i uns 
serveis, permetrà que l’entitat 
pugui dur a terme folgada-
ment les seves activitats. El 
nou local és fruit d’un conveni 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i Artesanas de Corazón, 
una entitat amb 150 socis i sò-
cies, i que, en només un any 
d’història, s’ha consolidat com 
a referent pel que fa a la dina-
mització del teixit associatiu 

montbuienc. 
Durant l’acte inaugural l’alcal-
de Teo Romero va voler agrair 
que “en moments complicats, 
de crisi com l’actual, una as-
sociació com la vostra està 
ajudant als altres sense rebre 
res a canvi. És molt important 
per a la comunitat la tasca que 
realitzeu. Heu convertit “Arte-
sanas de Corazón” en un es-
pai on ajudeu als altres, i això 
és magnífic. Esteu donant el 
vostre temps i dedicació en 
favor de la comunitat, i us heu 
convertit en un referent cívic 
i social a Montbui. Us felicito 
per la gran tasca que esteu 
fent perquè per a nosaltres és 
bàsic que en moments de cri-
si i de dificultat hi hagi perso-
nes que estiguin dedicant-se 
a ajudar de forma altruista als 
altres”. 

Inaugurat el nou espai 
de l’entitat “Artesanas de 
Corazón” al CCC La Vinícola

MONTBUI / LA VEU

La història “Núvols de pluja”, 
del montbuienc Oriol Solà i 
Prat, ha estat premiada en el 
VII Premi Literari de Contes 
Curts “Vila d’Almenar” (al Se-
grià). La narració s’endinsa 
en les dificultats que pateix 
una família africana davant 
l’escassetat d’aigua, a tra-
vés dels ulls d’un nen que se 
sent culpable d’una sequera 
que no amaina. La cerimònia 
de lliurament es va fer diven-
dres dia 25 d’abril al municipi 
lleidatà, en el transcurs de la 
vetllada literària en comme-
moració de la diada de Sant 
Jordi.
D’altra banda, l’endemà dis-
sabte, dia 26, Oriol Solà i 
Prat també va ser premi-
at en el VI Concurs Literari 
Sant Jordi de La Bisbal del 
Penedès (al Baix Penedès). 
En aquest cas va ser amb el 
poema titulat “Cromatisme 
estacional a la vinya”, que 
versa sobre la transformació 
que es produeix durant l’any 
a les vinyes i l’extensa gam-
ma de colors que aquestes 
ofereixen, en canvi constant. 
L’acte d’entrega es va dur a 
terme a la seu de la Societat 
Recreativa del municipi.

Doble premi literari a 
Almenar i a la Bisbal 
del Penedès per al 
periodista i escriptor 
montbuienc Oriol 
Solà i Prat 

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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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els Ajuntaments de la Pobla 
de Claramunt, Òdena, Vila-
nova del Camí i l’Associació 
d’empreses i propietaris dels 
Polígons dels Plans han fir-
mat recentment un conveni 
de col·laboració per tal de 
continuar fomentant l’activitat 
econòmica i lluitar contra l’ac-
tual situació de crisi. Per mitjà 
d’aquest acord es comprome-
ten a aportar ajudes econòmi-
ques per valor de 6.000 euros 
en conjunt per tal de facilitar 
el funcionament de l’associa-
ció i que pugui iniciar les ac-
tivitats per a complir amb els 
fins d’impuls, promoció i su-
port dels polígons industrials 
dels tres municipis. Des de 
Vilanova del Camí també es 
contribuirà amb la cessió del 
Centre d’Innovació Anoia per 
a desenvolupar aquestes ac-
tivitats. 
L’Associació dels Polígons 
dels Plans farà d’interlocutor 
entre l’administració pública i 
el teixit empresarial que acon-
segueixi aglutinar;  incentivarà 
l’activitat als quatre polígons 
dels tres municipis per afavorir 
la instal·lació de noves empre-
ses i garantirà un funciona-
ment òptim d’aquests polígons 
-Riera de Castellolí i Pla de 
Rigat, de Vilanova del Camí, 
Plans d’Arau, de la Pobla, i Pla 
de les Gavarreres, d’Òdena.
El conveni es va signar fa uns 
dies amb la presència dels 
alcaldes dels tres municipis. 
Val a dir que ha estat el dar-
rer conveni signat pel fins ara 
alcalde vilanoví Joan Vich, a 
costat dels seus homòlegs de 
la Pobla de Claramunt i Òde-
na, Santi Broch i Pep Solé, 
respectivament, així com pel 
president de l’Associació de 
Polígons dels Plans, Ramon 
Felip.
L’associació es va constituir 
el desembre seguint el full de 
ruta marcat per l’estudi Mentor 
elaborat per la Diputació de 
Barcelona. L’alcalde vilanoví, 
Joan Vich afirma que estan 
seguint les passes previstes i 
que tot indica que van pel bon 
camí.
A l’assemblea inicial, el mes 

de desembre, celebrada al 
Centre d’Innovació Anoia va 
assistir un bon nombre de re-
presentants de les empreses 
dels quatre polígons que van 
donar suport a la constitució 
d’aquesta nova entitat, l’As-
sociació dels Polígons dels 
Plans, i que ja hi són inscrites. 
La junta directiva va recollir 
les seves inquietuds i a partir 
de les demandes inicials ha 
començat a treballar. Ara ja 
tenen un telèfon, una adreça 
fiscal, un espai d’atenció es-
pecífic, amb un despatx, al 
Centre d’Innovació Anoia per 
començar a fer feina, segons 
explica el president, Ramon 
Felip, i el dia 8 de maig tenen 
prevista una sessió informati-
va amb les empreses per ex-
plicar-los els avenços i tornar 
a recollir les seves demandes. 
Una de les principals línies de 
treball, com explicava Ramon 
Felip, és poder constituir una 
marca única, la de Polígons 
dels Plans, i donar-la a conèi-
xer arreu, amb les seves es-
pecificitats.
Treballar de la mà i encarar 
el futur amb optimisme és un 
dels objectius d’aquesta con-
junció de forces que es posa 
al servei de les empreses i vol 
escoltar les seves demandes. 
En aquest sentit una de les 
primeres mancances expres-
sades pel sector és la millora 
de les comunicacions. També, 
tot i que sense alarma, com 
remarca Ramon Felip, estan 
les qüestions de seguretat. 
Pel que fa a les característi-

ques dels polígons dels Plans, 
Felip assenyala que represen-
ten una important diversitat 
de sectors, amb predomini de 
les arts gràfiques, l’automoció 
i la logística. És en aquest úl-
tim sector que Felip creu que 
s’haurà d’apostar fort en el fu-
tur. Això requerirà canvis que 
les administracions hauran 
d’afrontar amb la modificació 
dels seus plans urbanístics 
per permetre major alçada de 
les construccions, uns canvis 
que a la Pobla de Claramunt, 
per exemple, ja han iniciat.
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
va fer una valoració positiva 
d’aquesta iniciativa de promo-
ció econòmica conjunta i va 
remarcar la importància de te-
nir en compte l’aeròdrom com 
a tipologia d’una activitat eco-
nòmica específica d’aquest 
territori.
Tot i que hagin hagut d’espe-
rar a viure una autèntica si-
tuació de crisis per posar-se 
d’acord i unir esforços, com va 
assenyalar l’alcalde de la Po-
bla de Claramunt, Santi Broch, 
la valoració que en fa l’alcal-
de poblatà de tirar endavant 
aquest projecte plegats, tam-
bé és positiva.
Ara per ara l’Associació de 
Polígons dels Plans aplega 
una quarantena d’empreses 
de les, aproximadament, 135 
que estan instal·lades als polí-
gons. És, segons afirma Felip, 
un “inici encoratjador” i s’ha 
marcat com a fita agosarada 
arribar a agrupar un centenar 
abans de finalitzar l’any.

L’Associació de Polígons dels Plans ja té 
seu al Centre d’Innovació Anoia 

Pep Solé, Joan Vich, Ramon Felip i Santi Broch durant la signatura

IGUALADA / LA VEU

La caminada popular de Jor-
ba del 2014, que es va portar 
a terme aquest diumenge, va 
ser el moment de l’estrena 
del nou tram local del camí de 
les terres de parla catalana o 
camí dels Països Catalans. Al 
seu pas per Jorba, aquesta 
ruta nacional de senderisme 
cultural creua el municipi en 
sentit sud-nord o nord-sud, 
arribant des de Copons per 
la vora del riu Anoia, Cal Mi-
rall, Travé, nucli de Jorba, Les 
Alzinetes, Clariana i cap a 
Argençola. Durant la camina-
da popular de Jorba, amb la 
participació de vora seixanta 
persones, es va transitar pel 
tram que va de Jorba a Travé, 
passant pel camí vell de Tra-
vé. La caminada va continuar 
després, ja fora del nou camí 
senyalitzat, cap als plans 
d’Ardesa, i es va baixar per 
la zona de Cal Barrap, prop 
de l’Espelt, retornant després 
per Sant Genís. Tot un paisat-
ge de camins poc coneguts, 
molt variat i agradable, que 
va ser molt ben valorat pels 
participants. 

Amb la incorporació al camí 
dels Països Catalans, el mu-
nicipi de Jorba s’afegeix a 
una tercera gran ruta de sen-
derisme cultural, amb un con-
siderable potencial d’atreure 
caminadors i visitants de tot 
arreu cap el poble, en el marc 
de la seva estratègia de pro-
moció turística. Fins ara Jor-
ba ja formava part de la ruta 
de senderisme Camí de sant 
Jaume, que uneix una gran 
part de països europeus amb 
Galícia, passant Catalunya. I 
també forma part del Camí de 
Sant Ignasi, que uneix el País 
Basc (Loiola) amb Catalunya 
(Manresa).
El tram jorbenc del camí dels 
Països Catalans forma part 
del brancal que recorre la 
Segarra històrica, inaugurat 
recentment a Prats de Rei, el 
municipi històric de Sikarra. 
La Segarra històrica abasta 
quatre comarques (Conca de 
Barberà, Anoia, Segarra i Ur-
gell) per les quals actualment 

transcorre aquest camí bran-
cal. El camí de les terres de 
parla catalana és una ruta de 
senderisme cultural en pro-
cés de senyalització de forma 
participativa, per fer a peu i 
que recorre totes les comar-
ques i illes de parla catalana. 
Un recorregut per la cultura, 
la història, el paisatge i l’es-
perit de la nostra terra. Està 
pensat per a tots els públics 
i edats, amb un nivell de di-
ficultat majoritàriament baix. 
Va enllaçant els pobles, que 
és on es troba principalment 
la realitat social, la cultura, 
l’art, etc. Uneix tots els caps 
de comarca de parla catala-
na. Són les entitats, veïns i 
institucions de cada municipi i 
comarca els qui defineixen el 
seu tram de camí, els contin-
guts de la guia i els recursos 
i serveis que inclou. Té tot el 
país i tota la seva gent com 
a protagonistes i beneficiaris, 
a més dels visitants d’altres 
països. 
La forma de participar-hi és 
inscriure’s com a persona 
vetlladora del camí, repas-
sant un cop l’any i senyalit-
zant de nou si cal, els senyals 
del tram que es vetlla. El tram 
de Jorba ja compta amb dos 
vetlladors. Josep Armengol, 
regidor d’Entitats i Esports de 
Jorba, anima a les persones 
aficionades a caminar del po-
ble que s’apuntin com a vet-
lladors d’aquest tram jorbenc 
posant-se en contacte amb 
l’ajuntament, ja que “si som 
una bona colla, és una feina 
molt fàcil i ràpida de fer, no-
més cal destinar-hi una esto-
na un matí un cop l’any”. Per 
al regidor jorbenc, tal com 
s’explica a la web del projec-
te www.elcami.cat, “és una 
molt bona eina fonamentada 
en els valors del coneixement 
i estima del propi entorn, de 
la cultura, del servei a la so-
cietat, de mantenir una in-
fraestructura que utilitzaran 
milers de persones al llarg de 
les generacions, de treball en 
equip, d’enfortiment perso-
nal i de vertebració social del 
país.” 

Jorba estrena el tram local del 
camí dels Països Catalans

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Òdena inicia la segona enves-
tida de Festa Major. Després 
del bon inici, en el que el bon 
temps ha acompanyat en la 
celebració del diferents actes 
i la bona participació i acolli-
da de les activitats, s’inicia la 
recta final de celebració de la 
Festa Major en honor al copa-
tró Sant Pere Màrtir. Encara 
queden molts actes en els que 
poder participar i retrobar-se 
amb familiars, amics i veïns i 
gaudir de la companyia i del 
municipi.
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 
acull els actes més tradicio-
nals. Al matí esmorzar popular 
i de pubillatge, la proclama-
ció de l’hereu i pubilla Òdena 
2014 i els hereuets i pubilletes 
d’Òdena i l’Espelt i el 43è Con-
curs de Colles Sardanistes. A 
la tarda tindrà lloc la recolli-
da de la bandera del Ball de 

Crespelles, seguit de la cerca-
vila i el tradicional Ball de les 
Crespelles. La porronada i un 
espectacle afrobrasiler clou-
ran 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 

Òdena es troba a l’equador de la Festa Major

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 Libre-
tas 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.    

ÒDENA / LA VEU

Del 14 al 19 de juliol tindrà lloc 
la primera edició del curs Sta-
ge Instrumental, amb l’objectiu 
d’oferir una continuïtat a la for-
mació musical que molts nens 
i nenes reben al llarg del curs 
acadèmic en les escoles de 
música i els conservatoris.
Així, aquest curs està adreçat 
a tots els nens/es, nois/es o 
adults a partir de 10 anys i que 
hagin cursat com a mínim dos 
anys d’instrument. Està obert 
a tots els tipus d’instruments, 
especialment als d’orquestra 
simfònica (corda fregada, vent 
fusta o metall, percussió, etc).
El Stage Instrumental és im-
pulsat i dirigit per dos mestres 
en educació musical i amb una 
llarga experiència en el món do-
cent i pedagògic, Josep Miquel 

Mindán Seuba i Neus Carles 
i organitzat per l’Ajuntament 
d’Òdena. Segons els seus ma-
teixos impulsors, el curs neix 
per crear un “pont” que salvi la 
distància entre un final de curs 
i l’inici del següent en el que es 
perden algunes pràctiques.
D’aquesta manera, el Stage 
ha de portar a experimentar, 
aprofundir i consolidar tot allò 
que cada un ha anat aprenent 
al llarg del curs i ho podrà fer 
a nivell individual però també 
posant una especial atenció 
al treball col•lectiu. A més, es 
combinarà diverses activitats i 
fórmules de treball musical, cor-
poral i activitats de lleure.
Per a més informació del curs 
podeu consulta a la pàgina web 
http://stageinstrumental.word-
press.com/filosofia/

S’organitza a Òdena el primer 
Stage Instrumental 

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
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ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
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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
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria d’Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt va organitzar, 
del 14 al 17 d’abril, una nova 
edició del Juga a la Primave-
ra. Hi van participar 49 nens i 
nenes, d’entre 3 i 12 anys. Hi 
va haver cinc monitors més la 
directora, Cristina Sànchez.
Durant aquests quatre dies, la 
quitxalla fer diverses activitats, 
com jocs de cucanya, tallers 
d’estampació, de clauers, de 
cançons, gimcanes i sortides 
als parcs del municipi. El dar-
rer dia, el dijous 17 d’abril, van 
fer la mona i se la van poder 
menjar a casa.
En aquests moments, ja s’està 

preparant una nova edició de 
l’Escola d’Estiu, que es farà 
del 30 de juny a l’1 d’agost i 
de l’1 al 10 de setembre. Per 

a més informació podeu trucar 
a l’Ajuntament, Tel. 93 808 60 
75.

Quasi una cinquantena de nens i nenes 
participen al Juga a la Primavera

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una trentena de cantaires, en-
tre adults i nens, van cantar, el 
diumenge 27 d’abril, carame-
lles a la Pobla de Claramunt. 
La cantada la va organitzar 
l’entitat local Societat Coral 
La Lira i es va fer des de les 
10 del matí fins a 1/4 de 3 del 
migdia.
Els cantaires van fer un recor-
regut per diversos barris del 
municipi, com can Galan, les 
Cases Noves, les Figueres 

o can Ribalta. També van fer 
una cantada a l’església de 
Santa Maria, un cop acabada 
la celebració litúrgica. A més 
de cantar, els cantaires repar-
tien clavells. 
El repertori estava format per 
quatre peces: el Ball de Sant 
Ferriol, que els nens ballaven, 
Amanida Catalana, el Cant del 
Poble i una sardana. Els can-
taires estaven dirigits per Joan 
Mas.

Una trentena de cantaires 
canten caramelles a la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

Els alumnes de l’Escola de 
Pintura de la Pobla de Clara-
munt exposaran, del 4 al 18 
de maig, les seves creacions 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions.  La mostra l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i la inauguració tindrà 
lloc el diumenge 4 de maig, a 
2/4 d’1 del migdia.
Sota les directrius i els con-
sells de la professora Pilar 
Gil, aquest grup de pintores 
i pintors mostraran les seves 
obres, marcades pel segell 
personal de cada un. Aquest 
fet fa que sigui una col·lecció 
pictòrica amb diferents estils 
i tècniques i amb temàtiques 

molt diverses. 
Enguany en aquesta mos-
tra es podran veure quadres 
d’Angelina Solé, Antònia Ro-
das, Josep M. Cugat, Rosa 
Romeu, Maria Palos, Roser 
Chiva, Susana Montserrat, 
Montserrat Vidal, Pascual Go-
micia, Pepita Vilamajó, Rosa 
Sabaté, Conxita García, Leo 
García i Eulàlia Gibert. Les 
classes de pintura es fan els 
dimarts, de les 4 a les 7 de la 
tarda, al Local Social de l’Ate-
neu.
L’horari de visites d’aquesta 
mostra serà de dilluns a dis-
sabte, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i el diumenge, de 
les 12 a les 2 del migdia. 

Exposició dels alumnes de 
l’Escola de Pintura de 
la Pobla, a la Sala Municipal

                    E D I C T E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sant Martí de Tous, 28 de març de 2014

L’Alcalde,
David Alquézar Claramunt
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Anoia Sud

CASTELLOLÍ / LA VEU

Aquest cap de setmana co-
mencen els actes de la Festa 
Major de Castellolí.
Dissabte a les 11 del matí es 
podrà gaudir d’una master 
class artística infantil per con-
tinuar, a les 12 del migdia amb 
un campionat FIFA Playstati-
ion.
A les 11 de la nit del mateix 
dissabte tindrà lloc una sessió 
de balls de saló.
L’endemà diumenge a les 

9 del matí començarà el 9è 
campionat de Truc i a la ma-
teixa hora es farà la Baixada 
d’andròmines.
A les 11 del matí els més petits 
podran gaudir dels inflables.
A les 7 de la tarda a la sala 
de la Brillante es podrà veure 
l’obra de teatre “Caràcters de 
Txèkhov”.
I el proper dijous, a les 8 del 
vespre tindrà lloc una nit de 
western.

Primers actes de la Festa 
Major de Castellolí

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat divendres, 11 
d’abril, l’Ajuntament dels 
Hostalets va fer la presenta-
ció oficial del projecte pale-
ontològic i turístic dels Hos-
talets de Pierola al conseller 
de Cultura de la Generalitat, 
Ferran Mascarell.
L’alcalde i la regidora de Cul-
tura dels Hostalets de Pie-
rola, Daniel Vendrell i Marta 
Casas respectivament, van 
poder explicar de primera 
mà quin està sent el desen-
volupament del CRIP, en 
concret, i el de Can Rovi-
ralta, en general. Mascarell, 
no només va mostrar el seu 
suport al projecte, sinó que 
es va comprometre també a 
venir als Hostalets de Pie-
rola pròximament i visitar el 
Centre d’Interpretació i Res-
tauració de Paleontologia per 
aprofundir en les accions que 
es duen a terme en el desen-
volupament cultural i turístic 
associades al recurs paleon-
tològic.

L’execució del projecte P@
leorutes es desenvolupa a 

Presentació del projecte 
paleontològic dels Hostalets de 
Pierola al Conseller Mascarell

bon ritme
Les obres del projecte P@
leorutes que estan significant 
la millora de l’entorn urbà de 
Can Roviralta s’estan desen-
volupant a bon ritme i dins 
els terminis previstos. La fi-
nalització d’aquests treballs 
significaran l’arranjament 
del carrer Aureli Roviralta, 
l’obertura d’un espai d’accés 
a turistes i proporcionaran un 
punt d’informació dels recur-
sos turístics dels Hostalets 
de Pierola.

Patrimoni i Turisme
L’execució del projecte P@
leo_rutes és un pas més en la 
consolidació del CRIP i de la 
seva proposta de dinamitza-
ció dels Hostalets de Pierola 
a partir dels recursos paleon-
tològics del municipi i la crea-
ció de productes turístics. Tot 
i les dificultats del moment, el 
govern local aposta pel CRIP 
com a projecte innovador i 
de municipi que ha de com-
portar beneficis socials, cul-
turals, educatius i econòmics 
a la comunitat hostaletenca.

MASQUEFA / LA VEU

L’entitat Dones amb Empen-
ta i l’Ajuntament de Masque-
fa han renovat el conveni de 
col·laboració per continuar 
oferint al municipi els serveis 
de l’Equip d’Atenció a la Dona 
(EAD). Aquest programa posa 
a la disposició de les dones 
que ho sol·liciten un triple 
servei: d’informació i acollida, 
d’atenció psicològica i d’as-
sessorament jurídic.
L’EAD atén totes les dones 
per a qualsevol problemàtica, 
però incideix de forma espe-
cialitzada en les situacions 
de discriminació, desigualtat i 
violència de gènere. Es tracta 
d’un servei de suport, informa-
ció, acompanyament i orienta-
ció a les dones per qüestions 
personals, emocionals o fami-
liars.
Les tècniques de l’Equip 
d’Atenció a la Dona –una infor-
madora, una advocada i una 
psicòloga- atenen personal-
ment les usuàries un dimecres 
al mes al Centre Tecnològic 
Comunitari (avinguda Catalu-
nya, 60), de les 3 a les 6 de 
la tarda. A més, l’EAD disposa 
d’un telèfon d’atenció (63 65 
65 63 1), on podeu trucar de 
dilluns a divendres, de les 10 

del matí a les 12 del migdia, i 
de dilluns a dijous també a la 
tarda, de les 4 a 6.
Les professionals de l’EAD 
treballen coordinadament 
amb els tècnics municipals i 
les institucions i les entitats 
del municipi, i en cas que sigui 
necessari deriven les usuàries 
als diferents recursos especi-
alitzats que poden donar res-
posta a les seves necessitats.
D’acord amb el conveni, 
l’Ajuntament de Masquefa 
cedeix a Dones amb Empen-
ta les instal·lacions del CTC 
per a la prestació del servei i 
també fa una aportació eco-
nòmica anual, que aquest 
2014 s’incrementa de 4.600 a 

7.147,80 euros, un 55% més. 
Això contribuirà a mantenir el 
servei tot i que Dones amb 
Empenta no compta aquest 
any amb cap subvenció de 
l’Estat per a l’EAD.
Dones amb Empenta ofereix 
el servei de l’Equip d’Atenció 
a la Dona a diversos munici-
pis de la comarca des de l’any 
1999. A Masquefa ho fa des 
del 2007. Els trets essencials 
d’aquest model d’atenció a la 
dona són la interdisciplinarie-
tat, la proximitat al territori i la 
generalitat dels serveis, que 
es realitzen amb perspectiva 
de gènere i des d’una visió 
global i integral de les dones. 

L’Ajuntament de Masquefa i Dones amb 
Empenta renoven el conveni per seguir oferint 
els serveis de l’Equip d’Atenció a la Dona

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt ha fet darrerament 
una important inversió per 
condicionar tots els espais in-
fantils perquè compleixi amb 
les normes de seguretat vi-
gents. L’últim parc condicionat 
ha estat el del nucli de Ca l’An-
ton, on s’han substituït tots els 
antics jocs infantils del carrer 
de la font per uns de moderns 
que compleixen les homolo-
gacions i les garanties de se-
guretat que exigeixen les nor-
matives en aquest àmbit. Amb 
aquesta actuació, s’acaba un 
procés de reforma i adequació 
de tots els parcs infantils dels 
diferents nuclis de la població 
del terme de La Torre de Cla-
ramunt. 
En aquest sentit, també s’han 
introduït millores quant a se-
guretat en el Parc del Clot del 
Llusi, on s’han instal·lat unes 
tanques de fusta per garantir 
la seguretat dels vianants i 
ciclistes. Les tasques d’instal.
lació les ha realitzat la brigada 
municipal i, tot plegat, forma 
part de les millores que s’es-

tan realitzant per anar millo-
rant aquest entorn que, en el 
futur, ha de comunicar amb 
passarel·les  per vianants amb 
el Parc del carrer Barcelona. A 
més a més, s’ha dotat aquest 
parc amb unes taules de píc-
nic amb la finalitat d’aprofitar 
l’espai com a zona verda de 
lleure i que els torredants li pu-
guin treure el màxim de rendi-

ment possible.
Malgrat les millores que s’es-
tan duent a terme, l’Ajunta-
ment de La Torre de Clara-
munt lamenta que encara 
quedi algun nucli sense parc 
infantil i ha s’ha fixat pel pro-
per exercici 2015 dotar par-
tides pressupostàries per fer 
altres actuacions als nuclis de 
Font de Camaró i el Xaró.

La Torre de Claramunt millora els seus parcs 
infantils i zones verdes
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La Fira del Sant Crist va com-
plir les seves noces de plata 
amb una climatologia del tot 
primaveral i amb un augment 
del nombre d’expositors, que 
va ser de 228. Els carrers del 
centre de la població es van 
omplir amb una gran oferta 
d’expositors d’empreses, as-
sociacions, entitats i partits po-
lítics que van aprofitar l’esde-
veniment per donar a conèixer 
les activitats que duen a ter-
me. En total, la fira va ocupar 
1.200 metres de recorregut 
des de l’inici del carrer Piere-
ta fins al carrer de la Plaça. El 
regidor d’empresa i Ocupació, 
Josep Llopart, ha destacat la 
“motivació dels botiguers”, que 
han vist en la fira una manera 
de donar-se a conèixer, per-
què “treuen ofertes especials i 
la gent acostuma a comprar”.
A la mostra van destacar els 
sectors de les manualitats, 
l’alimentació, l’automoció i el 
tèxtil. Dissabte al matí, l’alcal-
de de Piera, Jaume S. Gui-
xà, acompanyat dels regidors 
del Consistori i representants 

del teixit associatiu de la Vila, 
van fer la inauguració oficial 
i van visitar els expositors de 
la mostra, en un acte que va 
incloure diferents actuacions 
dels Falcons de Piera.
En aquesta edició, es van po-
tenciar les activitats per als 
més petits, amb tallers, jocs 
tradicionals gegants i especta-
cles al carrer Piereta, i es va di-
namitzar especialment la zona 
del nucli antic amb un taller de 
circ i el tren de 5 polzades, que 
va fer les delícies de grans i 

petits, inflables gegants a la 
plaça de les Abadesses i a la 
plaça de Joan Orpí. Durant les 
tardes i vespres, la música i la 
cultura van ser les protagonis-
tes amb nombrosos concerts 
a la plaça del Peix. També cal 
destacar al batucada dels Dia-
bles de Piera de dissabte a la 
tarda i la paella popular d’ahir 
al migdia.
Pel que fa a la presència d’en-
titats al recinte firal cal desta-
car la dels Bombers de Piera 
i ADF, el Club Ciclista Piera 

(amb un circuit de bicis al Gall 
Mullat), el Club de Futbol Sala 
Can Claramunt, l’equip Piera 
24 h (amb la moto que com-
petirà el mes de juliol a les 
24 hores de Montmeló), Piera 
Turisme (que presentarà la 
nova associació el 30 d’abril), 
l’Escola de Teatre (celebrant el 
5è aniversari i oferint actuaci-
ons a la fira), l’Aula Municipal 
de Música (presentant la nova 
banda amb prop de 30 mú-
sics) o la Biblioteca de Piera, 
que va fer 154 carnets del club 

Més de 15.000 visitants a la Fira del Sant Crist de Piera

de la Rusqui. També cal fer es-
ment dels col·leccionistes de 
sobres de sucre i de plaques 
de cava, que participen cada 
any, del grup de sevillanes El 
Amanecer de Piera i l’Agrupa-
ció Sardanista de Piera, que 
va celebrar una nova edició 
del Concurs de Dibuix. Des de 
l’estand de Ràdio Piera es van 
emetre programes en directe i 
es va sortejar un cap de set-
mana en una casa rural, amb 
el 0393 com a número premiat.

Tallada de la cinta inaugural a càrrec de les autoritats Activitats i tallers per als més menuts
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La sessió ordinària del mes 
d’abril ha servit per aprovar un 
dels documents més impor-
tants de la gestió municipal, el 
pressupost. 
En aquest any 2014 serà de 
5.283.907 euros, dels quals 
4.703.145 són directament 
per l’Ajuntament, 286.236 pel 
Museu Molí Paperer i 294.525 
per la Llar d’Infants.
Tal i com va explicar l’Alcal-
de de Capellades, Marcel·lí 
Martorell, en l’exposició del 
darrer Ple, “seguim l’evolució 
dels darrers anys, positiva. 
Vàrem començar la legislatu-
ra amb moltes dificultats, amb 
la disminució d’alguns serveis 
públics que prestem des de 
l’administració i amb una part 
molt important d’amortitzaci-
ons. Penseu només que el 
2011 el deute era del 130% i 
ara és del 60%.  Aquí hi hem 
pogut arribar prenent decisi-
ons com ara els guals, l’aigua 
o la reducció del personal de 
l’Ajuntament – que ha passat 
de 63 a 41 persones-. D’altra 
banda, la gestió racionalitzada 
ha permès pagar un servei de 
biblioteca, donar més serveis 
a les escoles, i accedir al ca-
tàleg de Xarxa de Barcelona 
amb l’ampliació de programes 
socials i educatius. Aquest 
2014 l’Ajuntament augmenta 
significativament la despe-
sa en ensenyament, cultura i 
serveis socials. Ara paguem 
millor als proveïdors i també 
ens serveixen millor. No és el 
pressupost que hauríem vol-
gut, però ens agradaria comp-
tar amb el vot favorable de tots 
els grups polítics”.
Seguidament van intervenir la 
resta de grups municipals, co-
mençant per Vila de Capella-
des. El seu portaveu, Aleix Au-
ber, va destacar que “aquest 
pressupost és el primer que 
ens ha donat una mica més de 
marge de maniobra. Els partits 
hem mirat d’atreure partides 
cap als interessos que defen-

sem. Així, estem contents de 
les ajudes que es donaran 
per al jovent, de les inversions 
als carrers d’Oló i Pilar, però 
també ens preocupen altres 
aspectes que no s’han dut a 
terme com el trànsit a la Ron-
da del Capelló o la poca parti-
cipació ciutadana”.
Seguidament va parlar el cap 
de llista d’ERC, Àngel Sote-
ras, qui va manifestar la seva 
sensació que “es treballa so-
bre terra poc ferma, amb in-
formacions contradictòries. 
Estem satisfets de decisions 
que vàrem prendre conjunta-
ment com les classes al Mar-
quès de la Pobla, la compra 
del desfibrilador o la pilona del 
carrer Pilar. Però també volem 
que s’estudiï seriosament com 
solucionar el problema de la 
gotera al Poliesportiu. Final-
ment, també compartim amb 
VdC el dubte seriós que sigui 
prioritari gastar 120.000 euros 
en comprar una màquina es-
combradora”.
Finalment, va intervenir el re-
gidor Aaron Alcazar, del PSC, 
qui va començar la seva ex-
posició dient que “no podem 
fer nostre aquest pressupost 
perquè no l’hem pogut treba-
llar igual que l’equip, tot i que 
la dinàmica de treball ha anat 
millorant mica a mica”.
Finalment, el pressupost es 
va aprovar amb el vot favora-
ble dels cinc regidors de CiU i 
l’abstenció dels tres grups de 
l’oposició.
En el Ple també es va apro-
var la presa de possessió 
de Pedro Pérez com a nou 
regidor del grup del PSC i la 
signatura de convenis en-
tre l’Ajuntament i Festes del 
Carrer (3.000 euros), Comis-
sió de Reis ( 2.800 euros pel 
2014 i 2.800 pel 2015), Xarxa ( 
1500 euros), SIPCAT, Caritas 
(3.800) i amb la Comunitat de 
la Junta d’Usuaris de l’Aqüífer 
Carme-Capellades per tal de 
posar paulatinament al dia el 
deute de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament aprova 
el pressupost per al 2014

CAPELLADES / LA VEU

La Plaça Catalunya va ser 
l’espai on es va concentrar la 
major part de l’activitat del dia 
de Sant Jordi. A la plaça s’hi 
van trobar les llibreries amb 
totes les seves novetats i pro-
postes, junt amb les roses de 
la floristeria, i les parades de 
totes les entitats i partits polí-
tics que van voler aprofitar la 
concentració de visitants per 
fer arribar les seves propos-
tes.
Així tothom va poder gaudir de 
les diverses botigues i també 
de l’espectacle infantil amb el 
grup Els Farsants, que va ani-
mar molt a tota la quitxalla.

Capellades va celebrar Sant Jordi

CAPELLADES / LA VEU

La capelladina Montse Cos-
tas va presentar divendres 
passat amb molt bona acolli-
da el seu darrer llibre de poe-
sia, titulat “La Murga”.
Prop d’una cinquantena de 
persones es va reunir a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
El Safareig de Capellades 
per escoltar la pròpia auto-
ra recitant els seus poemes, 

sempre punyents i irònics, 
amb l’acompanyament de les 
anècdotes de la seva creació 
o posterior promoció.
Així els assistents van conèi-
xer de paraula de la mateixa 
Montse Costas com aquests 
poemes han estat traduïts al 
japonès i el proper mes de 
juny anirà al país nipó a fer-
ne la presentació.

La capelladina Montse Costas va presentar el 
seu nou poemari “La Murga”

CAPELLADES / LA VEU

La capelladina Montse Alba-
reda va presentar per prime-
ra vegada el seu conte sobre 
l’estrella Agàlia a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades. 
Més de 80 nens, nenes i pares 
es van concentrar al terrat de 
l’edifici per escoltar la història 
d’aquesta estrella, de la mà de 
la seva autora, Montse Alba-
reda. Després, l’Anna Garcia, 
coneguda conte contes, va di-
vertir tot el públic amb la posa-
da en escena, acompanyada 
del seu acordió, d’un seguit de 
contes i entreteniments.
Aquesta actuació de la Mont-
se Albareda i l’Anna Garcia al 

terrat de la Biblioteca El Safa-
reig és previst que es torni a 

Montse Albareda va presentar el seu conte 
sobre l’estrella Agàlia a la Biblioteca

repetir el proper dissabte 24 
de maig a les 12 del migdia.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest cap de setmana han 
començat els actes en re-
cordança a l’artista capelladí 
Amadeu Freixas Vivó.
Així aquest dissabte es va fer 
una xerrada col·loqui on els 
familiars i molts amics van 
compartir de manera distesa i 
emotiva els records i vivències 

sobre l’Amadeu.
Seguidament el diumenge 27 
d’abril es va inaugurar a Casa 
Bas una mostra amb diferents 
quadres de totes les èpoques 
de l’artista, que es podrà visi-
tar fins l’11 de maig.
També els dies 27 d’abril, 3, 
4 10 i 11 de maig, després de 
les misses, es podrà visitar els 

quadre de la sagristia de l’Es-
glésia Parroquial de Capella-
des.
Finalment, el dissabte 10 de 
maig, a dos quarts de vuit del 
vespre es presentarà a la sala 
d’actes de la Biblioteca El Sa-
fareig es presentarà el vídeo 
“Freixas Vivó, una vida dedi-
cada a la pintura”.

10 anys sense l’Amadeu Freixas Vivó
CAPELLADES / LA VEU

El proper 5 de maig a les 
20:15 es realitzarà un sopar 
col•loqui al Restaurant “Dalt i 
Baix” pels militants i simpatit-
zants de CIU amb la presència 
de la diputada al Parlament de 
Catalunya Mireia Canals.
Canals és Solsonina, Doctora 

en Comunicació Audiovisual, 
Llicenciada en Filologia An-
glesa i actualment presideix 
la Comissió d’Exteriors al Par-
lament de Catalunya, militant 
de Convergència va al lloc nú-
mero 5 a la llista al Parlament 
Europeu. També és autora de 
literatura infantil.

CiU organitza un sopar-
col·loqui amb la diputada 
Mireia Canals
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El temps va acompanyar 
l´Aplec de les Bresques 
d´enguany el passat diumen-
ge dia 27 d´abril, i es van po-
der realizar totes les activitats 
programades. Coincidint el dia 
amb Santa Montserrat, Patro-
na de Catalunya va ser molta 
la gent vinguda d´Orpí ,Carme 
i altres contrades que es va 
aplegar per gaudir d´una jor-
nada en plena natura.La cami-
nada va portar uns quants or-
pinencs des de Can Bou fins a 
Santa Càndia on ja s´estaven 
preparant les paradetes amb 
demostració d´oficis  una pe-
tita exposició amb objectes 
relacionats amb el món de la 
mel, parades de venda de mel, 
formatges i pastissets. Durant 
el matí es van vendre les tra-
dicionals cintes i es va fer un 
taller pro viatge fi de curs dels 
nens/es de sisè de l´Escola 
Serra de Collbàs de Carme en 
el que els nens van realizar un 
imant per la nevera en forma 
d´abella, per recaptar diners 
pel viatge de fi de curs, i els 
més menuts van gaudir de la 

caravana de burrets fent vi-
atges durant tot el dia. Cap a 
les onze del matí va començar 
la tirada de bitlles, en catego-
ria adulta i categoria infantil.A 
les dotze va tenir lloc la missa 
solemne cantada pels Amics 
de la Parròquia de Carme, i 
en sortir, la Cobla Cardona va 
oferir l´audició de sardanes 
fins a dos quarts de tres, quan 

es va oferir la paella prepara-
da per Jaume Vinyals. Durant 
el dia va haver-hi servei de 
bar per part de la Comissió de 
Festes d´Orpí, i es va sortejar 
una panera amb diferents pro-
ductes. El sol i el bon temps 
van permetre poder estar-se 
a l´era dels ametllers fins ben 
entrada la tarda.

Concorregut Aplec de les bresques a 
Santa Càndia d’Orpí

ST. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat dia 23 d’abril a la 
Plaça de Fàtima es van fer les 
paradetes de roses i llibres i es 
van llegir contes. Va ser una jor-
nada bonica per celebrar el dia 
del nostre patró. El divendres 
dia 25 es presentava als Amics 
de Tous, el llibre “Brut Nature” 
de Juan Carlos Borrego.
El diumenge dia 27, diada de la 
Mare de Déu de Montserrat, ce-
lebràvem la festa dels Patrons 
de Catalunya i el Dia Interna-
cional de la Dansa (29 d’abril). 
Van actuar l’Escola de Dansa 
de Tous, L’Esbart La Cérvola 
de Tous i l’Esbart Dansaire de 
Vilanova del Camí. Els tres grup 

van presentar coreografies, 
molt ben executades i ballades. 
El públic assistent que omplia 
les escales de missa, va quedar 
content de l’actuació i es van re-
bre moltes felicitacions. 
Des dels Amics de Tous, que 
vetllen per la cultura a Tous, 
volem agrair la participació dels 
tres grup de dansa i hem volgut 
recuperar una festa ja oblidada. 

Propers actes
El diumenge dia 4 de maig. Sor-
tida al horts ecològics i taller. 
Taller de remeis naturals per a 
plantes malaltes. Sortida de 10 
a 13 hores del safareig de Tous. 
Organitza Associació Mesclum. 

Tous celebra Sant Jordi i el Dia 
de la Dansa
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L’Ajuntament del Bruc ha 
obert la convocatòria dels 
JOCS FLORALS 2014. Hi po-
den  participar tots els veïns i 
veïnes del Bruc, dels pobles 
del voltant  i de la comarca.  
Aquest Jocs Florals es relacio-
nen amb la Festa del Timbaler, 
que enguany se celebra els 
dies 7 i 8 de juny. Així doncs 
un dels temes  és “El Timba-
ler”  -tot el que gira al seu en-
torn- i l’altre tema és de lliure 
elecció. 
Els benjamins (fins als 5 anys 
complerts) participen fent una 
il·lustració dels mateixos te-
mes que la resta de categori-
es. 
Pel que fa a la resta de catego-
ries (Infantil, Juvenil i Adults), 
els treballs literaris prendran la 
forma de poemes. 

El termini per presentar els 
treballs finalitza el divendres 
6 de juny. S’han de presentar 
a la Biblioteca Municipal “Ver-
ge de Montserrat” dins l’horari 
habitual d’obertura: tardes de 
dilluns a divendres de 15,30h. 
a 20,30h. i els dissabtes de 
maig de 10h. a 13,30h.
Les bases generals es poden 
consultar a: http://www.bruc.
cat/ i  bibliotecavirtual.diba.cat
L’Ajuntament del Bruc anun-
ciarà els treballs premiats el 
proper diumenge 15 de juny 
a les 19:00, dins d’una petita 
festa que es farà entorn de la 
poesia, a Can Casas. 
I per ajudar als nens i nenes 
del Bruc que si vulguin pre-
sentar, la Biblioteca Municipal 
organitza un taller de poesia 
que començarà el dia 14 de 
maig.    

EL BRUC / LA VEU

El proper diumenge 4 de Maig 
a les 21 hores tindrà lloc un 
concert d’orgue a l’església 
de Santa Maria. L’organista 
internacional Paolo Oreni serà 
l’encarregat d’inaugurar la ter-
cera edició del Festival Inter-
nacional “Orgue del Bruc” amb 
un programa format per grans 
obres mestres com son: la 
Toccata i Fuga en Fa Major de 
Bach, la Fantasia en Fa menor 
K. 608 de Mozart, la Fantasia i 
Fuga sobre el nom de B.A.C.H 
de Franz Liszt, l’Allegro Viva-
ce de la 5ª Simfonia de Widor, 
i acabant amb improvisacions 
sobre temes que suggereixi el 
públic assistent al concert.
Paolo Oreni, nascut a Tre-
viglio (Itàlia) el 1979, va co-
mençar a estudiar orgue als 
11 anys amb Giovanni Walter 
Zaramella a l’institut musical 
“Gaetano Donizetti” de Berga-
mo. Continuà els seus estudis 
al conservatori nacional de 
Luxemburg després d’obtenir 
una beca, i el 2002 guanya el 
primer premi al concurs “Prix 
Interrégional-Diplôme de Con-
cert” de Centre-Europa. Ha 
guanyat diversos concursos 
internacionals. El juny de 2004 
fou premiat amb una menció 
especial al concurs interna-

cional “Ville de Paris” entre 
una seixantena d’organistes 
vinguts d’arreu del món. Ha 
col·laborat amb l’orquestra del 
Teatro alla Scala de Milà, amb 
“La Verdi Symphony Orches-
tra de Milà, la Jeune Orchestre 
de Paris, l’Orquestra Haydn 
de Bolzano, l’Orquestra Sim-
fònica de Zürich, i la Simfònica 
de Bochum. Oreni manté una 
intensa carrera concertística 
arreu del món amb una mitja-
na de 100 concerts l’any, en 
els més prestigiosos festivals 
internacionals d’orgue. Tam-
bé imparteix classes magis-
trals d’improvisació a l’orgue i 
d’interpretació d’obres des de 
Bach fins als contemporanis. 
Una atapeïda agenda concer-
tística que l’ha portat a conèi-
xer orgues de tota mena, i així 
va manifestar el seu interès 
per “l’Orgue del Bruc” (inaugu-

rat l’any 2005) després d’apre-
ciar el seu magnífic so i rique-
sa de matisos en els registres 
a través d’un vídeo de l’ante-
rior edició del Festival. Oreni 
participa també enguany al 
Festival El Greco 2014, on 
oferirà un concert el 3 de Maig 
a la Catedral de Toledo, l’en-
demà podrem gaudir de les 
seves interpretacions a l’Or-
gue del Bruc abans que torni 
a la seva Itàlia natal per dos 
concerts més, i dins d’aquest 
mes de maig l’esperen encara 
dues gires de concerts, a Ale-
manya i França.
Les entrades costaran 10€, i 
es poden comprar anticipada-
ment a les oficines de l’Ajun-
tament del Bruc, Bruc del mig, 
55. Organitza l’Ajuntament del 
Bruc amb la Col·laboració de 
la Parròquia de Santa Maria 
del Bruc.

Primer concert del 3er Festival 
Internacional “Orgue del Bruc”

EL BRUC / LA VEU

A partir del proper mes de maig 
i fins a finals de setembre, 
l’Ajuntament d’El Bruc dispo-
sarà d’una nova oficina de tu-
risme que s’ubicarà a l’entrada 
de l’edifici de l’Ajuntament, a 
Can Casas, al carrer del Bruc 
del Mig, número 55. El telèfon 
de contacte és el 937710006 i 
l’horari serà els diumenges de 
10.30 a 14.15 h.
Aquest nou servei, segons el 
regidor de Turisme i alhora al-
calde, Carles Castro, pretén 
“oferir informació detallada als 
excursionistes i visitants que 
vénen al nostre municipi, tant 
dels diferents indrets turístics 
del poble, com de les rodalies, 
així com la variada oferta gas-
tronòmica local”.
A més, durant els diumenges 
d’obertura del nou punt d’infor-
mació, es podrà visitar gratu-
ïtament el Museu de la Mun-
tanya de Montserrat d’El Bruc 
ubicat al mateix edifici. El mu-
seu consta de diferents secci-
ons diferenciades en: l’escala-

da montserratina, les batalles 
d’El Bruc, prehistòria, fòssils i 
El Bruc de l’edat mitjana. Per a 
grups, el museu es pot visitar 
entre setmana en dies i hores 
convingudes, trucant al mateix 
telèfon.

L’Ajuntament del Bruc 
disposarà d’una nova Oficina 
de Turisme

S’obre la convocatòria per 
presentar els treballs als Jocs 
Florals del Bruc

ST. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El pròxim diumenge 11 DE 
MAIG DE 2014 tindrà lloc la 
XIXª Caminada popular de 
Sant Martí de Tous amb sorti-
da a la Plaça de Fàtima a les 
8.30 i l’arribada a Aubareda, 
passant per la Creu de Fer-
ro i pel camí del coll de Tres 
Serres, on s’han fet treballs 
forestals
La organització és a càrrec 
de voluntaris, l’Agrupació de 
Defensa Forestal  i l’Ajunta-
ment de Sant Martí de Tous.
El seu ressò dins el nostre 
municipi i arreu de la comar-
ca l’han convertit en una de 
les caminades més partici-
pades. Enguany torna al seu 
format original i es farà no-
més caminant.
Les inscripcions comencen 
el dia 1 de maig a Cal Ton i 
a l’Ajuntament i el preu és de 
7 € adults i 5 € els menors 
de 10 anys, amb samarreta  
i esmorzar. Les inscripcions 
el mateix dia de la caminada, 
seran a 10 eur.

Un any més arriba la 
caminada popular a 
Tous

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Dijous vinent Calaf celebrarà 
una de les seves festes més 
tradicionals: l’Aplec a l’ermita 
de Sant Sebastià, un esde-
veniment que aquest any es 
completa amb dues activitats 
del Mil·lenari de Calaf. La pri-
mera tindrà lloc ja el dimecres 
30 d’abril, a les 22.00 h al turó, 
i consistirà en una “Observa-
ció del cel d’avui i del de fa 
1.000 anys”, a càrrec d’Albert 
Borràs de l’Observatori de Pu-
jalt. Es tracta d’una activitat 
gratuïta i oberta a tothom.
Per a l’1 de maig, les activitats 
començaran ben d’hora ja que 
els Escoltes portaran a terme 
des de les 9.00 h i durant tot 
el matí activitats i jocs infantils. 
També muntaran una barra 
per a servir esmorzars. A les 
11.00 h, al turó, nova activitat 
del Mil·lenari: “Experiments 

meteorològics” i “Observació 
solar”, a càrrec també d’Al-
bert Borràs. Mentrestant, a 
la mateixa hora i a la plaça 
Gran s’emprendrà la processó 
cap a l’ermita, per celebrar la 
missa a les 12.00 h. Després 
de l’ofici religiós serà hora de 
ballar sardanes amb la Unió 
Principal de Berga.

L’1 de maig, els calafins 
tornaran a Sant Sebastià

VECIANA / LA VEU

El proper diumenge dia 11 de 
maig el nucli de Sant Pere del 
Vim donarà el tret de sortida al 
cicle de festes majors del mu-
nicipi de Veciana amb la seva 
festa grossa en honor al patró 
dels pagesos, Sant Isidre.

La missa de festa major, ofici-
ada per mossèn Carles Riera i 
acompanyada per la Coral de 
Veciana, començarà a les 12 
hores i tindrà lloc a la bonica 
església romànica de Sant 
Pere.

Amb Sant Isidre arriba la festa 
major de Sant Pere del Vim

ALTA ANOIA / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
una nova caminada per l’Alta 
Anoia que en aquesta ocasió 
porta per títol “Apel.les Mes-
tres, inspiració a l’Alta Anoia”.
Se sortirà a dos quarts de 9 
del matí des de l’ajuntament 
de Sant Martí Sesgueioles i 
serà un recorregut circular de 
12 quilòmetres de dificultat 
fàcil. (Cal portar l’esmorzar i 
beguda). 
Aquesta caminada barreja di-
versos conceptes directament 
implicats en aquest territori de 
l’Alta Anoia. Primer, la litera-
tura, en aquest cas la poesia, 
de la mà del nostre reconegut  
Apel·les Mestres (1854-1936), 
i de la seva important obra 
poètica publicada l’any 1890 
sota el títol “Margaridó”; se-
gon,  la història, aquesta obra 
està ambientada en els fets 
que van colpir amb força la 
societat dels primers anys del 

s. XIX, la Guerra del Francès; 
i tercer, el territori, el marc ge-
ogràfic on passen els fets que  
narra l’Apel·les Mestres i la 
protagonista Margaridó, està 
a  cavall entre el poble de Sant 
Martí de Sesgueioles, Conill i 
Castellfollit de Riubregós.
Aquest és el territori que ens 
acollirà en la caminada amb 
històries del dia 4 de maig i 

Diumenge, Caminada “Apel·les Mestre, 
inspiració a l’Alta Anoia”

aquesta serà la història que 
explicarem. Una història, en 
temps de guerra, entre una 
noia i un jove soldat francès 
en la que la Margaridó per 
amor no mata i per amor mor.
Parlarem de l’Apel·les Mes-
tres, de la seva amistat amb 
l’Alexandre de Riquer, amistat 
que va fer que l’Apel·les Mes-
tres conegués de primera mà 
aquest territori i parlarem de la 
llegenda del Mercat de Calaf 
de la qual, també, n’és l’autor.
Passarem pels camins que 
van fer junts la Margaridó i el 
soldat francès, camins que 
des de Sant Martí menen a 
Castellfollit de Riubregós i que 
durant la primavera ofereixen 
tots els colors del verd i tots 
els colors de les flors.
Les inscripcions, gratuïtes, es 
poden fer al Tel. 938690366 
(de dilluns a dissabte – matí i 
tarda; diumenge– matins). E-
mail: montsef@altaanoia.info.

LA LLACUNA / LA VEU

Temps de Pasqua! Temps de 
Caramelles!
Dissabte de Glòria, i Diumenge 
de Pasqua, la Coral La Cuitora 
va oferir la seva cantada de ca-
ramelles pels carrers, places i 
ravals de la Llacuna; Plaça Ma-
jor, C. Pedragosa, C. Dr. Trueta, 
Plaça del Ball,   Torrebusqueta, 
Rofes, Cal Marquet,  arribant-
se fins i tot, al veí poble de San-
ta Maria de Miralles.
La Plaça Major, racó entranya-
ble i estimat, donà pas el dis-
sabte a la tarda a l’inici de la 
Cantada de Caramelles.
El Sr. Parera, acompanyat del 
Consistori, dirigí unes paraules 
de benvinguda i agraïment als 
cantaires de  les dues corals 
llacunenques, La Coral Ben 
Endins com qui Ensorra l’Àpit i 
la Coral La Cuitora. Acte seguit 
i després d’un refrigeri ofert per 
l’Ajuntament, cadascuna pros-
seguí el seu camí, entonant el 
seu divers repertori. 
Any rere any, el dissabte al ves-
pre, els cantaires de les dues 
corals acompanyen  l’acte litúr-
gic de la Vetlla Pasqual amb els 
seus cants. Un repertori molt 
emotiu  i molt nostre com; Mare 
vull ser pescador, La Moreneta, 
Jorn de Pasqua i Per tu ploro, 
fou gaudit en tot moment. Es 
convidà al públic assistent a in-
terpretar El Cant de la Senye-
ra, que de molt bon grat els va 
acompanyar.

El diumenge de Pasqua al matí, 
malgrat un cel ennuvolat, uns 
núvols amenaçadors i un sol 
poruc que de tant en tant es 
deixava entreveure, els cantai-
res, amb molta il·lusió, ompliren 
amb els seus cants, els indrets 
entranyables del seu recorre-
gut. Va ésser una diada alegre, 
de companyonia i molt emoci-
onada, entre caramella i cara-
mella, es van entonar cançons 
d’aniversari, les quals van ésser 
dedicades  a dos llacunencs, 

l’Elsa Galisteo de Cal Farré 
que complia 35 anys i en Josep 
Torres de Cal Flix ex cantaire 
de la coral que en complia 85, 
paraules de felicitació i de bons 
desitjos, van ésser adreçats als 
homenatjats. 
La jovial Maria Teresa Costa, 
amb el seu saber, dirigí a les 
dues corals, en la interpretació 
de “ El Cant de la Senyera” com 
a cant comú, a l’inici, a la Vet-
lla Pasqual i a la cloenda de la 
cantada de caramelles.

Cantada de caramelles de la coral La 
Cuitora de la Llacuna



Miquel Prat i Dani Montaner amb el Renault Clio Sport. 
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Sayós i Moreno guanyen el Ral·li Ciutat d’Igualada 
amb un excel·lent tercer lloc de Prat i Montaner
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb una exceŀlent organitza-
ció de Moto Club Igualada es 
va disputar la setzena edició 
del Raŀli Ciutat d’Igualada pun-
tuable pel Campionat de Cata-
lunya, Copa de Catalunya de 
Raŀlis d’Asfalt amb coeficient 
màxim, el 8, Open i Trofeu Jú-
nior de Ral.lisprints i Copa de 
Catalunya de Regularitat, pa-
trocinat per la prestigiosa em-
presa de Garatge Montserrat 
concessionari de les marques 
Opel, Fiat i Alfa Romeo.
A les dotze del migdia a l’avin-
guda Barcelona l’alcalde de la 
ciutat senyor Marc Castells va 
donar la sortida oficial als més 
de seixanta equips participants 
que des de primera hora del 
matí havien passat les verifi-
cacions administratives i tèc-
niques als locals de Garatge 
Montserrat.
El raŀli constava de quatre 
trams cronometrats que es dis-
putaven dues vegades cadas-
cun d’ells: Querol, Font-Rubí, 
Rubió i Castellfollit. Trams en 
els que hi havia una gran pre-
sència d’espectadors anoiencs 
i vinguts d’arreu de Catalunya. 
Ja des de el primer tram ben 
aviat va quedar ben clar que  
David Sayós amb Mitsubis-
hi Colt era el gran favorit a la 
victòria final, com així seria, 
doncs va anar acumulant els 
millors registres tram a tram 
fins el punt que es va imposar 
en sis dels vuits trams. I en un 
dels dos en què Sayós copilo-
tat per Xevi Moreno no es va 
imposar, el millor crono el va 
fer l’equip de Moto Club Igua-
lada format per Miquel Prat co-
pilotat per Dani Montaner amb 

el Renault Clio Sport llogat per 
aquest raŀli.
I si d’antuvi el Renault de Prat-
Montaner es tractava d’un 
cotxe potent, ja abans de sor-
tir al raŀli van evidenciar que 
quan es girava cap a la dreta 
el cotxe tremolava tot ell, i fins 
el punt que fins i tot els va fer 
dubtar si participaven en el raŀ-
li. I si això no fos prou, ja en 
el primer tram van comprovar 
com a partir de les 5.000 rpm 
el motor fallava. Però tot i que 
aquests greus problemes me-
cànics Prat i Montaner van ser 
els grans protagonistes del raŀ-
li, doncs a més del millor crono 
al segon pas pel tram de Cas-
tellfollit, van fer dos segons mi-
llors cronos al trams de Rubió. 
Tota una gesta, que van con-
solidar pujant al podi final en el 
tercer lloc, tant sols superat per 

cotxes molt més potents.
Moto Club Igualada va ser el 
guanyador del trofeu d’escu-
deries, doncs a més de Prat-
Montaner van aconseguir 
molts bones classificacions els 
equips de MCI: Victor Vico-Ori-
ol Cordoba(Renault Clio Sport) 
tercers de grup N i segons de 
classe 3, Joan Morros-Carles 
Planell(VW Golf GTI) primers 
de grup H i primers de classe 
11LE, així com David Abad-
Francesc Vives(BMW M3 E30) 
tercers de grup H i tercers de 
classe 3, David Martin-Albert 
Ruiz(BMW 325i E36) primers 
de grup XN i primers de classe 
4 i Juan Javier Osuna-Roberto 
Gomez(Citroën AX) quarts de 
grup H i quarts de classe 11LE. 
Mala sort de Miquel Marsol i 
Llorenç Martin que van tenir 
que abandonar per en el darrer 

Moment de la sortida del ral.li amb l’alcalde de la ciutat. 

El podi final del ral.li amb els tres primers equips classificats. Fotos: Jordi Vidal.

Els guanyadors del ral.li, Sayós i Moreno plovent en el tram de Castellfollit.

Basurte-Jaume Poch(Renault 
Clio Sport) primers de grup 
N i segons de classe 3 i Àn-
gel Bonavida-Ramon Segarra 
(Peugeot 205 Rallye), quarts 
de grup H i quarts de classe 11.
Igualment cal destacar el bon 
ral.li dels tres equips de MCI a 
la Copa de Catalunya de Re-
gularitat: a la classe H1 triomf 
de Lluis Poveda-Victoria Car-
rascosa (VW Golf GTI), quart 
lloc de Joan Salinas-Joan Co-
dinachs (Seat 1430 FU 1600). 
I al grup H4 tercera posició de 
Jaume Planell-Josep Navarro 
amb Seat 124. 
Al finalitzar el ral.li es proce-
dí al repartiments de trofeus, 
acte que fou conduit per Enric 
Ruiz, Director de Carrera i que 
comptà amb la presència dels 
senyora Rosa Maria Plassa 
regidora d’esports de l’ajun-
tament igualadí, i els senyors 
Marc Queraltó president de 
MCI i Josep Basols gerent de 
Garatge Montserrat, posant 
així la cloenda a una brillant 
edició setzena edició de la 
competició de l’esport del mo-
tor més important que al llarg 
de l’any es disputa a l’Anoia. 

tram per avanria mecànica del 
Mitsubishi EVO IX.
A classificació de l’Open de 
Catalunya, bones classifica-
cions també dels equips de 
MCI: Jonathan Gonzalez-Ma-
rio Acosta(Citroën Saxo 1.6 
VTS) quarts de grup F2000 
i cinquens de classe 6, Lluis 

32
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 de maig de 2014



CG Aula.
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Final dels Jocs Escolars de Gimnàstica Rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Dissabte 26 es va celebrar a 
Igualada la 2a Fase i Final dels 
Jocs Esportius Escolars de 
Gimnàstica Rítmica.

CE Montbui
El CE Montbui hi va participar 
amb dos conjunts prebenja-
mins i 10 gimnastes individuals 
cap d’elles quedant per sota de 
la 6a posició.
En modalitat individual en ca-
tegoría prebenjamí A, Eider 
Zamora aconseguí la 6a posi-
ció; en benjamí nivell B Nerea 
San Juan fou 3a i Mariona Ro-
bert 4a; en categoria benjamí 
A, Queralt Mateu es proclamà 
campiona igual que ho va fer 
Ariadna Torres en categoria 
aleví B, categoria en la que 
Paula Galán for 3a i Núria Ro-
jas 4a. Ja amb aparell, amb 
cinta, en la categoria cadet A, 
Ana Pérez va ser 3a i 5a en la 
general i Ana Ballet, amb ma-
ces, en categoria infantil A, es 
proclamà també campiona.
Pel que fa a la modalitat de 
conjunts, el prebenjamí B for-
mat per: Natalia Poch, Ayla 
Jaén, Isona Font, Eire Caballé, 
i Irene Elvira va acabar en 1a 
posició; mentre que el conjunt 
prebenjamí nivell A format per: 
Maria Roman, Zaira Martínez, 
Irene Vallés, Zoe Galán, Naia-
ra Moreno i Marina Reche es 
proclamà sotscampió. La com-
petició va ser una jornada di-
vertida i amena amb grans re-
sultats per a les futures grans 
gimnastes del Club!!

Club Gimnàstic Aula
El Club Gimnàstic Aula hi va 
participar amb un total de 25 
gimnastes, entre les modalitats 
d’individual i conjunts, de les 
quals, hi van haver podis en to-
tes les categories participants.
En la categoria més petita, les 
minis, es va tornar a repetir tri-
plet del club, quedant a la final 
1a. Gina Castelltort, 2a. Marti-
na Espinalt i 3a. Mar Vázquez, 
i en 4a. posició Yvette Bernal, 
les quatre, unes joveníssimes 
promeses per la gimnàstica 
rítmica.
En la categoria prebenjamí, 
l’única representant Aitana 
Pasadas va ser primera, i par-
ticipant per l’Escola Esportiva 
d’Igualada, la qual també està 
guiada pel cos tècnic del club, 
les dues representants, Tania 
Monteano va ser 10a. i Paula 
Salas 13a.
En la categoria benjamí B, una 
vegada més Berta Enrique va 
ser primera, Judit Serra 5a, se-
guida en 6è lloc per Anna Pla-
nella i en 7a posició  per Maria 
Thompson.
En la categoria Benjamí A, 
Mariel·la Espinalt es proclama-
va sotscampiona i Alina Gili 3a, 

doble podi també en aquesta 
categoria, seguides de Laia 
Parera en 7a plaça, Carla Cer-
vera 9a..
En la categoria Aleví B, Lia 
Vidal va ser primera de la se-
gona fase, aconseguint el sot-
campionat amb la suma dels 
dos dies.
En la categoria Infantil B, un 
cop més Judit Cervera es pro-
clamava primera, i Cesca Pla-
nella 3a. de la segona fase, 
quedant la final, campiona Ju-
dit Cervera, Cesca Planella 4a. 
i Èrica Porta 5a.
En la categoria infantil A, apa-
rell de maces, Nadine Ruiz es 
proclamava sot-campiona i 
Marta Alonso 4a.
En la categoria més gran, Ca-
det nivell A, i aparell de cinta, 
novament es va repetir triplet 
del club, on Maria Ibós va ser 
1a, Cèlia Ais 2a i Alba Tort 3a.
En la modalitat de conjunts, a 
la categoria Benjamí B, lúnic 
equip representant del club, 
format per, Nerea Lara, Lucía 
Fernández, Ona Pérez, Maria 
Thompson i Anna Planella, es 
proclamaven campiones.
Sens dubte, uns resultats inmi-
llorables per al club igualadí, el 
qual està realitzant una gran i 
exitosa temporada, tant amb 
gimnàstica rítmica com gim-
nàstica estètica de grup. 
Direcció i equip tècnic mani-
festen la seva satisfacció vers 
totes les gimnastes i famílies 
per fer-los-hi costat en aquesta 
tasca tant laboriosa que està 
donant tants bons resultats.

CR Capellades
El Club Rítmica Capellades hi 
va participar tant en modalitat 

de conjunts com individual, 
amb un total de 20 gimnastes.
En la categoria més petita de 
minis, Noa García en el seu 
primer any aconseguia la quar-
ta posició de la segona fase, 
quedant 5a. a la final.
En la categoria Prebenjamí, 
Nayara García va ser 3a, Gise-
la Juan 4a, Ada Pérez 7a, Aita-
na Rodríguez 12a, Gara Luna 
15a i Abril Guillén 17a.
En la categoria Aleví nivell B, 
Nerea Burgada va aconseguir 
una meritòria 6a. possició.
En la categoria Infantil nivell 
B, Lluna Mileo va ser segona, 
remuntant així la quarta posició 
de la primera jornada, i procla-
mant-se sotscampiona a la fi-
nal.
En la modalitat de conjunts, 
les més petites, el conjunt for-
mat per, Carla Gonzalvo, Gara 
Luna, Sheila Lorenzo, Jiayi Liu 
i Sara Lacmouri, van aconse-
guir la quarta millor nota.
En la categoria benjamí B, el 
conjunt format per, Carla Vi-
llarroel, Anna i Laia Boladeres, 
Ona Clemente, Elsa Molero, 
Duna Monroy i Mariona Pedre-
ro, es van proclamar segones.
I en la categoria Infantil B, 
l’equip format per, Lluna Mileo, 
Nerea Burgada, Victoria Font, 
Paola Nogueira i Ximena Gi-
nàs, es van proclamar prime-
res, pujant 1.60 punts la seva 
nota vers la primera fase.
Des de l’equip tècnic mani-
festen la gran satisfacció, per 
aquest nous i magnífics resul-
tats de les gimnastes, i agraei-
xen a les famílies la seva im-
plicació i suport en aquest gran 
projecte.

CE Montbui.

CR Capellades.

San Roque i CE Montbui, al Campionat d’Espanya
La passada setmana es va ce-
lebrar a Guadalajara el campi-
onat d’Espanya Base de gim-
nàstica rítmica individual.
En aquest campionat tant i tant 
intens van participar un total de 
800 gimnastes de les diferents 
comunitats.
Ainoa Crespo i Mar Casals van 
representar al club San Roque. 
L’actuació de l’Ainoa Crespo 
en categoria infantil i amb apa-
rell maces va se espectacular 
amb l’empenta i força que te i 
que va saber defendre molt be 
l’exercici amb una puntuació 
de 7.450 va assolir la vuitanta 
set posició d’un total de dos-
cents vint i dos, de les dinou 
gimnastes catalanes que van 
participar, Ainoa  va quedar la 
vuitena. Mar Casals en la cate-
goria cadet amb cinta, va realit-
zar una actuació molt correcta, 
la van puntuar amb un 6.350, 
assolint la plaça cent quaranta 
de dos-cents vint i dos gim-

nastes en la categoria i de les 
vint gimnastes catalanes que 
hi van participar va quedar la 
setze.  
El dissabte dia 26  a  Mataró 
es va celebrar la segona fase 
de CCEE de conjunts, on el 
conjunt benjamí nivell II va 
guanyar la tercera posició. Les 
gimnastes són Ana Alonso, 
Paula Mula, Carlota Zamora, 
Julia Ainsua, Tania Gabarri. 
El Club Esportiu Montbui va 
presentar a 4 gimnastes a 
Guadalajara. En categoria in-
fantil amb maces, Ivet Farriol i 
Martina Ting Gras van fer-nos 
gaudir de les seves actuacions 

deixant a Catalunya en molt 
bon lloc.
En categoria Cadet amb cin-
ta, Karina Dueñas s’estrenava 
individualment en el que serà 
el primer de molts campionats 
d’aquest nivell. I en la mateixa
categoria Míriam Alomar des-
prés de fer un exercici pràctica-
ment perfecte es posava en 2a 
posició  amb un 9.550, posició 
que havia de mantenir després 
de les més de 200 gimnastes 
que quedaven per participar. 
Finalment va ser 4a, posició 
immillorable que deixa al Club 
entre els millors a nivell esta-
tal. Una vegada més felicitar a 

gimnastes i entrenadores Lau-
ra Martínez i Marta Rodríguez 
per la feina ben feta.  
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L’IHC ja ha assolit el primer objectiu de la temporada: salvar la categoria.

Bona actuació del 
CNI Best Fasol a la 
Xallenge BTT 

El Monbus IHC derrota el Tordera en la recta final 
de l’OK Lliga (4-3) i assegura la permanència
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC segueix crei-
xent. L’equip va aprendre dis-
sabte a guanyar sense estar 
massa fi i contra el Tordera va 
saber patir i aguantar un resul-
tat ajustat. L’últim minut amb 
un gol per cada equip va ser la 
sublimació d’aquest patiment 
però la realitat és que els arle-
quinats podrien haver senten-
ciat el partit abans ja que van 
disposar de dues FD que en 
aquesta ocasió no van voler 
entrar (una d’elles va anar fins 
i tot al pal). El magnífic eslàlom 
de Jassel en el quart gol va evi-
tar ensurts més grans.
Els de Francesc Monclús van 
dominar els primers 25 minuts. 
Oriol Vives va avançar al Mon-
bus amb un tir al primer pal (el 
seu 25è gol a l’Ok Lliga). Bol-
catto va empatar 1 minut més 
tard aprofitant una assistència 
de Parra al segon pal. Però 
aviat Jassel i Muntané van 
obrir distàncies amb dos grans 
remats (el de Jassel en el ser-
vei d’una falta i el del Joanet 
amb un bon tir ras i creuat). El 
3 a 1 es podria haver ampliat 
amb un gol que els àrbitres van 
anuŀlar perquè la bola havia re-
botat en l’esquena de Met Mo-
las. El 3 a 1 donava tranquiŀlitat 
però no resolia res.
El partit es podria haver acabat 
si el pal no desvia el llança-
ment de Vives en el minut 16 
i mig. La realitat és que no va 
entrar. Ni aquest ni el de Met 
Molas ja amb el 3 a 2 en el 

Jornada 25
Calafell Tot - Reus Deportiu 4 - 5
Cerceda - Moritz Vendrell 4 - 4
Igualada - CP Tordera  4 - 3
CP Vilafranca - CP Voltregà 4 - 0
Noia Freixenet - Coinasa Liceo 3 - 3
CP Vilanova - Òptica Blanes 3 - 6
ICG Soft.Lleida - FC Barcelona 0 - 7
CH Lloret - CP Vic   4 de maig  
         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 70 25 23 1 1 174 53
2. Coinasa Liceo HC 57 25 18 3 4 137 63
3. Reus Deportiu 50 25 15 5 5 123 83
4. Club Patí Vic 48 24 15 3 6 94 63
5. Moritz Vendrell 46 25 14 4 7 109 85
6. Noia Freixenet 39 25 11 6 8 96 82
7. Igualada 39 25 12 3 10 76 83
8. Calafell Tot l’Any 38 25 11 5 9 94 88
9. Voltregà 35 25 9 8 8 84 73
10. Cerceda 34 25 9 7 9 96 99
11. ICG Lleida 25 25 7 4 14 72 102
12. Vilafranca 23 25 6 5 14 83 102
13. Tordera 23 25 7 2 16 72 112
14. Muralla Blanes 20 25 6 2 17 62 107
15. Lloret 19 24 5 4 15 67 103
16. Vilanova 0 25 0 0 25 62 203

Jornada 26 (10 de maig)
FC Barcelona - Reus Dep.
Coinasa Liceo - ICG Soft. Lleida
Moritz Vendrell - Noia Freixenet
Vilanova - Calafell Tot
Voltregà - CH Lloret
Tordera - CP Vilafranca
Òptica Blanes - Igualada
Vic - Cerceda

OK Lliga masculina

marcador (Castañé de penal). 
I amb l’ajustadíssim 3 a 2 es va 
entrar a l’últim minut. El de la 
bogeria. Jassel Oller va fer el 
seu segon gol de la nit amb una 
magnífica jugada individual. Va 
anar regatejant rivals en car-
rera i es va plantar sol davant 
del porter. “L’home de gel” ha 
saber superar amb mestratge 
la seva estirada i va plantar el 
4 a 2 al marcador. Faltaven no-
més 23 segons i tot semblava 
acabat. Però només servir de 
centre els visitants van marcar 
(Bolcatto des de mitja pista) i 
va ser un tornar a començar. 
Les Comes van viure els pitjors 

19 segons de tot aquest 2014 
però a la fi els 3 punts es van 
quedar a casa i amb ells la per-
manència matemàtica a l’Ok 
Lliga. A més Liceo i Vic es van 
quedar com els únics equips 
que han pogut guanyar els dos 
partits aquesta temporada als 
arlequinats.
MONBUS IHC 4 (3/1) Elagi, 
Met Molas, Ton Baliu, O. Vives 
(1), i S.Pla, equip inicial. Jassel 
(2), J.Muntané (1). P.Vilaseca, 
N.Garreta, A. Ferrer.
TORDERA 3 (1/2) Lopez, Cas-
tañé (1), Bolcato (2), Parra, 
Cuenca, equip inicial. Martos i 
Aldrich.
GOLS: 1-0 O.Vives (m 11), 1-1 
Bolcato (m 12.13), 2-1 Jassel 
(m 15), 3-1 J.Muntané (m 16). 
SEGONA PART. 3-2 Castañé 
penal (m15.21), 4-2 Jassel (m 
24.37), 4-3 Bolcato (m 24.41).

Una altra aturada 
L’OK Lliga torna ara a aturar-
se una setmana per la disputa, 
des d’avui i fins diumenge, de 
la fase final de la Lliga Euro-
pea al Palau Blaugrana, amb la 
participació de FC Barcelona i 
Moritz Vendrell.
El proper partit del Monbus 
Igualada serà a Blanes, el pro-
per 10 de maig. El tècnic Fran-

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge es va dis-
putar la 4a prova de la Xallen-
ger Penedès – Anoia – Garraf 
de btt, aquesta vegada a la 
localitat penedesenca de Tor-
relles de Foix. Gairebé 200 
ciclistes van prendre la sortida 
a un circuit de 34 kilòmetres. 
L’equip del CN Igualada/ Best/ 
Fasol Bicis hi va ser present 
amb 5 corredors. 
Albert Torres va ser el millor 
classificat de l’equip, el corre-
dor igualadí després de realit-
zar una gran Volcat va poder 
recuperar bé l’esforç que supo-
sa realitzar una cursa per eta-
pes com aquesta, i va gaudir a 
Torrelles de molt bones sensa-
cions durant tot el recorregut, 
realitzant una gran actuació, 
sent el 13è classificat absolut 
i 11è màster30, amb un temps 
de 1h i 35’. 
Per la seva banda Oriol Mari-
mon, va fer una altre vegada 
una cursa de menys a més, 
sortint molt endarrerit i perdent 
moltes posicions durant els pri-
mers kilòmetres però gaudint 
de molt bones sensacions a 
mesura que anaven passant 
els kilòmetres, finalitzant la 
cursa amb una bona 44ena po-
sició absoluta i 6è sènior amb 
un temps de 1h i 44’
Jaume Valls, després de cen-
trar la primera part de la tem-
porada en el córrer a peu, 
comença a trobar-se cada 
vegada millor amb el btt, tot i 
que les sensacions en pujada 
encara no són del tot bones, 
si que ho eren en les baixades 
gràcies a la seva habilitat tèc-
nica, finalitzant el recorregut 
amb un temps de 1h i 53’, en 
la 82ena posició absoluta i 17è 
sènior.
Eduard Graell finalitzava en la 
102ena posició absoluta i 22è 
sènior amb un temps de 1h 
i 58’, realitzant una cursa de 
menys a més i trobant-se cada 
vegada en un millor estat de 
forma i més còmode tant en les 
dures pujades com als corriols 
i trialeres de baixada, fet que li 
fa afrontar amb molta motiva-
ció les pròximes curses.
Dani Sánchez també va realit-
zar una bona actuació, gaudint 
molt del recorregut i seguint 
millorant dia rere dia les seves 
prestacions com a ciclista, sent 
finalment el 146è classificat 
absolut i 65è màster30, amb 
un temps de 2h i 11’. 

L’IHC infantil va disputar el 
Campionat de Catalunya a Girona
L’Igualada HC infantil no va 
poder classificar-se per les 
semifinals del Campionat de 
Catalunya que es disputava a 
Girona. Tot i haver començat 
la competició amb una victò-
ria els d’Espinalt els ha pesat 
massa la derrota del matí con-
tra el Caldes C per 2 a 4 i a la 
tarda van perdre per 4 a 1 con-
tra el Manlleu.  

Finalment l’Igualada HC infantil 
va acabar cinquè en el campi-
onat de Catalunya de la cate-
goria. Els arlequinats es van 
imposar per 4 a 3 al Caldes A 
amb gols de Roger Bars (2), 
Jordi Mèndez i Carlos Sebas-
tian. El torneig l’ha guanyat el 
FCBarcelona que ha derrotat a 
la final al Manlleu.

cesc Monclús comentava que 
”és un equip que es troba en si-
tuació complicada tot i la victò-
ria d’aquesta jornada. Per tant 
hem de ser forts mentalment 
per portar el partit cap allà on 
volem. Seran ells els que han 
de tenir la presió de guanyar. 
Ara tocar descansar  i entre-
nar per arribar-hi en les millors 
condicions”.
Més info a http://ihc.blog.cat
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DIVENDRES
2 de maig de 2014Esports

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 61 29 19 4 6 61 33  28
2  Viladecans 55 29 17 4 8 46 30  16
3  Torreforta 51 29 15 6 8 57 40  17
4  Tàrrega 46 29 13 7 9 35 34  1
5  Horta 43 29 12 7 10 45 33  12
6  Almacelles 43 29 12 7 10 44 37  7
7  Torredembarra 43 29 12 7 10 46 42  4
8  Igualada 41 29 12 5 12 41 42  -1
9  El Catllar 39 29 10 9 10 34 37  -3
10  Tecnofútbol 37 29 8 13 8 31 33  -2
11  Vilanova 37 29 9 10 10 35 27  8
12  Andorra 35 29 8 11 10 45 53  -8
13  Amposta 34 29 8 10 11 40 46  -6
14  Balaguer 34 29 9 7 13 30 46  -16
15  Marianao 32 29 8 8 13 33 37  -4
16  Vista Alegre 29 29 7 8 14 37 49  -12
17  Jesús i Maria 27 29 7 6 16 43 61  -18
18  Alpicat 27 29 6 9 14 27 50  -23

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Remontada èpica del CFI 
davant el Vista Alegre (2-1)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va aconseguir 
la victòria davant el Vista Ale-
gre gràcies a un final d’infart. 
Les dianes en l’últim tram de 
partit de Jony (88’) i Fran (90’) 
van permetre als blaus acon-
seguir el triomf en un partit que 
se’ls hi havia complicat molt. 
L’Igualada és 8è a la classifi-
cació.
L’equip dirigit per Joan Prat va 
tornar a evidenciar les dificul-
tats que li suposa jugar com a 
local i de crear ocasions de gol 
quan no pot robar la pilota a la 
zona ample i sortir al contraa-
tac. El primer temps va estar 
marcat per una clara igualtat 
entre els dos conjunts, tot i que 
els visitants, obligats a guanyar 
perquè es troben a la cua de la 
classificació, van intentar crear 
més joc amb bones triangulaci-
ons a la zona ampla, però que 
van resultar estèrils davant la 
ben plantada defensa local. 
L’Igualada va disposar de la 
millor ocasió a la mitja hora de 
joc quan una bona triangulació 
entre Castellano, Palet i Marí 
va acabar amb la centrada 
d’aquest últim a Yeray, però la 
seva rematada la va atrapar 
sense dificultats el porter visi-
tant. En els darrers deu minuts 
el partit es va trencar una mica 
ja que els dos equips tenien les 
línies molt separades, però cap 
dels dos conjunts ho va saber 
aprofitar per crear clares oca-
sions.
A la represa, l’Igualada dispo-
saria d’una gran ocasió per 
avançar-se. A la sortida d’un 
córner, Enric va rematar a pla-
er, però la seva rematada la va 
aconseguir desviar un defensa 
sota la línia de gol. Malaura-
dament, en la jugada següent, 
una excel·lent passada en dia-
gonal de 30 metres de la de-
fensa visitant va ser ben apro-
fitada per Brinquis (56’), que 
guanyant l’esquena a la defen-

Minut de silenci en memòria de Tito Vilanova a les Comes. Foto: Toni Marí.

Jornada 29
Almacelles - Torreforta   0-2
Amposta - Tàrrega    2-0
Torredembarra - Balaguer  1-2
Martinenc - Andorra    5-2
Horta - Jesús i Maria    4-1
Tecnofútbol - Vilanova   1-0
El Catllar - Marianao    0-3
Alpicat - Viladecans    1-4
Igualada - Vista Alegre   2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 71 29 22 5 2 76 15  61
2  Gironella 62 29 19 5 5 57 29  28
3  St. Quirze 59 29 18 5 6 67 32  35
4  Lliçà d’Avall 58 29 18 4 7 56 36  20
5  Tona 56 29 15 11 3 47 24  23
6  Cardedeu 48 29 14 6 9 52 37  15
7  San Lorenzo 43 29 13 4 12 40 38  2
8  Sabadell Nord 42 29 12 6 11 46 41  5
9  Taradell 41 29 12 5 12 40 41  -1
10  San Mauro 38 29 9 11 9 49 46  3
11  Sabadellenca 37 29 10 7 12 43 42  1
12  Castellar 36 29 9 9 11 45 44  1
13  Súria 32 29 9 5 15 40 56  -16
14  Roda de Ter 25 29 7 4 18 30 51  -21
15  Palau SP 25 29 6 7 16 34 63  -29
16  OAR Vic 23 29 6 5 18 27 57  -30
17  St. Feliu Cod. 20 29 5 5 19 26 68  -42
18  Lliçà d’Amunt 12 29 2 6 21 24 79  -55 

Jornada 29
Gironella - St. Feliu Codines  1-1
Taradell - Lliçà d’Amunt   3-1
Sabadellenca - Roda de Ter  3-1
Súria - OAR Vic    1-0
Tona - San Lorenzo    1-0
St. Quirze - Sabadell Nord  6-1
San Mauro - Castellar   1-1
Lliçà d’Avall - Manresa   0-5
Cardedeu - Palau SP    0-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 78 29 25 3 1 98 17  81
2  Can Trias 69 28 21 6 1 81 25  56
3  Puigreig 61 29 19 4 6 62 35  27
4  Joanenc 55 29 17 4 8 67 42  25
5  Viladecavalls 53 29 17 2 10 65 34  31
6  Marganell 39 29 11 6 12 55 55  0
7  Navàs 38 29 11 5 13 58 58  0
8  Olvan 37 28 9 10 9 36 43  -7
9  Castellnou 33 29 8 9 12 40 49  -9
10  Santpedor 32 29 10 2 17 40 56  -16
11  Cardona 32 29 9 5 15 41 64  -23
12  G. Manresa 31 29 7 10 12 43 47  -4
13  Gironella B 31 29 8 7 14 31 60  -29
14  Llorença 30 29 8 6 15 48 64  -16
15  Balconada 30 29 9 3 17 52 72  -20
16  Pirinaica 29 29 8 5 16 40 63  -23
17  P. Claramunt 27 29 7 6 16 42 76  -34
18  Castellbell i V 27 29 8 3 18 53 92  -39 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 29 
Olvan - Joanenc    0-2 
Viladecavalls - Puigreig   2-0
Navàs - Castellnou    2-0
G. Manresa - Santpedor   1-2
Balconada - Pirinaica    4-1
Castellbell i V. - Gironella B  2-5
Marganell - Sallent    0-2
P. Claramunt - Cardona   0-2
Can Trias - Llorençà    4-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense 69 29 21 6 2 86 27  59
2  Olivella 67 29 21 4 4 78 32  46
3  St. Pere Mol. 65 29 21 2 6 84 33  51
4  Odena 57 29 16 9 4 73 47  26
5  Les Roquetes 51 29 15 6 8 78 49  29
6  Ribes 49 29 15 4 10 49 38  11
7  FE Vilafranca 45 29 13 6 10 50 38  12
8  Base Espirall 44 29 12 8 9 54 42  12
9  La Granada 44 29 12 8 9 53 43  10
10  Base Vilanova 33 29 8 9 12 38 53  -15
11  Pª Jove Roq. 31 29 7 10 12 48 52  -4
12  Carme 31 29 9 4 16 42 68  -26
13  M. Igualada 30 29 8 6 15 44 64  -20
14  St. Cugat S. 26 29 8 2 19 38 66  -28
15  Riudebitlles 25 29 6 7 16 34 55  -21
16  St. Sadurní 24 29 5 9 15 35 65  -30
17  Capellades 22 29 5 7 17 32 95  -63
18  Quintinenc 13 29 2 7 20 35 84  -49 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 29 
Carme - Suburense    0-4
St. Sadurní - Pª Jove Roq.  3-1
St. Pere Mol. - Riudebitlles  3-3
St. Cugat S. - Odena    3-5
Capellades - La Granada   1-1
Base Vilanova - M. Igualada  0-0
FE Vilafranca - Ribes    2-0
Les Roquetes - Olivella   2-4
Base Espirall - Quintinenc  4-0

Jornada 27  
PM Tossa-Torre Claramunt  3-2
Anoia-Piràmides    11-0
Tous-Vista Alegre    1-2
Vilanova Camí-Ateneu Ig.  5-1 
Garcia Montbui-Fàtima   2-6
Rebrot-Jorba    2-5
Masquefa-La Paz    2-0
Descansa Calaf

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia  68 26 22 2 2 95 16  
2  Calaf  63 25 20 3 2 119 29  
3  Vilanova C.  56 25 17 5 3 73 28  
4  Fatima  49 25 16 1 8 75 48  
5  Jorba  46 25 14 4 7 76 44  
6  Vista Alegre 41 25 13 2 10 50 45 
7  PM Tossa  39 25 12 3 10 56 38  
8  Masquefa  36 25 11 3 11 54 45  
9  Tous  34 26 10 4 12 48 59  
10  Ateneu Ig.  33 25 10 3 12 46 54 
11  Garcia M.  28 25 9 1 15 50 78  
12  Rebrot 18 25 5 3 17 49 83  
13  La Paz  16 25 5 1 19 22 90  
14  La Torre Cl.  11 26 2 5 19 24 84   
15  Piramides  8 25 2 2 21 31 127

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 28
Piràmides-Torre de Claramunt
Vista Alegre-Anoia
Ateneu Ig.-Calaf
Fàtima-Vilanova Camí
Jorba-Garcia Montbui
La Paz-Rebrot
Masquefa-PM Tossa
Descansa Tous

Jornada 27   
Sesrovires B-Piera    3-5
La Llacuna-Hostalets Pierola  0-1
Fontrubí-Gelida    0-6
Can Cartró-St. Pau Ordal  2-1
Les Cabanyes-Hortonenc  2-2
Cabrera d’Anoia-St. Sadurní  2-4
Puigdàlber-Mediona    3-5
Descansa Martinenca

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  67 27 21 4 2 117 32   
2  Martinenca  64 27 19 7 1 66 22  
3  Can Cartro  58 27 18 4 5 77 37 
4  Sant Pau   56 27 17 5 5 71 43  
5  Hortonenc  53 27 16 5 6 89 46  
6  Les Cabanyes  45 27 13 6 8 78 56  
7  Hostalets P.  43 27 12 7 8 64 36  
8  Mediona  41 27 12 5 10 56 59 
9  Sesrovires B 35 27 11 2 14 58 74  
10  Sant Sadurní  35 27 11 2 14 60 57 
11  La Llacuna  32 27 10 2 15 50 54 
12  Cabrera   26 27 8 2 17 42 82  
13  Puigdàlber  22 27 7 1 19 52 109  
14  Gelida  13 27 4 1 22 44 95  
15  Font-Rubí  6 27 2 0 25 22 115

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 28
Hostalets Pierola-Martinenca
Gelida-La Llacuna
Can Cartró-Fontrubí
Hortonenc-St. Pau Ordal
St. Sadurní-Les Cabanyes
Mediona-Cabrera d’Anoia
Puigdàlber-Sesrovires B
Descansa Piera

sa igualadina va  saber definir 
amb una excel·lent vaselina 
davant la sortida de Yannick. A 
partir d’aquest moment, l’Igua-
lada va augmentar una mica 
la seva intensitat, però no va 
ser fins a falta de deu minuts 
quan es va bolcar sobre l’àrea 
visitant. Jony (88’), a la sortida 
d’una falta lateral molt ben exe-
cutada per Pau, va pentinar la 
pilota per establir l’1-1. El gol 
va donar ales als blaus que, 
dos minuts més tard, van tre-
nar una excel·lent jugada que 
acabaria suposant el 2-1. Yan-
nick va obrir a banda per Marí, 
aquest va conduir fins cedir la 
pilota amb un canvi d’orien-
tació a Fran, qui després de 
desfer-se de dos rivals amb 
un excel·lent retall, va definir 
amb molta elegància davant 
la sortida de Cuevas. El gol va 
desfermar una gran eufòria a 
les tribunes de Les Comes ja 
que feia moltes setmanes que 
els blaus no aconseguien una 
victòria com a local.
L’Igualada visitarà diumenge el 
Vilanova i la Geltrú, 11è clas-
sificat.
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau, Bachana, Baraldés 
(Ton, 70’), Castellano (Cor-
tada, 84’), Enric, Jony, Palet 
(Gerard, 62’), Güell (Pau, 62’) 

i Yeray (Fran, 62’).
UD Vista Alegre: Cuevas, 
Carmona, Infante, Bosch, 
Pérez, Moreno, Araujo (Díez, 
74’), Jarabo, Sani (Ortega, 
82’), Rosa i Izquierdo (Brin-
quis, 46’).
Gols: 0-1, Brinquis (56’). 1-1, 
Jony (88’). 2-1, Fran (90’).

El sots25 femení del CB Òdena 
guanya el trofeu de Festa Major
BÀSQUET / REDACCIÓ

El sots25 femení va sumar una 
nova victoria amb la motivació 
extra d’endur-se el trofeu de 
festa major d’Òdena. D’altra 
banda l’equip cadet femení va 
jugar, tot i que amb derrota, el 
partit núm. 500 del club, i el ju-
gador del sots25 masculí Sergi 
García va encistellar el punt 
25.000. 
Sots 25 femení: Òdena CB 
47 – EPSA 34. Parcials: 10-7/ 
9-10// 14-9/ 14-8 
Les jugadores verdes van sor-

tir a pista amb una defensa 
que combinava l’individual i la 
zona, cosa que va permetre la 
poca anotació de l’EPSA en els 
primers deu minuts. El primer 
quart va ser molt igualat (10-7). 
En el segon la tendència va ser 
la mateixa i encara es van fer 
més evidents els problemes en 
atac. L’Òdena no aconseguia 
anotar i va perdre el quart 9-10 
anant a la mitja part amb un es-
càs marge de 2 punts respecte 
al rival. (19-17) 
Només començar el tercer 
quart un parcial de 9-0 aixe-

cava els ànims de l’Òdena 
CB que a base del tir exterior 
va poder acabar els 10 minuts 
amb una lleugera superioritat 
(33-26). Dos cistelles de l’equip 
visitant el posaven només a 3 
punts en iniciar l’últim quart del 
partit, però l’Òdena va acabar 
de sentenciar el partit amb 11 
punts en els tres minuts finals. 
Òdena CB: Camañes, Marín, 
Júlvez 2, Freixas 12, Raja 6, 
Monclús, Farreras 22, Forn 7, 
Família, San José. 
Cadet femení: CB Cerdanyola  
48 – Òdena CB 35  

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 30
Tàrrega - Torreforta
Balaguer - Amposta
Andorra - Torredembarra
Vista Alegre - Martinenc
Horta - Almacelles
Marianao - Tecnofútbol
Viladecans - El Catllar
Jesús i Maria - Alpicat
Vilanova - Igualada

Jornada 30
Lliçà d’Amunt - St. Feliu Codines
Roda de Ter - Taradell
OAR Vic - Sabadellenca
Palau SP - Súria
Tona - Gironella
Castellar - St. Quirze
Manresa - San Mauro
San Lorenzo - Lliçà d’Avall
Sabadell Nord - Cardedeu 

Jornada 30
Puigreig - Joanenc
Castellnou - Viladecavalls
Santpedor - Navàs
Llorença - G. Manresa
Balconada - Olvan
Sallent - Castellbell i Vilar
Cardona - Marganell
Pirinaica - P. Claramunt
Gironella B - Can Trias

Jornada 30
Pª Jove Roq. - Suburense
Riudebitlles - St. Sadurní
Odena - St. Pere Mol.
Quintinenc - St. Cugat S.
Capellades - Carme
Ribes - Base Vilanova
Olivella - FE Vilafranca
La Granada - Les Roquetes
M. Igualada - Base Espirall 

Una altra 
candidatura per la 
presidència del CF 
Igualada
Durant el partit de diumenge 
passat, es van repartir octave-
tes entre el públic en les que 
s’anunciava l’intenció de pre-
sentar una altra candidatura 
a les properes eleccions a la 
presidència del CF Igualada. 
A la ja coneguda de l’exporter 
Jordi Viles, ara s’hi suma, curi-
osament, la d’un altre exporter 
del club, l’odenenc Francesc 
Jorba.
D’altra banda, la junta directiva 
actual ha convocat l’assemblea 
general per al proper 11 de 
maig a les 19 hores en segona 
convocatòria, a les oficines del 
CF Igualada. S’aprovaran els 
comptes anuals i s’explicarà el 
pressupost de l’actual, a l’hora 
que es convocaran eleccions.   
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Viladoms, en terres de Qatar.

Afectat per una lesió 
a les costelles, Toni 
Bou no va poder 
guanyar al Japó

Quart lloc de Jordi Viladoms a Qatar 
que encara podria ser el tercer
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova puntuable 
pel mundial de raŀlis Cross Co-
untry es va disputar a Qatar 
amb la participació del pilot de 
Moto Club Igualada Jordi Vila-
doms amb la KTM oficial.
Quan tot feia pensar que puja-
ria al podi en el tercer lloc, a la 
darrera etapa es va produí un 
fet atípic, doncs el pilot Helder 
Rodríguez va tenir un proble-
ma mecànic en el sistema de 
navegació, fet que provocà 
que sortís en una posició que 
ni li corresponia, la qual cosa 
va provocar que guanyés una 
posició en la classificació final, 
la tercera, perjudicant d’aques-
ta manera al pilot igualadí.
De totes maneres, la classi-
ficació final encara es provi-
sional ja que l’equip KTM va 
presentar una reclamació que 

Antonio Romero, destacat al 
Triatló Doble Olímpic de les 
Terres de l’Ebre

si l’acepten, el tercer lloc seria 
per Viladoms.
Aquesta setmana Jordi  Vi-

ladoms està participant amb 
l’equip Compex a la dura prova 
marroquina de la Titan Desert.

Forés-Usón i Llovera-Haro, sisens i 
setens del grup N al ral·li de Curtis
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova puntuable 
pel campionat estatal de raŀlis 
de terra va tenir per marc les 
terres de la província de la Co-
runya amb motiu del raŀli de 
Concello de Curtis amb la par-
ticipació de dos copilots ano-
iencs de Moto Club Igualada. 
Així l’odenenc Àlex Haro copi-
lotava a l’andorrà Albert Llove-
ra amb Abarth Grande Punto 

S2000 i  l’igualadí David Usón 
copilotant a Eduard Forés amb 
Mitsubishi  Lancer Evo IX. 
Després de la pluja que va 
caure el dia anterior, els trams 
cronometrats de terra estaven 
molt humits, pel que el pilotat-
ge era força complicat, com ho 
demostra les varies sortides de 
pista que hi va haver.
Tot i això els dos equips copi-
lotats pels dos anoiencs van 

aconseguir acabar el ral.li, Fo-
rés i Usón a la sisena posició 
del grup N i Llovera i Haro just 
després o sigui en el setè lloc 
del grup N. La tercera prova 
del campionat es disputarà el 
tercer cap de setmana del mes 
de maig per terres andaluses.

Pels voltants del circuit Twin 
Ring de Motegui es va disputar 
al llarg de dos dies amb puntu-
ació independent a cadascun 
d’ells el mundial del Japó de 
trial a l’aire lliure amb la partici-
pació del pierenc Toni Bou amb 
la Montesa oficial.
Durant els entrenaments pre-
vis abans de marxar cap el 
Japó, el pilot anoienc va patir 
una fissura intercostal que el 
va afectar a l’hora de passar 
les zones amb normalitat. Així 
Bou, el primer dia es va veure 
superat pel també pilot català 
Àdam Raga amb Gas Gas.
En el segon dia i encara afec-
tat per la lesió a les costelles, 
Bou va tornar a pujar en el se-
gon lloc del podi per darrera 
de Raga i per davant d’Albert 
Cabestany amb Sherco. Tot i 
aquest contratemps físic Bou 
continua liderant el campionat 
amb 71 punts, seguit de Raga 
amb 70 i Fujinami amb 58 
punts.  El proper trial puntuable 
es disputarà els dies 24 i 25 de 
maig a l’illa de Còrsega.

TRIATLÓ / CNI

El passat diumenge 27 d’abril 
es va disputar a Sant Carles de 
la Ràpita la IV edició de la triat-
ló Doble Olímpic de les Terres 
de l’Ebre, amb unes distàncies 
de 3.000m de natació, 90 km 
de bici i per finalitzar la prova, 
20 km de cursa a peu. Cal des-
tacar que la prova es va veure 
endurida per la fresca tempe-
ratura de l’aigua a 15 graus 
i del fort vent que va bufar al 
llarg del dia.
La prova comptà amb una par-
ticipació de gairebé 400 triat-
letes, entre ells l’integrant del 
CN Igualada/ Best/ Fasol Bicis, 
Antonio Romero.
Tot i que Romero que afronta-
va aquesta triatló com a prepa-
ració pel Ironcat que realitzarà 
el pròxim dia 10 de maig, va 
realitzar una sensacional ac-
tuació, sortint del tram d’aigua 
en la posició 106, realitzant 
els 3.000m amb un temps de 
58 minuts i 37 segons, al tram 
de bici va realitzar el 52è millor 
parcial, completant els 90 km 
amb 2 hores i 36 minuts i final-
ment fent un grandíssim parci-
al en el tram de cursa a peu, 

realitzant els 20 km en 1 hora 
i 18 minuts, obtenint el 12è mi-
llor parcial en aquest segment 
d’entre els quasi 400 triatletes 
que hi participaren.
Romero aconseguí acabar la 
triatló en una molt meritòria 
48ena posició absoluta i 9è ve-
terà, amb un temps de 4 hores 
i 53 minuts, una gran actuació 
que l’omple de moral per tal 
d’afrontar d’aquí 15 dies l’Iron-
cat.
Els resultats finals foren:
1. Xavier Torrades 4h 22’ 05’’
2. Lluís Vila 4h 24’ 52’’
3. Erik Merino 4h 25’ 32’’
48. Antonio Romero 4h 53’ 59’’

Esport escolar entre festes

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Després de l’aturada de Set-
mana Santa, les propostes 
esportives per a la comarca no 
s’acaben. Aquest cap de set-
mana passat es va disputar la 
2a i última Jornada del Campi-
onat Comarcal de Gimnàstica 
Rítmica. Aquest es va celebrar 
a Les Comes. Més de 100 
participants, entre individuals i 
conjunts, ens van oferir les mi-
llors exhibicions per endur-se 
la puntuació més alta. 
El mateix dissabte, a l’estadi 
atlètic d’Igualada, se celebrava 
la 8a Trobada Prebenjamina; 
l’esport, el mini atletisme. Com 
si d’autèntics atletes es tractés, 
els nens i nenes de les escoles 
de la comarca van demostrar 
les seves millors marques en 

les proves: 40 metres llisos, 
40 metres tanques, marxa, re-
lleus, salt d’alçada, salt de llar-
gada, pes i vòrtex. 
Com cada dissabte, també 
vam poder gaudir dels partits 
habituals de cada esport a les 
diferents pistes de les escoles 
de la comarca. Podeu consul-
tar els resultats i classificaci-
ons a www.ceanoia.cat. 
Per aquest pont de maig hi ha 
una pausa en quasi totes les 
competicions per poder gaudir 
del Torneig Ensorra’t que se 
celebrarà el dissabte 3 de maig 
al Parc de Valldaura. Aquest 
torneig, obert a tots els públics, 
combina el futbol, l’handbol i 
el volei en la modalitat sorra 
en un sol espai. Si no marxeu 
aquest pont, no us ho perdeu! 
 

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2
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Brillant ascens del sènior B femení 
del Club Bàsquet Igualada

BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

Gran victòria i ascens de cate-
goria a 1a. Catalana del sènior 
B femení del Depimés CBI B, 
que va guanyar clarament al 
CB Calaf per un resultat final 
de 71 a 31.
Les igualadines es van procla-
mar campiones de Lliga del 
seu grup i ascendiran directa-
ment a 1a. Catalana la tempo-
rada vinent 2014/2015.
El partit va començar amb 
molts nervis per part local que 
es va trobar al davant un com-
batiu Calaf. Les igualadines 
però van dominar els primers 
10 minuts amb un resultat de 
16 a 10. Al segon quart amb 
un gran joc d’equip el ritme va 
pujar, i les igualadines amb un 
parcial de 14 a 0 van deixar el 
matx sentenciat.
Al descans 33 a 12. A la repre-
sa el joc va tornar a un baix rit-
me però sense problemes per 
les igualadines.
En el darrer quart amb una 
gran defensa i un gran joc 
ofensiu les igualadines van 
demostrar de nou el seu talent 
aconseguint una clara victòria 
i ascens directe a Primera Ca-
talana.
Bargalló 5 Miramunt Gonzàlez 
Salanova 5 Compte 12 Amatlle 
2 Tarrida 11 Fuertes 6 Soler 12 
Sellarès 2 Ribera 12 
Parcials:16-10, 33-12, 46-20, 
71-31. 

Derrota per només un punt 
del sènior masculí
El Physic CBI va caure a la pis-
ta del SESE per un sol punt de 
diferència en un partit en que 
els igualadains van jugar una 
mala primera meitat però amb 
una gran segona part van arri-
bar al final amb opcions. 
Als primers minuts hi va ha-
ver molta igualtat, amb els dos 

Tornejos de Setmana Santa

equips encertats des de l’exte-
rior, però a falta de dos minuts 
els locals van agafar avantat-
ge. 

Al segon període els barce-
lonins es van mostrar molt 
intensos tant en atac com en 
defensa i van poder córrer al 

La passada setmana santa 
el Club Bàsquet Igualada va 
aprofitar el temps de lleure, i 
alguns dels seus equips van 
realitzar diferents tornejos,  tot 
ells repartits per Catalunya i 
Les Illes.
El Mini Femení Blau entrenat 
per Alba Acevedo i el Pre-
Infantil femení per Pau Benito 
van ésser els primers, tot ju-
gant el Torneig de Pasqua del 
Paidos a SANT FRUITÓS DEL 
BÀGES, desprès el El Pre-Mini 
Masculí de Pili Mullerat va gua-
nyar el I Torneig organitzat pel 
CBiUM de MANRESA.
L’equip Cadet masculí C entre-
nat per Adrián Fratila va viatjar 
a Salou per disputar el Torneig 
Mare Nostrum, proclamant-se 
campió del Torneig tot jugant 
una emocionant final contra el 
COLL BLANC que va guanyar 
per 52-46.
Els equips Infantils Masculins 
A i B, i el Infantil  Femení  Blau 
van  viatjar a Menorca (Alaior) 
per disputar el ja tradicional 
Torneig d’Alaior, torneig que 
any rere any gaudeixen els 
jugadors/es d’aquesta etapa 
formativa, i que es una expe-
riència molt enriquidora per a 
tots ells/es.
Els equips participants van ob-
tenir les següents posicions, el 
IFBlau de Imar Martínez la  4a, 
el IMA d’Eric Vargas la 5à i el 
IMB de Alexey Domenech la 
7a. En els premis individuals el 
jugador del IMA Alex Matencio 
va ésser inclòs en el cinquet 
ideal del torneig, així com l’en-

contraatac i anotar cistelles 
fàcils davant la tova defensa 
igualadina. 
A la represa els igualadins van 
canviar el xip i van pressionar 
molt en defensa i van millorar 
en atac, i van aconseguir un 
parcial que igualava el partit. 
La igualtat es va mantenir fins 
al final, on els locals van fallar 
dos tirs lliures de set segons 
abans del final, però els igua-
ladins no van poder capturar el 
rebot i el temps es va exhaurir. 
Amb aquesta derrota l’equip 
sènior masculí A del Igualada, 

a falta de dues jornades s’allu-
nya de la cuarta posició en la 
classificació i per tant de les 
Fases finals d’ascens de cate-
goria.
El proper diumenge el SMA ju-
garà contra el AB El Vendrell a 
Les Comes, per finalitzar la se-
güent setmana a casa de JAC 
Sants. 
Per l’Igualada Q.Padrós, Huer-
tas (2), Torres (9), Fernández 
(12), Fons (19) -inicial- Mar-
tinez (1), Laguarta, Gual (9), 
Fratila (3), Roca, Tejero (15).

Equips infantils a Menorca.

trenador també del IMA  Eric 
Vargas va ésser inclòs en el 
quadre d’honor com a millor 
entrenador.
Les Cadets del Femení blau 
van disputar el Torneig de Far-
nés, obtinguen la 3a posició en 
la taula classificatòria, l’equip 
entrenat per Vero Julvez va 
caure perdent per un punt a 
les semis en un disputadíssim 
partit contra el  CB CERVERA, 
cal destacar el premi individual 
a la millor triplista femenina del 
torneig PAULA ROSELLÓ.
El Cadet masculí A entrenat 
per David Soteras va viatjar 
fins a VIC per a disputar el  I 
Torneig Ciutat de Vic, jugant 
contra l’ALMEDA,  el CB VIC, 
i per finalitzar contra el CN 
Terrassa amb el que es va dis-
putar i guanyar la 3a plaça, el 
partit va acabar a favor dels 
Igualadins amb un resultat de 
41-46. Equip cadet, en el torneig de Farnés.
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L’estadi atlètic d’Igualada va ser escenari de la jornada.

Atletes del CAI a 
marató de Madrid

Bona actuació del CAI a la segona jornada del Campionat de 
Catalunya de Clubs, disputada a Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes dels equips abso-
luts masculí i femení del C.A. 
Igualada Petromiralles, prota-
gonitzaren una brillant actua-
ció diumenge passat al matí, 
en la 2a. Jornada del  Campi-
onat Català de Clubs, que es 
va dur a terme a l’Estadi Atlètic 
Municipal igualadí, amb orga-
nització del CAI Petromiralles. 
El vent, va condicionar favora-
ble o desfavorablement alguns 
dels registres dels atletes par-
ticipants. 
Els atletes del CAI es classi-
ficaren en una bona segona 
posició per taula internacional 
hongaresa, amb 25.458 punts, 
darrera  de l’Avinent C.A. Man-
resa, guanyadors amb 25.786 
punts, i per davant del C.A. 
Lleida, 3ers. amb 24.548 punts. 
En masculins van sobresortir 
les victòries d’Eduard Viles en 
els 200 m. llisos amb 21”87, 
de Jordi Yoshinori Mastsuoka, 
guanyador en salt de llargada 
amb 6,97 m., seguit de San-
ti Ramos 2n. amb 6,68 m., 
de Marc Sànchez 1r. en salt 
d’alçada amb 2,00 m., seguit 
d’Eduard Fàbregas, 2n. amb 
1,88 m., i Josep A. Camats, 1r. 
en pes amb 13,15 m.
Van sobresortir també els 2ns. 
llocs d’Ivàn Zarco en els 5.000 
m.ll., amb 15’04”40, d’Albert 
Hernàndez en els 400 m. tan-
ques, amb 57”17, d’Hector Hi-
dalgo en els 5.000 m. marxa, 
amb 24’57”48, seguit de Pau 
Del Pozo, 3r. amb 25’31”92, i 
el 2n. lloc dels rellevistes de 4 
x 400 m. del CAI Petromiralles, 
amb l’equip format per Albert 

Resultats del CAI a la jornada 
prèvia del campionat de relleus

Gran matí d’handbol a la 
Trobada Handbolicat d’Òdena
HANDBOL / REDACCIÓ

El diumenge 27 d’abril els 
equips benjamí i prebenjamí 
del Projecte VIU L’HANDBOL 
Club d’Handbol Igualada van 
participar en la 2a Trobada 
Handbolicat d’Òdena.
Els rivals benjamins del CHI 
van ser el CH Sant Esteve 
Sesrovires, el CH Martorell i 
el CH Santpedor. L’equip del 
CHI va arribar a la final però va 
ser derrotat per l’equip del CH 
Santpedor. Felicitem al jugador 
igualadí Aniol Gumà que va ser 
elegit millor jugador de la final, 
i a la resta de jugadors i juga-
dores pel seu esforç i actitud al 
llarg de tota la jornada.
Per la seva banda, l’equip pre-
benjamí va jugar amb el CH 
Martorell, CH Òdena 1r i CH 
Òdena 2n. En aquesta catego-
ria no hi havia competició, els 

partits eren de jugar per diver-
tir-se. Tant els jugadors com 
les seves famílies s’ho van 
passar d’allò més bé. 
Dirigits per Ana Vázquez i Mar-
ta Muñoz van jugar: Hugo Ca-

zorla, Mélat Olivé, Aniol Gumà, 
Alba Senar, Lucía Moral, Núria 
Checa, Judit Solanelles, Xavi-
er Malpartida, Llorenç Taixé, 
Vinyet Gumài Núria Taixé. Col·
labora: Acadèmia Igualada.

Rovira - Guillem Carner - Ra-
fael Hompanera i Oscar López, 
amb 3’32”91.
Era 3r. Rafael Hompanera en 
els 800 m.llisos, amb 2’01”64, 
i 4t. Jan Roca en els 400 m. 
tanques, amb 59”22. Jordi 
Fernández Patiño era 5è. en 
el llançament de javelina, amb 
36,91 m., i 6è. Joan Sanchez 
García amb 35,63 m. en la ma-
teixa prova. Oscar López era 
5è. en els 200 m. llisos, amb  
23”43. Guillem Carner era 
7è. en els 800 m. llisos, amb 
2’04”45, i Josep M.ª Lagunas 
9è. en Pes amb 9,89 m.. 
Didac Ledesma es va retirar 
per lesió en els 5.000 m.llisos, 
en el seu debut amb el CAI.
Centrant·nos en l’actuació de 
l’equip femení, cal ressaltar les 
victòries i actuacions de Cristi-
na Fernàndez Riba, 1a. en els 
5.000 m. Marxa amb 24’39”11, 
d’Anna Asensi, guanyadora en 
els 200 m.ll. amb 25”76, i d’Ari-
adna Ramos, guanyadora en 
Triple Salt amb 12,54 m.
Sobresortiren també Cristina 
Fernàndez Rodríguez, 2a. en 

Disc amb 33,03 m., i les 3eres. 
posicions d’Ester Montaner 
en els 5.000 m. marxa, amb 
26’27”67, de Natàlia Hurtado 
3a. en el triple salt amb 11,30 
m., i també 3eres. les compo-
nents del relleu de 4 x 400 m. 
del CAI format per Marta Lla-
gostera - Gemma Ortega - Wis-
sam El Hattoubi i Anna Asensi, 
amb 4’22”58.  Eva Ribalta era 
3a. en els 5.000 m.llisos, amb 
18’29”74, en el seu debut amb 

l’equip de pista del CAI.
Era 4a. Sheila García en els 
200 m.llisos, amb 26”53, Wis-
sam El Hattoubi 5a. en els 
800 m.ll. amb 2’27”91, Marta 
Llagostera 5a. en els 400 m. 
tanques amb 1’11”15, i també 
5enes. exaequo Cristina Ga-
barró i Sheila Avilés en el salt 
de perxa, amb 2,20 m.
Gemma Ortega era 7a. en els 
400 m. tanques, amb 1’14”20, 
Mireia Fernàndez era 7a. en 
Martell, amb 22,68 m., Paquita 
Pérez 8a. en els 5.000 m.llisos, 
amb 19’56”45, i Juana Salazar 
9a. en Martell amb 15,91 m. en 
el seu debut amb el CAI.  Ma-
rina Agut era 10a. en els 800 
m.ll. amb 2’50”52, i Emma Sar-
ret 12a. en el llançam. del Disc, 
amb 14,49 m.

Demà, final B  a Igualada
El CIA organitzarà demà dis-
sabte, 3 de maig a la tarda, a 
l’Estadi Atl. Municipal. d’Igua-
lada, la Jornada Final B  del 

El passat diumenge 27 d’abril, 
es va dur a terme la Rock’n 
Roll Marathon de Madrid, con-
juntament amb la prova de la 
Mitja-Marató, amb una mul-
titudinària participació d’uns 
29.000 atletes.
Hi van participar els atletes Ve-
terans del CAI Petromiralles 
José Alvarez i Paco Blázquez.
Paco Blázquez era 107è. en la 
Mitja-Marató, amb un temps de 
1.28.29, mentre José Alvarez 
era 1.898è. en la Marató, amb 
un registre de 3.23.45, en una 
destacada actuació d’ambdós 
atletes.  Els guanyadors abso-
luts de la Marató foren Ezequi-
el Kiptoo Chebii (Kenia), amb 
2.09.15, i en femenines Alem 
Fikre (Etiòpia) amb 2.32.11. El 
guanyador sobre els 21.097 m. 
va ser José Manuel “Chema” 
Martinez, amb 1.07.59. 

Paula Blasco guanya 
la Milla Urbana de la 
Sagrada Família
El passat 27 d’abril, es va dur a 
terme a Barcelona la 30a. edi-
ció de la Milla Urbana Sagrada 
Família. Cal ressaltar la magní-
fica victòria assolida per l’infan-
til del CAI Paula Blasco amb un 
gran registre de 5’22”, amb 17 
segons d’avantatge vers la 2a. 
classificada, en aquesta cursa 
amb 66 atletes participants.
El guanyador absolut de la 
prova internacional masc. va 
ser Abdelaziz Merzougui (F.C. 
Barcelona) amb 4’16”, mentre 
en la prova internacional feme-
nina, es va imposar Solange 
Pereira (A. Bikila) amb 4’49”.
                                                                                    

El passat dissabte es va dis-
putar la Jornada Prèvia clas-
sificatòria del Campionat de 
Catalunya de relleus a Mataró. 
Van participar·hi un total de 14 
equips del CAI Petromiralles, 
de les categories Aleví i In-
fantil, dels quals 6 equips van 
aconseguir passar a la final del 
proper 3 de maig.
Sobresortiren les alevines, 
components de l’equip “A” del  
CAI  format per la J. Solé ·  M. 

Solé i C. Díaz·Guerra,  van as-
solir passar a la final del relleu 
de 3 X 600 m. i aconseguint el 
millor registre de totes les par-
ticipants, amb 6’02”0.
En Alevis de 4 x 60 m. el CAI 
“A” format per M. Ayad · A. 
García - A. Riera i G. Santos, 
eren 18ens. globals amb 37”7, 
el que els donava el passi a la 
final. En Alevines de 4 x 60 m. 
el CAI “A” format per J. Solé · 
M. Solé · C. Diaz·Guerra i N. 
Quilez, foren 2es. globals amb 
35”1, assolint la classificació 
per la final.
Pel que fa a la categoria In-
fantil femení, el CAI “A” de 4 
X 80 m. format per I. Lago - S. 
Honhaussen - L. Moix i M. Gar-
rido van aconseguir passar a 
la final després d’entrar en 4a. 
posició global, amb 42”9, clas-
sificant·se per la final.
El relleu llarg de 4 X 200 m. 
CAI “A” format per B. López · 
L. Moix - S. Hohnhaussen i I. 
Lago, també van aconseguir el 
passi a la final després de fer 
el 7è. millor registre global amb 
1’57”5. 
En categoria Aleví masculí, el 
CAI “A” de 3 x 600 m. format 
per M. Ayyad · A. Riera i T. Ba-
dia, foren 12ens.  globals amb 
6’07”2, classificant·se per la 
final. El CAI “B” Alevins masc. 
de 4 x 60 m. no podrà ser a 
la final, donat que la FCA no-
més permet participar a la final 
un equip per entitat. Forma-
ren l’equip “B”  N. Gasso · B. 
Enrich · I. Balta i A. Cos, amb 
37”7, entrant 19ens. globals. 
 

Campionat Català de Clubs 
absolut, en la que participaran 
els vuit equips masculins i fe-
menins que lluitaran pels llocs 
9è. al 16è. del Campionat. 
Els equips participants seran:  
C.A. Igualada · LLeida U.A. · 
Cornellà Atl. - C.A. Canaletes 
· C.A. Montornés · U.A. Ter-
rassa · Girona C. Brava i U.A. 
Barberà.                             
Les proves començaran a les 
16 h. tarda amb el Martell fem., 
i finalitzaran aproximadament 
a les 21,15 h. amb el relleu de 
4 x 400 m. masculí.



Albert Ferrer, Pedro López, Josep Sánchez, Jose A. González, Diana Carrasco, Fran-
cesc Llobet, Eduard Fornaguera i Dani Grados, diumenge passat a Sanaüja.
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Dos podis de la UECAnoia a la segona 
prova del circuit de curses de muntanyaFUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els de Calafell plantaren cara 
i ben possessionats feren tre-
ballar de valent els veterans 
igualadins. L’encontre fou molt 
disputat. Als tres minuts els lo-
cals trenaren una bona jugada 
entre Robert, Txema, Roger, 
que Ricart finalitzà amb un tret 
arran de pal. Farré des del la-
teral feu una passada llarga a 
l’extrem i  X. Cantarell centrà 
massa tancat. El central Padró 
repetí jugada amb Txema que 
xutà dur però parà el meta. Al 
quart d’hora Domènech desvià 
a córner una gardela des de 
fora l’àrea. El mateix Domè-
nech, un minut després, desvià 
oportunament una falta peri-
llosa. Ja finalitzant el primer 
temps, Ivan combinà amb Ri-
cart i aquest amb Biscarri que 
xutà i parà el porter. 
Una centrada forastera fou 
anul·lada per Padró, de cap. A 
l’últim minut, el mig Ivan efec-
tuà una passada per alt que 
deixà Canals sol davant la por-
teria, el qual no desvià sufici-
entment l’esfèrica amb el cap i 
es perdé la millor ocasió per a 
marcar.
Després del descans, atacaren 
dels visitants amb una interna-
da del seu davanter centre que 
molt ben defensat per Padró 
xutà amb dificultat i Domènech 
desvià a córner. Al minut 8, hi 

L’AVI derrota per 2-0 el Segur
hagué una altre ocasió d’or de 
X. Cantarell que driblà el porter 
però quedà descol·locat i la pi-
lota travessà, rasa, per davant 
la línia de porta, sense remata-
dor. Al minut 12, els de Les Co-
mes obtingueren el seu premi. 
Canals passà en profunditat a 
Calsina, el qual des de l’extrem 
esquerra en una passada per-
fecta de potència i col·locació, 
ran d’herba, posà el baló prop 
la línia de porta on el punta X. 
Cantarell, sempre a l’aguait, 
marcà (1-0). 
Després de varis atacs amb-
dós equips, a cinc minuts del 
final, X. Moyes efectuà la seva 
clàssica passada des del mig 
del camp cap a la banda dreta 
vers Ureña, que fou perseguit i 
agafat pel defensa dins l’àrea. 
Penal. El mateix Ureña l’exe-
cutà de manera prodigiosa a 
‘l’estil Panenka’ i pujà al mar-
cador el segon gol (2-0). Es de 
justícia ressaltar el complert 
partit del mig volant Ivan. Fou 
una delícia veure’l jugar amb 
tanta senzillesa i precisió.    
Ramonet disposà de: Domè-
nech, Farré, Padró, M. Can-
tarell, Canals, Robert, Corbe-
lla, Txema, Ricart, Roger, X. 
Cantarell, Tort, Ivan, Calsina, 
Biscarri i X. Moyes. El proper 
desplaçament serà al camp del 
líder, el Terrassa. 

MUNTANYA / D.GRADOS/C.JULIÓ

Després d’una nit plujosa, el 
diumenge 27 d’abril, vuit corre-
dors que formen part de la Sec-
ció de Curses de Muntanya del 
Club Excursionista UECANOIA 
– Base Pedraforca, van realit-
zar la segona cursa del cam-
pionat del 12è Circuit Català 
de Curses de Muntanya de la 
FEEC, sense cap impediment 
a causa del temps meteorolò-
gic. La 8a Cursa de Muntanya 
de l’Alta Segarra es va disputar 
a la bonica localitat segarren-
ca de Sanaüja, i a la qual es 
podia optar per realitzar un 
recorregut de 12 km, i on hi 
van participar 76 persones, o 
bé la de 24,6 km, a la qual hi 
van participar un total de 161 
persones. A més a més, també 
hi havia una cursa per als més 
petits, dels nens i nenes de P2 
a P5 i fins als nois i noies de 2n 
d’ESO. 
Tant la cursa de 12 km, com la 
de 24 km constaven de forces 
corriols amb canvis de ritme 
constants. En alguns trams, 
fins i tot hi havien posat una 
corda, ja que el desnivell era 
força elevat i resultava dificul-
tós transitar-hi. Els primers 7 
km eren comuns a les dues 
curses, passant per bonics 
llocs com la costa de les Gar-
rigues, el castell de Ribelles i 
la Roca Bandera. Després els 
circuits se separaven i el recor-
regut llarg arribava a emplaça-
ments com Pedrafita, punt més 
alt de la prova, passant des-
prés pel riu Lloberola i l’obaga 
de les Cots, on s’hi troben el 
barranc de Cucurull amb el salt 
d’aigua de Sant Jaume. 
A la cursa de 24 km, que és la 
que puntua per al Circuit Ca-
talà de Curses de Muntanya 
de la FEEC, en José Antonio 
González Cobacho, amb un 
temps de 2:16:17 va fer podi 3r 
general, i  darrera seu, l’Albert 

va pujar al podi com a 3r vete-
rà masculí, i la Diana Carrasco 
Carrero, que amb un temps de 
1:18:35 va quedar 27a de la 
general i també va fer podi, al 
ser la 3a fèmina en completar 
el circuit. 
En general ha estat una jorna-
da molt gratificant en què s’ha 
pogut gaudir de bones vistes 
de les muntanyes de l’Alta Se-
garra. Agraïm el suport de tota 
la gent de Sanaüja i especial-
ment als Grallers de Sanaüja 
(Canya-crec) que de nou, un 
any més, ens han acompanyat 
amb la seva percussió i ritme 
com a grup. 
La propera cursa del Circuit 
Català d’enguany és la 5a Trail 
Montroig, organitzada pel Cen-
tre Excursionista de Balaguer, 
que es disputarà a Sant Llo-
renç de Montgai el proper 11 
de maig. 

Ferrer Bacardit, amb un temps 
de 2:18:30 va fer 4t de la gene-
ral i també va pujar al podi com 
a 1r sènior. Seguidament en 
Francesc Llobet Esquius, amb 
un temps de 2:30:37 va entrar 
10è de la general i 9è sènior, 
en Dani Grados Martínez, amb 
2:36:03, va entrar 14è de la ge-
neral i 13è sènior, l’Eduard For-
naguera Baldrich, amb 2:47:56, 
va acabar 28è de la general i 
4t veterà i gairebé puja al podi 
en la seva categoria, en Josep 
Pujades Espanyol que, amb 
2:52:15 va acabar 38è de la 
general i 5è veterà, i finalment, 
en Josep Sánchez Martín, que 
amb 3:05:04 va acabar 58è de 
la general i 5è màster.
D’altra banda, a la cursa de 
12 km també es van assolir 
dos podis. Hi van participar els 
següents corredors del club: 
en Pedro López Aguilera, que 
amb un temps de 1:11:25 que 
va quedar 10è de la general i 

MUNTANYA / DAVID NÚÑEZ

Diumenge 27 d’abril, es va ce-
lebrar VIII cursa de muntanya 
de la localitat de Santa Coloma 
de Queralt i també la caminada 
popular. 
A dos quarts de 10 del matí i 
amb un ambient fresc però 
assolellat, es donà sortida a 
l’esmentada cursa on partici-
paren tres representants del 
Club Excta. UECANOIA - Base 
Pedraforca, dels resultats dels 
quals cal destacar la primera 
posició absoluta d’en Josep 
Maria Calafell, amb un temps 
d’1h 05’ 21’’, i també la terce-

La UECAnoia, també a la cursa 
de Sta. Coloma de Queralt

ra posició absoluta d’en Bernat 
Planas, que, amb un temps 
d’1h 06’ 55’’ debutava amb el 
Club. En 22è lloc de la gene-
ral entrava  en David Núñez, 
amb un temps d’1h 16’ 55’’. 
En categoria femenina entrava 
en primera posició absoluta la 
sènior Cristina Solé Marcé, del 
club Run Speed Tarraco, amb 
un temps de 1h 16’ 09’’
Cal destacar la bona organit-
zació de l’esdeveniment, que 
aquest any s’estrenava recor-
regut nou que, de ben segur, 
no ha deixat indiferent a cap 
participant. 

Josep Ma Calafell, David Núñez i Bernat Planas.

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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Els nedadors del CNI al canal de Castelldefels.

Exitosa actuació dels Màster del CNI 
a la travessa del Canal Olímpic
NATACIÓ / CNI

El passat dissabte 19 d’abril es 
va celebrar a Castelldefels la 
Travessa del Canal Olímpic Ti-
meTrial, una competició crono-
metrada amb un recorregut na-
dant de 1500 i 3000 metres, on 
una representació de la secció 
de Màsters del CNI van parti-
cipar a la modalitat de 3000 
metres. Dels resultats destacar 
que dues nedadores van asso-
lir trofeus, Dolors Palau, per la 
seva 1a. posició a la seva cate-
goria, i Irina Torelló, per la seva 
tercera posició en la classifica-
ció general de dones i la seva 
1a. posició a la seva categoria.
Concretament, els resultats, a 
la prova de 3000 metres amb 
neoprè: Gerard Gual ha que-
dat 8è de la classificació ge-
neral i 3r de la seva categoria 
amb un temps de 39 min i 47 
segons (1 min i 20 segons als 
100 metres); Irina Torelló ha 
quedat 16a de la classificació 
general, 3a. de la classificació 
general de dones i 1a de la 
seva categoria amb un temps 
de 43 min i 52 segons (1 min 
i 28 segons als 100 metres); 
Dani Grados ha quedat 19è 
de la classificació general i 5è 
de la seva categoria amb un 

El CAI Duatló acaba temporada 
amb dos podis a la Segarra

temps de 45 min i 12 segons 
(1 min i 30 segons als 100 me-
tres); Dolors Palau ha quedat 
27a de la classificació general i 
1a de la seva categoria amb un 
temps de 46 min i 39 segons 
(1 min i 33 segons als 100 me-
tres); Antonio Manuel Romero 
ha quedat 32è de la classifi-
cació general i 8è de la seva 
categoria amb un temps de 
48 min i 16 segons (1 min i 37 
segons als 100 metres). Altres 
persones que van acompanyar 
a la secció de Màsters van ser: 
Marc Capdveila ha quedat 71è 
de la classificació general i 28è 
de la seva categoria amb un 

temps de 58 min i 08 segons 
(1 min i 56 segons als 100 me-
tres); Mercè Segura ha quedat 
72a de la classificació general i 
3r de la seva categoria amb un 
temps de 58 min i 14 segons 
(1 min i 56 segons als 100 me-
tres); Raul Fernández ha que-
dat 75è de la classificació ge-
neral i 9è de la seva categoria 
amb un temps de 58 min i 30 
segons (1 min i 57 segons als 
100 metres).
Amb aquesta nova competi-
ció la secció de màsters inicia 
la temporada de travesses de 
primavera, esperant assolir mi-
llors posicions i nous reptes.

Nova edició de la Primavera Classic 
per les carreteres de l’Anoia
CICLISME / CNI

El passat diumenge 27 d’abril 
es va disputar per les carrete-
res de l’Anoia la 5a. edició de 
la Marxa Cicloturista Primave-
ra Classic, organitzada pels 
Amics Ciclistes de l’Anoia, i 
que enguany constava de dos 
recorreguts, un de 153 kilòme-
tres amb més de 2.000m de 
desnivell acumulat i un altre de 
més curt de 95 quilòmetres, on 
els ciclistes havien d’afrontar 
un recorregut molt trencaca-
mes, amb pujades dures com 
l’alt de les Maioles o la pujada 
a Bellprat des de Sant Martí 
de Tous, passant per moltes 
de les localitats dels voltants 
d’Igualada. El recorregut ja dur 
per sí mateix es va fer encara 
més dur a causa del fort vent 
que va bufar durant tot el dia.
Uns 200 ciclistes prengueren 
la sortida a la marxa, entre ells 
dos integrants del CN Igua-
lada/ Best/ Fasol Bicis; Miki 
Cerro que realitzà el recorregut 
llarg de 153 kilòmetres i Xavi 
Azuaza que per la seva banda 
va fer el recorregut de 95 kilò-
metres.
Miguel Cerro, va realitzar els 
primers quilòmetres a un rit-
me fort, però al quilòmetre 70 

CURSES / REDACCIÓ

Dissabte 26 abril es va cele-
brar el XI duatló de la Segar-
ra a la població de Sant Guim 
amb 170 inscrits. Aquesta pro-
va era l’ultima prova del circuit 
català de duatlons de carrete-
ra. La prova va començar amb 
un primer tram de 5,6 km en 
un circuit força trencat amb 
constants pujades i baixades. 
Seguidament els participants 
feien 21km de ciclisme amb un 
últim tram de 3 km força exi-
gents, i per acabar els partici-
pants van fer 2,8km de cursa 
a peu.
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Roger Roca i So-
nia Julia del CERRR. 
Per equips, destacar la brillant 
actuació del CAI triatló Petro-
miralles que va aconseguir el 
seu primer podi per equips en 
categoria masculina dins el cir-
cuit català de duatlons, l’equip 
masculí va acabar en una 
excel·lent 3a. posició general 
per equips.
A nivell individual destacar el 
6è lloc absolut de Daniel Baral-
dés i el podi com a segon clas-
sificat veterà d’Oriol Castells.
La resta de resultats:
6è Daniel Baraldes
20è Daniel Segura
25è Marc Moreno
33è Oriol Castells

Inici de temporada 
de triatlons
Diumenge 27 abril va arrancar 
la temporada de triatlons dins 
el circuit català amb les proves 
de Terres de l’Ebre i Blanes.
La prova de Terres de l’Ebre 
es va disputar sobre distància 
doble olímpic: 3000 metres de 
natació, seguits de 80km de ci-
clisme i per acabar 20 km de 
cursa a peu. Els guanyadors 
de la prova foren Xavier Torra-
des del CN Reus Ploms i Ivet 
Farriols del Club Triatló Tarra-
gona.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, excel·lents resultats 
amb una gran actuació de tot 
l’equip que van poder finalitzar 
aquesta duríssima prova que 

va comptar amb més de 370 
inscrits.
Els resultats dels components 
del CAI triatló Petromiralles fo-
ren:
68è Joan Riera 05:00:58
132è Sergi Pujabet 05:21:56
177è Pere Porta 05:33:41
185è Aleix Carbonell 05:35:36
Per altra banda, a Blanes, es 
celebrava la triatló en distancia 
sprint sobre les distancies de 
750metres de natació, 20 km 
de ciclisme i 5 km de cursa a 
peu. La prova va ser guanyada 
per Lucas Mola i Sara Loher 
del FastTriatlon. L’equip igua-
ladí també va tenir represen-
tació en aquesta prova, amb 
Jordi Vidal que va finalitzar en 
un gran 57è lloc i l’Isidre Roca 
amb un 337é lloc d’un total de 
520 participants. També va 
participar Marc Codina però es 
va veure obligat abandonar al 
tram de ciclisme per problemes 
mecànics.

Blanes.

Terres de l’Ebre.

Duatló de la Segarra.

va haver de reduir el ritme, 
despenjant-se del grup en que 
anava i havent de completar 
gran part dels quilòmetres que 
li restaven per finalitzar el re-
corregut en solitari, acabant 
el recorregut amb un meritori 
temps de 5h i 45’ que mostren 
les bones qualitats físiques del 
ciclista igualadí tot i no poder 
entrenar tot el que voldria a 
causa de motius laborals.
Xavi Azuaza, va gaudir de molt 
bones sensacions al llarg del 
recorregut, tant en les ascensi-
ons com les Maioles com tam-

bé en els terrenys més favo-
rables, finalitzant el recorregut 
de 95 kilòmetres amb un bon 
temps de 3h i 36’, actuació que 
reflexa la seva bona progressió 
pedalant.
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona 
Natació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra.
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L’Esquaix Igualada, al campionat de 
Catalunya absolut a Sabadell
ESQUAIX / REDACCIÓ

Sabadell va ser per segon any 
consecutiu el lloc escollit com 
a seu del absolut de Catalunya 
d’esquaix. Tres igualadins hi 
van ser presents amb els se-
güents resultats.
Bernat Jaume, va ser el millor 
assolint els quarts de final des-
prés de caure en un gran partit 
davant Oriol Sàlvia, potser el 
millor jugador català de l’histo-
ria amb varis campionats d’Es-
panya i Catalunya absoluts, 
més algun títol internacional 
del circuit professional.
El nostre jove igualadí va jugar 
un partit de tu a tu perdent per 
10-12, 11-1, 7-11, 9-11 i dei-
xant en tot moment la sensació 
de estar dins del partit sense 
cap complexa davant un juga-
dor amb una gran experiència.
Per jugar contra l’Oriol, el ano-
ienc es va desfer a 1a ronda 
de Jordi Monterde i a 2a del 

Torneig CardioSOS de pàdel
vallesà Arnau Farré, tots dos 
per 3-0.
El Joel Jaume, va resoldre el 
primer partit del quadre davant 
el jugador de Sabadell, Arnau 
Vidal per un agònic 3-2. Però 
2a ronda va caure davant Oriol 
Sàlvia per 3-0.
Finalment el Nil Munné, des-
prés de passar les prèvies i 
entrar al quadre, que ja era 

un èxit, va ensopegar amb el 
vallesà Iker Pajares caient per 
3-0. A consolació va perdre en 
la ronda de quarts de final da-
vant Theo Rivero per un ajus-
tadíssim 15-13 en el set final.
 
Lliga catalana: Victòria a 2a 
davant el Gent d’Or de Valls
Victòria 3-1 dels igualadins da-
vant els vallencs del Gent d’Or.
Albert Enrich va sumar el pri-
mer punt guanyant 11-6, 11-6, 
11-2 enfront Adrià Bové. Els 
de Valls van empatar el partit 
gràcies a la victòria de Toni Pa-
dilla davant el Lluís Fernàndez 
7-11, 11-9, 3-11, 2-11. Ton Co-
lom va avançar als igualadins 
guanyant Gerard F. 11-8, 11-7, 
11-7 i finalment Rafa Sánchez 
va donar el definitiu punt als 
igualadins guanyant en un 
ajustat partit a Edu Madrid per 
11-6, 4-11, 8-11, 11-6, 11-5.

PÀDEL / REDACCIÓ

Els propers 9, 10 i 11 de maig 
torneig de pàdel CadioSOS. 
L’empresa de servies espor-
tius CardioSOS, conjuntament 
amb l’Esquaix Igualada or-
ganitzarà un torneig de pàdel 
amb un seguit d’actes paral-
lels i degustacions.
El campionat començarà el 
divendres 9 i finalitzarà el diu-
menge dia 11.

Gran jornada pels equips 
Subaru,  amb 3 de 3
Tres victòries importantíssi-
mes pels equips Subaru, amb 
el federats guanyant a Man-
resa, els del Baix Llobregat a 
Viladecans i els veterans a La 
Llacuna.
El primer equip va sumar una 
victòria molt important a Man-
resa davant el Tennis B. La 
cosa no va començar gaire be 
amb la derrota dels nostres 
Mito Campins/Ramon Gabarró 
per un doble 6-4 davant Jaume 
Feliu/B. Leferce, però Isidre 
Marimon/Bernat Solé van igua-
lar el partit guanyant 6-3, 6-4 a 
Joan Barrés/David Vilellas. En 
el desempat Quim Aribau/Jo-
sep Llorach van donar el punt 

anoienc guanyant 6-1, 7-6 a 
Robert Gunfaus/Xavier Grau-
pera.
En la lliga del Baix Llobregat, 
l’equip Subaru va tornar al 
camí de la victòria després de 
3 derrotes consecutives.
Lluís Fernàndez/Martí Mas van 
sumar el primer guanyant 6-1, 
6-4 però els de Viladecans van 
empatar a costa dels nostres 
Joel Jiménez/Santi Òdena que 
van caure per un doble 6-2.
Va ser en el decisiu i desprès 
d’un gran partit que Josep 
Buron/J. Viladot van donar la 
victòria anoienca guanyant per 
un renyit 6-4, 4-6, 7-5.
Finalment el la lliga comarcal 
de veterans, victòria dels igua-
ladins davant el CT La Llacuna.
Joan Corcelles/Jaume Vidal 
van donar el primer punt gua-
nyant Beni Cachà/Jordi Masip 
per 6-1, 6-4, Jordi Homs/Àngel 
Solé poc van poder fer tot i for-
çar un segon set molt igualat 
davant Alfons Saumell/Miquel 
Grau caient per 0-6, 6-8, però 
David Sanuy/Pep Ferrer van 
decantar la balança guanyant 
per 6-1, 6-4 a Carles Galan/
Ramon Redondo.

El Centre Gui, al campionat de Lleida
TAE-KWONDO / REDACCIÓ

En el Campionat de combats 
“Ciutat de Lleida”, el 27 d’abril 
del 2014 al Pavelló municipal 
Juanjo Garra, hi van competir 
72 categories amb més de 130 
participants.
Els 13 competidors del Gui 
Igualada van obtenir 6 Ors, 4 
Plates i 3 Bronzes, recompen-
sa molt satisfactòria gràcies als 
entrenaments i l’esforç dedicat.
Categoria A. 
Carlos Gonzalez OR
Categoria B 
34-38 Kg Cristian Torroglosa OR
46-50 Kg Jordi Posada OR
Cat. C Adria Piñero OR
Cat. I Daniel Gonzalez OR
Cat. B Aihnoa Leiva OR
Cat. D Iván Piñero PLATA
Cat. D Ainara Cristobalena PLATA
Cat. E Lydia Litran PLATA

Cat. S.Ligero Antoni Ostal PLATA
C. B Judit Fei Gonzalez BRONZE
Categoria S.Ligero Nivell Alt 

Alex Solomka i Daniel Gil BRON-
ZE

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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Equip infantil de l’HC Montbui.

HQOUEI / REDACCIÓ

El jove jugador Manel Román, 
provinent del planter de l’HC 
Montbui, s’ha proclamat 
aquest diumenge campió de 
Catalunya d’hoquei patins, en 
categoria infantil, amb el FC 
Barcelona.
Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat el XXXIIè Campionat 
de Catalunya d’hoquei patins 
de la categoria infantil, a la 
ciutat de Girona, on han par-
ticipat els 8 millors equips de 
Catalunya que enguany han 
estat: FC Barcelona, CP Roda 
A, CH Caldes Recam Làser A, 
CH Caldes Recam Làser C, 
CP Voltregà A, CP Manlleu A, 

Manel Román, campió de 
Catalunya infantil amb el FCB

Igualada HC i CE Vendrell A.
L’equip del Manel va superar 
amb èxit la fase classificatòria i 
va disputar la final del Campio-
nat contra el CP Manlleu A, en 
un partit d’alt nivell i molt emo-
cionant, aconseguint la victòria 
per 1 gol a 5.
Tant el FC Barcelona com el 
CP Manlleu A, els dos equips 
finalistes, disputaran el cap de 
setmana del 9 a l’11 de maig 
el Campionat d’Espanya de 
Clubs de categoria infantil que 
se celebrarà a Alcobendas 
(Madrid) on també hi participa-
ran clubs d’altres federacions 
autonòmiques.

PÀDEL / REDACCIÓ

El passat cap de setmana no 
ha estat gaire bo per als equips 
de pàdel de les Moreres. Tot i 
així volem remarcar l’actitud 
i les ganes que hi posen els 
nostres jugadors/es. 
L’equip federat Moreres B va 
jugar contra el CT Navàs per-
dent per 2 a 1. La 1a parella 
Jordi de Belza – Jordi Muntané 
va guanyar per 4-6/6-0/6-3 da-
vant Isaac Guilà – Lluís Casas. 
La 2a parella Manel Vàzques 
– Josep Juan Panadès van ser 
derrotats per 6-2/06/1-6 contra 
Xavi Pèrez – Jordi Matamala. 
La 3a parella Josep Aguilera – 
Toni Aguilera també van perdre 
per 1-6/4-6 davant Marc Torras 
– Xavier Trias. 
L’equip de Padelcat masculí 
Calfont Moreres va jugar con-
tra el Life X Pàdel i va perdre 
per 2 a 1. La 1a parella Juan 
Carlos de Luis – Miquel Raja 
van perdre per 6-0/6-2 contra 
Santi Alonso – Oscar Toledo.
La 2a parella Kilian Cerdan – 
Biaggio Gazzineo va guanyar 
per 2-6/3-6 davant Alex Lòpez 
– Ruben Moreno. La 3a parella 
Quim Fillat – Toni Soriano van 
perdre per 2-6/6-1/6-3 contra 
Xavi Masacs – Josep Mª Albi-
ach. 
L’equip de Padelcat femení 
Moreres B va jugar contra el 
Sant Joan d’Espí perdent per 
2 a 1. La 1a parella Clara Vi-
ves – Gloria Santamaria van 
perdre per 1-6/4-6 davant Miri-

Discret cap de setmana dels equips 
de pàdel del CE Les Moreres

am Pineda – Laura Villalobos. 
La 2a parella Virginia Riba 
– Rosa Queraltó van obtenir 
una victòria per 6-3/7-6 contra 
Berta Lozano – Carmen Soler. 
La 3a parella Raquel Soteras 
– Gemma Martinez va perdre 
per 1-6/4-6 davant Eva Prieto 
– Sandra Sánchez. 
L’equip de Padelcat femení 
Moreres C va jugar contra el 
Atl. Sant Feliu de Codines, em-
portant-se la victòria per 3 a 0. 
La 1a parella Rosa Queraltò – 
Carola Solà van guanyar per 
6-0/6-2 contra Àngels Hernan-
dez – Anna Carbonell. La 2a 
parella Florencia Stosslein – 
Elena Ramón va guanyar per 

6-1/6-3 davant Asunción Galin-
do – Ester Costa. La 3a parella 
Cristina Borràs – Anna Casaus 
va guanyar a Núria Aloy – Glò-
ria Vilanova per 6-0/6-1.  
L’equip Júnior Moreres va ju-
gar contra el Parc de Garraf 
perdent per 2 a 1. La 1a parella 
Jordi Valls – Jaume Mallart van 
perdre per 6-3/6-2 davant Pere 
Pascual – Alberto Rodoro. La 
2a parella Gerard Valls – Jan 
Mallart van perdre per 6-5/6-1 
contra Iker Hernandez – Joan 
Pascual.  La 3a parella Marc 
Muntané – Jaume Bascompte 
van guanyar per 5-7/6-3/3-6 
contra Marc Arnáez – Pabro 
Rodriguez. 

Bona jornada dels equips base de l’HC Montbui
HQOUEI / REDACCIÓ

Tots els equips federats de 
l’HC Montbui aconsegueixen 
sumar punts aquesta jornada. 
Per la majoria d’equips fede-
rats aquesta jornada és el final 
de la segona fase de la lliga. 
Ara iniciaran la tercera fase, 
disputant una lliga regular amb 
equips d’altres grups que ha-
gin quedat en la mateixa posi-
ció en la classificació final. Cal 
destacar l’actuació de  l’equip 
infantil que ha aconseguit clas-
sificar-se per disputar les elimi-
natòries prèvies a doble partit 
per accedir a la final de la Copa 
Federació.
Mini Prebenjamí A
CP VILANOVA 3
HC MONTBUI,1
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Eudald Ymbernon, Gabri-
el Jorquera i Joel Garcia. Sota 
les ordres de Pau Torras i Ri-
card Perez. 
Mini Prebenjamí B
HC MONTBUI, 1
CP CALAFELL, 3
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí,  Manel 
Saurí, Daniel Iglesias, Pol Ruiz 
i Eloi Codina. Sota les ordres 
de Ivan Rica. 
Prebenjamí 
HC MONTBUI, 2
CP TORDERA, 2
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Benjamí  
CP MONJOS, 0
HC MONTBUI, 8

Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, 
Yari Cervera i Guillem Ribas 
dirigits per Manel Cervera.
Aleví  
HC MONTBUI, 3
HC SENTMENAT, 1
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
HC MONTBUI, 11
CH CLARET, 3 
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Oriol Ricard, Gerard Ba-
cardit i Arnau Segura sota les 
ordres de Bernat Perelló.
Juvenil 
CT BARCINO, 2
HC MONTBUI, 8
Roger Madrid (porter) Carlos 
Morales, Ricard Pérez, Eric 

Garcia, Arnau Puig, Arnau 
Botines, Oriol Ricard i Víctor 
Bossa,. A la banqueta Gabri 
Ramírez.
Veterans
HC MONTBUI, 4
CP CALAFELL, 2
Josep Mir i Gabri Ramírez (por-
ters) Jofre Torra, Xavi Massa-
na, Albert Pinyol, Albert Parera, 
David Compte, David Bars, En-
ric Rica, i Carles Povill.  
 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

El proper diumenge 4 de maig 
la Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia, en aquesta ocasió 
dirigida per Xavier Casade-
munt com a director convidat, 
oferirà un concert a les 7 de la 
tarda al Teatre Municipal l’Ate-
neu.
Després de l’èxit de l’any pas-
sat, enguany la JOSA (Jove 
Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia) repeteix el projecte amb 
un director convidat. Aquest 
projecte consisteix en muntar 
un repertori durant tres me-
sos juntament amb un direc-
tor convidat per poder ampliar 
coneixements i punts de vista 
musicals i, evidentment, po-
der oferir un concert més de 
música simfònica a la ciutat. 
En aquesta ocasió el director 
convidat és Xavier Casade-
munt; director d’orquestra for-
mat al Conservatori del Liceu, 
Conservatori Real de Madrid i 
també als Estats Units i actu-
alment professor del Conser-

vatori de Terrassa.  
Des de principis d’any la JOSA 
ha estat treballant el repertori 
amb Xavier Casademunt, tot 
compartint, aprenent i desco-
brint les diferents obres mu-
sicals amb il·lusió i entusias-
me. Els assajos han permès 
als joves músics estudiants, 
aficionats i professionals que 
componen l’orquestra treure 
el màxim rendiment del treball 
realitzat, que culminarà en el 
concert del diumenge 4 de 
maig a la tarda.
El programa preparat consta 
de diferents peces d’òperes. 
S’interpretarà l’Obertura de 
la coneguda òpera El Barber 
de Sevilla de Rossini; el Vals 
de l’òpera Eugen Onegin de 
Tchaikovsky; i l’Intermezzo de 
Goyescas, òpera nacionalista 
d’Enric Granados. Finalment 
també s’oferirà la Simfonia nú-
mero 8 de Schubert, conegu-
da com La Inacabada ja que 
l’obra només consta de dos 
moviments. 

Diumenge, concert de la JOSA amb Xavier Casademunt

Les entrades del concert tenen 
un preu de 7 euros i es podran 
comprar anticipadament a la 
Sala Municipal d’Exposicions, 

o bé, el mateix dia del concert 
des d’una hora abans al ma-
teix Teatre Municipal l’Ateneu.
No us deixeu perdre el que se-

gur que serà un gran concert 
de la mà de joves músics de 
tota la comarca!

CULTURA / LA VEU

El proper diumenge, 4 de 
maig, a les 12h i amb entrada 
gratuïta, Cultura en Família 
proposa al Museu de la pell 
el film d’animació Nocturna. 
Aquesta és una producció di-
rigida per Adrià García i Vic-
tor Maldonado, una aventura 
plena d’obstacles on els mo-
ments d’acció són constants. 
Una pel·lícula sobre nens i 
per a nens, recomanada per 
a tots els públics, fins i tot per 
als més grans, per no oblidar 
el nen fantàstic que porten a 
dins. Una pel·lícula que recor-
da els films d’anime japonès 
de Hayao Miyazaki, autor de 
El viatge de Chihiro, encara 
que Nocturna és una història 
més comprensible i fàcil de se-
guir. Suposa el debut d’Adrià 
García i Victor Maldonado a la 
gran pantalla, després de par-
ticipar en el departament cre-
atiu de pel·lícules com El Cid, 
la leyenda. Va rebre el Premi 
Goya al any 2008 com a Millor 
Pel·lícula d’Animació.
Una apagada d’estrelles ame-
naça de deixar la nit a les fos-
ques per sempre més. En Tim, 
un nen espantadís, s’enfronta-
rà a les seves pors nocturnes 

en submergir-se en una emo-
cionant aventura per Noctur-
na, el món que sorgeix cada 
nit quan ens adormim, per tal 
de salvar el seu estel particu-
lar, Adhara. Mica en mica, en 

Tim descobrirà que aquest 
nou món està en perill i ell és 
l’únic que ho pot evitar.
Cultura en Família és un pro-
grama impulsat per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) 
juntament amb la Biblioteca 
Central, el Museu de la Pell i el 
Programa de Millora del Barri 
de Sant Agustí, amb l’objectiu 
d’acostar la cultura a tothom, 
els diumenges al matí, convi-
dant a participar en un ventall 

Aquest diumenge, al Museu de la Pell, cinema familiar 
d’animació i visites guiades gratuïtes

ampli d’activitats. 

Visita a les exposicions per-
manents
Com cada primer diumenge 
de mes, el 4 de maig a les 
11:30h, el Museu convida tam-
bé a visitar les seves diferents 
exposicions permanents, per 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies, però també el 
món de l’aigua i els seus usos 
a través de la història.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 

cotonera del segle XIX s’hi 
troben tres àmbits, L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofici 
d’adober. I a Cal Granotes, an-
tiga adoberia del Pla del Cor-
net, que data del segle XVIII, 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
bovina transporta el visitant a 
la Igualada preindustrial. Es 
pot demanar més informació 
trucant al telèfon del Museu, 
93 804 67 52.

Nocturna és un film 
d’animació signat per 
Adrià Garcia i Víctor 
Maldonado que va 
merèixer el Goya l’any 
2008

Cultura en família ens proposa el film d’animació “Nocturna” i com cada primer diumenge de mes es podran visitar gratuïtament les instal.lacions del Museu
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TEATRE / LA VEU

Diumenge a la tarda la 25a. 
Mostra de teatre d’Igualada va 
abaixar el teló havent acom-
plert el seu objectiu: va portar 
molts pares al teatre... i molts 
nens i nenes que van omplir 
les places, carrers, teatres i 
espais de la ciutat on es podia 
gaudir de bons espectacles. 
L’ambient festiu va ser el de-
tonant dels tres dies de la Fira 
en què els espectacles de sala 
van assolir un alt nivell d’ocu-
pació  i molts van exhaurir les 
seves entrades. Els especta-
cles de carrer i itinerants van 
ser gaudir pel nombrós públic 
que es va acostar a la nostra 
ciutat.
Les primeres opinions dels 
programadors assistents -com 
també dels espectadors- con-
firmen que els espectacles 
presentats a la fira han estat 
molt ben rebuts pel seu alt 
nivell artístic, assolint així un 
dels principals objectius de 
l’organització que és proveir 
les programacions de teatre 
per a tots els públics de Cata-
lunya. A la vegada, l’aposta per 
espectacles més innovadors i 
de nous formats, també ha es-
tat molt ben rebuda, tal i com 
demostra el gran èxit de públic 
i crítica que han tingut espec-
tacles com Tripula de Farrés 
Brothers i cia. que es desen-
volupa dins la tela d’un globus 

aerostàtic i que ja tenia les en-
trades exhaurides dies abans 
de començar la fira; La nena 
que vivia en una capsa de sa-
bates de Zum-Zum Teatre que 
combina audiovisual i teatre; 
Domini Públic DIWO de Roger 
Bernat / FFF, una espècie de 
joc de rol en viu amb la partici-
pació indispensable del públic, 
o Dot de Maduixa Teatre que 
combina la dansa i el multimè-
dia, entre d’altres propostes ar-
tístiques de la programació. De 
fet, Dot ja venia avalat per l’èxit 

i el premi a millor espectacle 
de FETEN. Un altre dels es-
pectacles premiats a FETEN, 
La gran ilusión de Cia. Antonio 
Díaz també ha exhaurit les en-
trades a La Mostra d’Igualada, 
omplint el Teatre Municipal de 
l’Ateneu i posant al públic dem-
peus en acabar l’actuació. En 
les properes setmanes, la Fun-
dació Catalunya – La Pedrera i 
La Mostra d’Igualada donaran 
a conèixer la companyia gua-
nyadora del premi de votació 
del públic de la fira.
La celebració de la 25a edició 
ha comptat amb diversos in-
gredients que han combinat la 
participació del públic: les famí-
lies han pogut simular el cartell 
d’aquesta edició;  grans i pe-
tits han pogut deixar els seus 
missatges a un mur;  joves de 
25 anys han posat la veu a 
l’inici dels espectacles de sala 
explicant els seus records de 
menuts de la fira, i les compa-
nyies del país han deixat volar 
la imaginació per elaborar uns 
vídeos de felicitació a La Mos-
tra que es poden veure al canal 
de Youtube de la fira.
En total a La Mostra d’Igualada 
s’hi ha pogut veure 48 espec-
tacles dins de la programació 
oficial –12 dels quals estre-
nes– que han ofert 105 repre-
sentacions en quatre dies. Ni 
la pluja caiguda dijous al ves-
pre mentre la companyia Cap 
i Cua inaugurava la fira amb 
l’espectacle Entredos al Teatre 
Municipal de l’Ateneu, ni el rui-
xadet que va fer dissabte a la 
nit mentre Teatro Necessario 
tenia en marxa la seva Nuova 
Barberia Carloni –un altre dels 
èxits de l’edició– a la plaça Pius 
XII han alterat la programació. 

De fet, el bon temps –sobretot 
de dissabte a la tarda i diumen-
ge- ha permès que el centre 
d’Igualada, una gran zona de 
vianants que enguany ha es-
trenat la remodelació de dues 
places més, s’omplís de gom a 
gom d’espectadors d’arreu. En 
total, s’estima que 26.500 es-
pectadors han gaudit de la 25a 
Mostra d’Igualada, uns 17.500 
al carrer i 9.000 a sala. Aques-
tes xifres suposen un augment 
–gairebé un miler– d’especta-
dors de sala respecte a l’edició 
anterior.
 
La nova Llotja
Una de les novetats més im-
portants de la fira en la vessant 
professional ha estat el replan-
tejament de La Llotja, l’espai 
de negoci de La Mostra i punt 
de trobada entre programadors 
i companyies. Així doncs, en 
aquesta edició s’ha optat per 
crear un espai diàfan, atrac-
tiu, obert i sense barreres que 
ha afavorit el contacte. També 
s’ha ideat un sistema de taules 
prèviament reservades per a 
reunions entre professionals. 

La Mostra d’Igualada va abaixar el teló amb els 
objectius acomplerts
Gran èxit • Els espectacles més innovadors obtenen un gran èxit de públic i crítica

En aquest mateix sentit, també 
s’ha proposat una nova acti-
vitat, els Speed datings, amb 
l’objectiu de posar en contac-
te professionals del sector de 
les arts escèniques amb pro-
gramadors d’equipaments del 
país que compten amb espec-
tacles per a tots els públics a la 
seva oferta (Teatre Nacional de 
Catalunya, L’Auditori, Kursaal 
de Manresa, Teatre La Sala 
Miguel Hernández de Sabadell 
i el Teatre-Auditori de Sant Cu-
gat). Aquesta nova activitat ha 
tingut molt bona acollida. Tant 
és així que, en obrir la convo-
catòria, en poques hores es 
van agendar totes les reunions 
possibles.
Pel que fa a la resta d’activitats 
professionals programades per 
La Mostra d’Igualada, totes han 
estat molt ben rebudes i han 
comptat amb nombrosa partici-
pació. Així doncs, a la jornada 
“La programació per a tots els 
públics 25 anys després” orga-
nitzada conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona i que 
va obrir la fira el dijous al matí, 
hi van participar una setantena 
de persones, i al 5è Mercat de 
Projectes d’Espectacles es va 
possibilitar la producció de sis 
projectes d’espectacles profes-
sionals per a tots els públics de 
les companyies Thomas Noo-
ne Dance, Clara Xuclà, Cia de 
Teatre Anna Roca, Gaia Con-
tes, Companyia Terranegra i la 
Companyia de Comediants La 
Baldufa. Per últim, el Breakfast 
Meeting, pensat per facilitar 
el contacte entre el grup de 
programadors internacionals 
acreditats a la fira i aquelles 
companyies incloses a la pro-
gramació oficial amb especta-
cles susceptibles de ser pro-
gramats fora del nostre territori 
també ha funcionat molt bé i 
ja s’han establert els primers 
contactes que han de permetre 
contractacions internacionals a 
posteriori.

El públic familiar va gaudir dels espectacles      FOTOS: Joan Guasch

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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Entredos. Producció: Cia. Cap i Cua. Direcció: Oscar 
Valsecchi. Amb: Oscar Valsecchi, Yolanda Gutiérrez, 
Rebeca Gutiérrez i Sira Bover. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Dijous, 24 d’abril. 

El món oníric i el real es donen la mà en un espec-
tacle de circ que combina acrobàcies aèries (trapezi, 
aro i corda) amb dansa contact i humor. El treball in-
terpretatiu és excel·lent i el realcen tot un seguit de 
recursos creatius amb personalitat pròpia, com ara un 
llit que engoleix el dormilega, un armari volador, una cadira infinita o un vestit 
que fa créixer ben bé dos metres més.
A Entredos, personatges i escenografia pugen, baixen, giren sobre si matei-
xos, s’estiren, s’arronsen, apareixen i desapareixen sorprenent el públic amb 
divertides i bucòliques imatges. El llenguatge corporal substitueix fluidament les 
paraules enllaçant cames, peus i mans per construir una història simpàtica en 
què l’argument queda relegat a un segon pla.
Sigui amb números en solitari, en parella o en grup, la companyia Cap i cua ex-
hibeix una compenetració admirable que solament pot ser fruit de moltes hores 
de dedicació, provatures i vocació compartida. Aquí, com als bons muntatges 
de circ, el risc i la dificultat semblen esvair-se gràcies al moviment just i mil-
limètricament calculat, el suport que arriba només quan es requereix, la prepa-
ració física i, sobretot, és clar, la confiança guanyada dia a dia.

Circ oníric

NÚRIA CAÑAMARES

Notes teatrals

Tripula. Producció: Farrés brothers i 
cia. Autor: Jordi Palet, Pep Farrés i Jordi 
Farrés. Direcció: Jordi Palet. Amb: Pep 
Farrés i Jordi Farrés. Espai Rec. Dis-
sabte, 26 d’abril. 

Farrés brothers i cia es reinventen amb 
una atrevida aventura escènica. Propo-
sen al públic un viatge en globus aerostàtic i, encara que físicament ningú es 
mogui del lloc, s’entra de ple en un nova dimensió.
Per començar, sorprenen amb una fórmula enginyosa per no malmetre la tela 
del globus. A continuació, la tripulació queda en mans dels dos eufòrics cientí-
fics que han ideat el nou mitjà de transport: “el Globus Estàtic, un aparell capaç 
de viatjar pels racons més inexistents de la imaginació”. A través de les seves 
explicacions i un audiovisual, els espectadors coneixeran de manera planera 
l’afany que ha tingut sempre per volar l’ésser humà i el seguit d’invencions que 
s’han succeït fins que, el 1783, els germans Montgolfier (avantpassats seus) 
van aconseguir-ho. Original i generosa contribució de la companyia a la seva 
ciutat, Igualada, un referent en la fabricació de globus aerostàtics a nivell mun-
dial i l’oferta de lleure i competició esportiva internacional. 
El públic viu l’espectacle amb emoció i delectació, assaborint amb gustós ne-
guit l’oportunitat de gaudir d’una experiència nova. Sense revelar cap de les 
trifulgues que sorgeixen durant el viatge, queda garantit que no cal patir per la 
mainada, s’ho passa rebé. Aplaudim la iniciativa!

Aventura escènica

Wanted. Producció i autor: Cia El Otro. 
Direcció i intèrprets: Ricardo Mora i Sara 
Pons. Teatre Cercle Mercantil. Divendres, 
25 d’abril. 

A aquesta parella de clowns els cal ben poca 
cosa per fer de les seves. Amb un bagul, una 
escombra, una paperera i algun objecte més 
ja en tenen prou. De fet, gairebé ni parlen, 
s’expressen amb el gest i divertides onoma-

topeies. Tot el que necessiten ho duen a sobre: una acurada tècnica que aglu-
tina diverses disciplines que saben desplegar amb gust.
Amb gran perfil còmic, els va com l’anell al dit posar-se a la pell de dos enamo-
rats que intenten escapar de la presó i, durant les mil-i-una que els passen, es 
manifesten l’amor dient-se “cuqui cuqui”. El públic familiar esclata en rialles en 
cadascuna de les seves accions. La majoria d’elles s’allunyen, però, de l’objec-
tiu comú de recuperar la llibertat, i són més aviat un joc proper a l’absurd que 
els serveix per anar enllaçant els gags. 
A l’espectador veterà, els números de Wanted no li vindran de nou, però això 
no treu l’ocurrència d’uns esquetxos que enganxen fins a la seva resolució i 
que, sumats a una genial selecció musical que aporta ritme, corredisses i balla-
ruga, conformin un espectacle ideal per infants de primària.

Clown multidisciplinari

Tut-Turutut la princesa! Producció: Cia. La Bleda. Au-
tor: Jordi Palet. Direcció: Pere Hosta. Amb: Helena Es-
cobar. Teatre de l’Aurora. Divendres, 25 d’abril.

La Bleda treu el seu nas vermell a l’escenari i la reacció 
del públic és immediata: riuen. Pallassa de cap a peus, 
a Tut-Turutut la princesa! apareix vestida de rosa, amb 
brillants i llacets per tot arreu i amb un posat de fleuma 
que li va rebé per mofar-se de tot plegat. 

Està disposada a viure el seu primer dia com a princesa, però resulta que un en-
gripat gripau blau li ha robat el tresor i necessita recuperar-lo urgentment. Amb 
ironia i molt humor, seguirà les pistes del robatori endinsant el públic en el seu 
univers particular. Disfresses, jocs de paraules, cançons i gags se succeeixen 
sense treva, interaccionant en tot moment amb un públic entregat i participatiu. 
L’argument es desenvolupa amb naturalitat i, més enllà de la història, trenca 
llances a favor del valor que atorguem a les coses (quin és el seu tresor?) i el 
coratge que mostrem per superar les dificultats. L’utòpic món de les princeses 
no s’escapa de la paròdia i la crítica sorneguera, donant cabuda, fins i tot, a 
una picada d’ullet sobre l’actualitat monàrquica. I com a única escenografia, un 
armari (de princesa, és clar, i amb segell de Martí Doy), del qual entra i surt amb 
tot l’atrezzo que necessita per explicar el relat. 
Una afable proposta familiar que divertirà els infants i farà passar una molt bona 
estona als més grans.

Pallassa de cap a peus

Dot. Producció: Maduixa Teatre. Autor: Juan 
Pablo Mendiola. Direcció: Juan Pablo Men-
diola i Mamen García. Amb: Laia Sorribes i 
Joaquin Collado. Teatre Municipal l’Ateneu. 
Divendres, 25 d’abril. 

Dansa virtual. Dot enamorarà els amants de 
l’audiovisual i les arts escèniques (i, si per pe-
tits, encara no ho són, crearà nous adeptes 
entre el públic infantil). Els actors-ballarins de 

Maduixa Teatre experimenten amb les enormes possibilitats del multimèdia, que 
els exigeix una sincronització perfecta per primer esquivar i després interactuar 
amb  la infinitat d’efectes que apareixen en pantalla. Sons, colors, formes, objec-
tes i música creen un cosmos sensible i imaginatiu admirable, inspirat en l’obra 
de l’artista nord-americà Sol LeWitt, pioner de l’art conceptual i estretament lligat 
al minimalisme. És innegable que el resultat és estimulant però, potser, està 
excessivament explotat. La història de la noia que té cura de la paret blanca i 
el noi que vol pintar-la és tan sols un pretext, amb poc contingut al darrere, per 
exhibir l’excel·lent treball amb les noves tecnologies. Si bé l’espectacle acaba 
rodó amb un nou motiu per conservar la paret, no treu que en alguns moments 
quedi massa supeditat al recurs audiovisual.
Tot i aquest apunt meticulós, és una aposta clarament innovadora per aplaudir i 
que ja està obtenint significatius reconeixements, com el Premi Feten 2014 (Fira 
Europea d’Arts Escèniques per a nens i nenes de Gijón) al millor espectacle.

Dansa virtual imaginativa

Hop!!! Producció i autor: Trakatap. Direc-
ció: Roser Font, Néstor Busquets i Guillem 
Alonso. Amb: Mónica Barreiro, Roser Font, 
Néstor Busquets, Rubén Pérez i Jesús Egui-
laz. Teatre Municipal l’Ateneu. Divendres, 25 
d’abril.

Impossible restar immune a la marxa dels Trakatap. A Hop!!! fan una exhibició 
de percussió corporal, verbal i sonora calçada amb claqué que, instintivament, 
dispara caps, mans i peus entre el públic. Per això resulten ideals els instants de 
distensió en què conviden els espectadors a respondre’ls amb ritmes.
L’espectacle parteix d’una rutinària jornada de feina en una deixalleria i es trans-
forma en un no parar de coordinades cadències de sons, coreografies, disputats 
duels... L’oferta, àmplia i plena d’humor, pren forma en tot tipus de situacions 
(rentant plats, a la dutxa), materials (aigua, metall, plàstic), superfícies (aigua, 
sorra, teles) i amb sabates o a peus nus. Aquest és un art exportable i saben com 
explotar-lo.
L’energia dels intèrprets no decau, ho donen tot a l’escenari, i la qualitat i varietat 
del repertori és un fet. Malgrat això, l’espectacle podria millorar escurçant alguna 
intervenció o, fins i tot, eliminant-la. Més, a vegades és massa.
Indispensable per als apassionats del claqué i la percussió, per descomptat.

Marxa contagiosa

FOTOS:  Joan Guasch / Marc Vila
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MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte, 3 de maig, 
començarà el Concurs Inter-
nacional Paper de Música de 
Capellades, en la seva vint-i-
cinquena edició, a la Sala Pa-
per de Música.
S’han inscrit un total de 33 
músics (4 solistes, 2 solistes 
amb acompanyant, 3 duos,1 
trio, 4 quartets), procedents 
de Barcelona, Girona, Tarra-
gona, Castelló, Illes Balears, 
Madrid, Santander, Àfrica, Is-
rael i França.
El jurat està constituït pel mes-
tre Antoni Ros-Marbà com a 
president, Benet Casablancas 
com a sots-president, amb els 
següents vocals: Joan Casals, 
Josep M. Colom, Benjamin 
Davis, Rita Ferrer, Ieva Grau-
bina i Oriol Romaní.
El diumenge 4 de maig, a par-
tir de les 10 del matí, a la sala 

Paper de Música de Capella-
des hi haurà la sessió final. 
Acabada la mateixa, el jurat 
elegirà el guanyador.
Tant la primera fase com la 
sessió final són obertes al pú-
blic i d’entrada gratuïta.
Recordem que el premi 
d’aquest concurs és la parti-
cipació garantida en un mínim 
de 10 actuacions en festivals 
i cicles de concerts i el premi 
especial Hotel Santa Marta de 
Lloret de Mar de 1.400€.
Mitjançant la promoció de 
Paper de Música, el guanya-
dor del Concurs 2012, el Duo 
Sicard-Cardona format per 
Victor Sicard, baríton, i Anna 
Cardona, piano i els finalistes 
Nikola Tanaskovic, Trio Hyag-
nis, Brightduo, Trio Rodin i 
Quartet Arte han actuat en 
diversos festivals i cicles de 
concerts a universitats.
 

Vint-i-cinquè concurs 
internacional Paper de Música

EXPOSICIONS / LA VEU

Des del 3 de maig es podrà 
visitar a la galeria Nivell 46 
d’Igualada l’obra de la Mary 
Gumà.
Es tracta d’un recull d’obres 
pictòriques de la mateixa artis-
ta i de la seva mare, bàsica-
ment quadres florals. Es tracta 
d’un homenatge que l’artista 
vol fer a la seva mare, morta 
fa quatre anys.
L’exposició es podrà visitar 
fins el 31 de maig.

Mary Gumà exposa a la galeria 
Nivell 46

EXPOSICIONS / LA VEU

Dimecres passat i després de 
mesos de projecte es va obrir 
al carrer de l’Argent un nou 
espai que vol sumar-se a l’im-
puls cultural que està tenint la 
ciutat. Obert al Passatge Galí, 
en el petit oasi dels correlons 
del centre, compartim la il-
lusió i les ganes dels que fa 
temps que li dónen vida.
ARTÈRIA, Espai d’art i tallers 
és una galeria-llibreria d’art on 
conviuran exposicions i venda 
d’obra d’art, llibreria especia-
litzada i tallers artístics, xerra-
des, presentacions i activitats 
culturals.
Hi trobareu escultura, pintu-
ra o fotografia, a més d’obra 
gràfica de diferents artistes i 
d’una especial atenció al llibre 
d’artista, una de les discipli-
nes actuals més innovadores 
i atractives. Tots ells formen 
part d’aquest somni esbojarrat 
que s’ha anat fent realitat mica 
en mica.
Iniciem el nostre recorregut 

del 30 d’abril al 9 de juny.
L’escultor Jaume de Córdoba 
és un dels artistes que des del 
primer dia que li vem propo-
sar ens ha ofert les mans -mai 
més ben dit- i el cor per portar 
a Igualada una obra excep-
cional, molt matèrica i plena 
de poesia; paisatges i cossos 
evocadors carregats de força. 
I com que ens agrada que l’art 
surti de les quatre parets, al 
VINNART us oferirem la seva 
obra pictòrica.
També gaudireu dels dibuixos 
de la Teresa Riba, l’escultora 
igualadina, que ens mostra la 
seva faceta més gràfica i en la 
que cada vegada més provo-
ca la relació del públic amb la 
seva obra, buscant una mira-
da personal i còmplice.
Desitgem que a partir d’avui 
ARTÈRIA es converteixi en un 
espai de trobada per a totes 
les persones amb la mirada in-
quieta i que hi trobeu un refugi 
entre el brogit del dia a dia.

Artèria, nou espai d’art i sala d’exposicions

amb una exposició que ens fa 
especial il·lusió. “Frondes de 
futur”, de Jaume de Córdoba, 

MÚSICA / LA VEU

El jazz tornarà a ser la banda 
sonora de l’entrada de l’estiu 
a la ciutat d’Igualada. Després 
de l’èxit de l’any passat, els 
dies 26, 27, 28 i 29 de juny 
torna l’Estival de Jazz, que es 
consolida amb la segona edi-
ció del festival.
Seguint les motivacions de la 
passada edició, l’Estival de 
Jazz d’enguany mantindrà 
l’objectiu d’acostar el jazz a tot 
tipus de públic, amb propostes 
per gaudir amb tota la família 
i en diversos formats:  des del 
cinema, amb la projecció de la 
pel·lícula Sita sings the Blues, 
des de la literatura, amb la lec-
tura de fragments de Rayuela 
de Julio Cortázar, gran amant 
del jazz, o amb el Pícnic Jazz 
al parc de Vallbona, on con-
certs, jams, paelles i tallers 
conformaran la jornada més 
festiva de l’Estival.
Pel que fa a la programació de 
concerts, continuarà l’aposta 
de la organització per impulsar 
els projectes jazzístics emer-
gents més interessants de 
l’escena catalana. Com és el 
cas de NEO, la formació lide-
rada pel contrabaixista Johan-
nes Nästesjö, un interessant 
quartet de jazz amb accentu-
ades influències nòrdiques;  o 
dels festius Gramophone all 
Stars, amb una proposta a 
cavall entre el jazz i la música 
jamaicana.

Un dels plats forts de l’Estival 
de Jazz és la producció pròpia 
del festival. A l’igual que en la 
passada edició, en què el pro-
tagonista va ser el bateria Ra-
mon Prats, l’Estival dóna car-
ta blanca a un músic de jazz 
per a què creï una proposta 
jazzística que es presentarà i 
s’enregistrarà durant el festi-
val igualadí. Enguany el repte 
serà per al músic Dani Comas, 
amb una consolidada carrera 
com a guitarrista en formaci-
ons com Kase.O Jazz Magne-
tism, Empty Pockets o El Petit 
de Cal Eril.
La sorpresa del festival arri-
barà la nit de dissabte amb 
la programació d’una estrena 
mundial de dos músics de talla 
internacional: la cantant Sílvia 

Sílvia Pérez Cruz, Javier Galiana o els 
Gramophon All Stars són algunes de les 
propostes de l’Estival de Jazz 2014

Pérez Cruz y el pianista Javier 
Galiana. Els dos artistes pre-
sentaran a l’escenari de l’Ate-
neu Igualadí un espectacle 
de flamenc-jazz creat especi-
alment per a l’Estival de Jazz 
2014.
El tret de sortida del festival 
tindrà lloc el poper 21 de maig  
a les 8 del vespre a l’Acústic 
-Taverna de l’Ateneu Iguala-
dí, on l’Associació Tocats del 
Jazz, organitzadors del festi-
val, i el primer Tinent Alcalde 
de la ciutat Josep Miserachs 
presentaran els detalls de 
l’Estival de Jazz 2014.  La pre-
sentació anirà acompanyada 
del primer concert del festival, 
un particular homenatge a Ce-
dar Walton de la formació Xavi 
Castillo Quartet.

CULTURA / LA VEU

Hi ha qui parla sempre de 
diners. Uns ho fan per vici; 
d’altres, per la necessitat que 
passen. Des del 2008 estem 
submergits en un profunda 
crisi econòmica, amb trets 
mundials, espanyols i iguala-
dins, i per això parlem més de 
diners. Com podríem resoldre 
aquesta crisi econòmica i no 
haver de parlar tant de diners? 
O com n’hem de parlar, quan 
toqui parlar-ne? Per exemple, 

com hem d’educar els nostres 
joves perquè parlin adequada-
ment dels diners? I com hem 
d’educar als nostres polítics 
perquè ens parlin de diners de 
forma transparent? Aquestes 
són les preguntes que inten-
tarà respondre Joaquim Solé 
Vilanova (1952), catedràtic 
d’Hisenda Pública de la Uni-
versitat de Barcelona (UB). 
Un igualadí apassionat de les 
finances i la política local. 

Dilluns, nova sessió d’AUGA 
sobre “Diners, sempre diners”

Proper concert al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

El proper dijous a 2/4 d’11 de 
la nit tindrà lloc un nou concert 
al bar musical Hot Blues. Anirà 
a càrrec de Johnny Big Stone 
& the Blues Workers. Trio de 
blues en la seva màxima ex-

pressió .
Combinen temes de west co-
ast , jump blues o blues tradici-
onal aconseguint un repertori 
molt variat consagrant aques-
ta banda com uns autèntics 
malabaristes del blues .



Avui, en ple procés de feminització de la Medicina 
no se’t fa estrany de reconèixer grans estudioses i 
professionals de totes les competències mèdiques; 
això no era així, a l’època que va viure la Dolors 
Aleu, ja que a propòsit de la seva condició de dona 
va veure’s obligada a assistir a la Universitat acom-
panyada d’una escolta policial, proposada pel seu 
propi pare que era cap del cos de Policia. Aquesta 
va ser la conjuntura desfavorable per la qual va pas-
sar com a universitària, esdevenint la primera alum-
na a trepitjar les selectives aules d’una Facultat de 
Medicina, un destí que -fins aleshores- mai no havia 
considerat l’accés de cap dona.
La Dolors Aleu i Riera, doncs, va ser una pionera 
-en el sentit estricte de la paraula- a l’hora de tenir 
accés al coneixement de la Ciència Mèdica, entre 
els anys 1874 i 1879, i convertir-se en una de las 
tres primeres a obtenir una Llicenciatura tot i ser ob-
jecte de nombroses traves burocràtiques, al costat 
d’Elena Maseras i de Martina Castells; i la primera 
a guanyar el Doctorat en tot l’Estat espanyol, a l’any  
1882. Tanmateix, tan bon punt va llicenciar-se, un 
diari progressista (?) com “El Liberal” no va escati-
mar arguments a l’hora de qüestionar les capacitats 
i titllar-la de “doctor amb faldilles”.
Aquesta professional d’excepció -amb una volun-
tat de ferro com poques i que es va fer a còpia de 
superar tota mena d’adversitats- era una noia de la 
burgesia barcelonesa que, lluny d’assumir el paper 
domèstic assignat a les dones del seu temps, va de-

CARMEL·LA PLANELL

Dolors Aleu Riera. La primera dona metgessa de Barcelona
safiar aquell destí programat fins a veure realitzat el 
gran anhel de la seva vida: convertir-se en metgessa. 
Pel camí, tot i ser una qualificada estudiant, va haver 
de plantar cara a una certa oposició familiar i, en el sí 
de la Universitat, al tracte desdenyós d’alguns repre-
sentants d’aquesta institució; fins que al final, amb un 
immillorable expedient -especialment en Anatomia i 
en dissecció- va veure premiat el seu esforç. 
Més endavant, per a aconseguir el Doctorat, va  ma-
tricular-se a la Universitat de Madrid -l’única autorit-
zada en l’oferta del més prestigiós nivell acadèmic 
del moment- no sense polèmica per a persones de 
sexe femení. Això no obstant, l’acte d’investidura com 
a Doctora en Medecina va fer-se efectiu el 1882. Des 
d’aquest moment, cada cop més compromesa amb la 
seva especialització, un dels cervells més avançats i 
renovadors de la Medicina espanyola, el doctor Joan 
Giné i Partagás, catedràtic de Clínica Quirúrgica de 
la Universitat de Barcelona, no va dubtar a acompa-
nyar-la en la seva professionalització.
Com a metgessa, tot i perseguir més i més coneixe-
ments, aviat va especialitzar-se en Ginecologia i Me-
dicina Infantil, unes prestacions que va poder compar-
tir  amb el seu marit i els seus dos fills. Per a aquest 
exercici  va obrir un Consultori en un pis de la Rambla 
de les Flors i, aquí, va assistir a dones de totes les 
procedències socials i econòmiques, guanyant una 
excepcional popularitat i l’estima de tot el veïnatge de 
Ciutat Vella; circumstància que va obligar-la a obrir 
una segona consulta, a la Rambla de Catalunya.  En 

aquest període, la  mort 
-de tuberculosi- del seu 
fill gran, també metge 
i col.laborador seu, va 
abocar-la a la profun-
da depressió que se la 
va endur, amb tan sols 
quaranta-vuit anys, el 
19 de febrer de 1913 . 
Els vint-i-cinc que va 
dedicar-se a exercir 
de metgessa testimonien, més enllà de la discipli-
na mèdica, la seva lluita individual -convençuda de 
la seva privilegiada condició i de la injustícia social 
que obrava contra les dones- per a millorar la vida 
de totes les seves companyes de gènere. A més de 
doctora, va fer de professora d’Higiene domèstica a 
l’Acadèmia per a la Il.lustració de la Dona -fundada 
per l’Esmeralda Cervantes- ubicada al capdamunt 
de la Rambla de Canaletes i també va ser autora 
d’articles orientats a millorar la qualitat de vida feme-
nina, especialment en l’àmbit de la maternitat, com 
ara: “Consejos a una madre sobre el régimen, limpi-
eza, vestidos,  sueño,  ejercicio y entretenimiento de 
los niños”.
Amb una saviesa poc acostumada i uns coneixe-
ments superiors; tot i ser el gran pilar econòmic de 
casa seva, va apostar per a mantenir-se en un se-
gon pla a fi de no minorar la condició de cap de casa 
del seu espòs.

Entre nosaltres
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POESIA / LA VEU

La quarta i última sessió del 
Cicle de Poetes de la Coral 
de Santa Maria d’Igualada se 
celebrà el dijous 24 d’abril a 
l’auditori de la Biblioteca Cen-
tral. Estigué dedicada a Rosa 
Campmajó Mateu (Igualada, 
1909-1966), i al seu fill Lleo-
nard del Rio.
La vetllada s’inicià amb la sa-
lutació de la Coral, sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament de Maite 
Torrents. S’oferiren tres can-
çons: Regina Coeli de Ciro 
Grassi, Benaurada! de Joan 
Martínez Colàs i És la Morene-
ta d’Antoni Carcellé. 
A continuació els cantaires 
Emili Argelés, Josefina Borràs, 
Concepció Cuadras, Josefina 
Fernández, Alfons Ferrer, Lle-
onard del Rio, Coni Torrents, 
Mercè Travesset, llegiren una 
selecció de poesies de Rosa 
Campmajó Mateu; fou una ver-
tadera sorpresa ja que mai no 
s’havia fet pública la producció 
poètica d’aquesta igualadina. 
Després el mateix Lleonard 
-que conduïa l’acte- va dir que 
havia pregat que no es llegis-
sin els seus treballs, per tal que 
l’obra de la seva mare tingués 
més protagonisme en aquesta 
vetllada. De totes maneres i 
per afegir-se a l’homenatge va 

demanar al seu amic i acreditat 
rapsode Jaume Ferrer que lle-
gís Memòria i benanança que 
és un poema dedicat a la seva 
mare, premiat amb la flor natu-
ral en els Jocs Florals 2013, a 
l’Ajuntament de Barcelona. Per 
arrodonir aquesta segona part 
tots els cantaires rapsodes que 
havien intervingut en aquest 
Cicle recitaren -amb la copa 
de cava del 75è aniversari a 
la mà- Brindis al vi, un poema 
de Lleonard del Rio premiat re-
centment a l’Hospitalet de Llo-
bregat.
Clogué el Cicle, un concert ins-
trumental amb obres de G.P. 
Telemann, A. Diabelli, G.F. 
Händel i X. Boliart a càrrec 
dels professors Maite Torrents 
al piano i Josep M. Oriol, flauta 
travessera.

Una setmana molt activa
La Coral de Santa Maria ha tin-
gut aquests darrers dies molta 
activitat. El divendres sant, dia 
11, va participar en els cants 
del viacrucis a l’església del 
Roser; el dimarts de Pasqua, 
dia 22, la junta en ple va ser 
present a la processó, i tot se-
guit la Coral va intervenir en 
els cants durant la veneració 
de la Imatge del sant Crist a la 
basílica i posterior missa ves-
pertina; el divendres, dia 25, de 
nou a la basílica en la missa i 
retorn de la Imatge al seu cam-
bril, en la cloenda de les festes 
del sant Crist; i el dissabte dia 
26 en la missa solemne de vi-
gília de la festa de la Mare de 
Déu de Montserrat, on va oferir 
també un concert.

La poesia de Rosa Campmajó, protagonista de 
la darrera sessió del Cicle de Poetes

EXPOSICIONS / LA VEU

Amb el títol “La generació de 
la forma” es presenta a l’Es-
cola Municipal d’Art  Gaspar 
Camps el resultat dels treballs 
de recerca que han dut a ter-
me els alumnes al voltant dels 
mecanismes i les forces físi-
ques que generen la forma.
El projecte ha estat realitzat 
pels alumnes de segon curs 
del cicle superior de disseny 
de Gràfica publicitària sota el 
guiatge i supervisió del pro-
fessor Xavier Vives. L’objec-
tiu d’aquest projecte peda-
gògic és comprendre que no 
hi ha formes gratuïtes sinó 
que existeixen condicionants 

i contextos determinats que 
intervenen en la seva consti-
tució. Al llarg de l’activitat els 
alumnes han provocat situa-
cions, induït processos o cre-
at contextos a fi i a efecte de 
crear formes, moltes d’elles 
espectaculars. Formes tèxtils 
que flueixen com a líquids; 
substàncies alimentàries que 
es converteixen en insòlites 
formes gràcies a les vibraci-
ons provocades per sons, for-
mes generades per la llum o 
a partir de camps magnètics... 
La mostra s’inaugurarà el pro-
per dimecres dia 7 de maig a 
les 10 del matí.

Una exposició sobre com 
s’originen les formes, a 
l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps
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Gènova no és d’aquelles ciutats que t’enlluernin a pri-
mera vista, i molt menys si només hi ets de pas. Tan 
sols viure-la unes hores, fer-hi una estada, et permet 
d’anar gaudint dels seus atresorats encants; que –per 
cert- en són uns quants! 
D’antuvi, una respectable aureola de decadència i de 
caos van envaint-te de mica en mica; però, això no 
és cap destorb per a anar descobrint l’increïble mo-
saic  d’autenticitat i d’elegància, la magnífica barreja 
d’atractius d’una estupenda ciutat mediterrània no 
gens comparable amb altres ciutats; i amb un dels 
centres històrics més grans de tot Europa. De retruc, 
a l’entorn d’un dels ports més importants de la Medi-
terrània, un cert aire de deixadesa i d’abandó del seu 
patrimoni arquitectònic, al costat del paladí tarannà 
del seu veïnatge, li atorguen un semblant de màgica i 
misteriosa preeminència. 
Per poc temps que tinguis, a quatre passes del Port an-
tic, en hores dels assolellats capvespres, un assossegat 
passeig per un dels millors miradors de tot Gènova i 
un dels barris més característics, Boccadasse, s’esdevé 
del tot inexcusable. Aquí, al final del Lungomare Corso 
Italia, tots els racons de la ciutat antiga amb els seus  
costeruts i laberíntics carrerons estrets et regalen un 
escenari d’una resplendent autenticitat històrica, que 
quedaran gravats a la teva retina. Per arreu es respira 
encara el sentit alè nostàlgic d’aquells emigrants que 
van endur-se Gènova cap a Buenos Aires; ressuscitant 
el seu Boccadasse amb el naixement del barri argentí 
de La Bocca.
Gènova és això: una ciutat de la regió italiana de Li-
gúria, construïda en forma d’amfiteatre sobre el mar i 
que té per llotges uns magnífics palaus. El seu Port que 
data de l’Edat Mitjana va convertir-se en una primera 
potència mundial del comerç marítim, i encara avui és 
un dels més importants d’Itàlia. Del far de La Lanterna, 
deixant l’espectacular façana marítima amb edificis 
com el Palazzo San Giorgio (del segle XIII), terra endins, 
la ciutat -antigament coneguda com La Superba- va 

créixer des d’arran de mar cap amunt segons un traçat 
irregular que abasta bona part de la famosa Via Lucoli. 
Una successió de fastuosos edificis, d’entre els quals el 
gloriós Palazzo Reale (del segle XVII), t’acompanyen fins 
a la Via Garibaldi, que divideix la ciutat en dues parts: a 
la dreta el barri vell i a l’esquerra la ciutat moderna dels 
eixamples. I en mig d’aquesta via es proposen agerma-
nar-se els Palazzo Bianco i el Palazzo Rosso, al costat 
d’unes bellíssimes residències privades que van del Re-
naixement al Barroc, i apunten a confluir al voltant de 
l’imponent edifici -meitat romànic i meitat gòtic- de la 
Catedral. 

A unes illes de cases, la família Doria, que va governar 
la ciutat durant tota l’època medieval, amb el referent 
de la Piazza San Mateo va donar vida a un dels nuclis 
més distingits de la de tota la ciutat. 
Finalment, a banda i banda de l’espectacular aparador 
portuari, una variada consecució de paisatges, des de 
la costa rocosa, es transforma ràpidament en suaus tu-
rons per a deixar-te albirar els enfilalls dels Apenins i 
dels Alps. Una naturalesa capritxosa i fervent, que no-
més els genovesos han sabut dominar, secularment ha 
intentat trobar la justa harmonia entre les àmplies te-
rrasses de terra de vinyes i oliveres que es perden amb 
l’espessa vegetació dels prats i les valls de l’interior.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Gènova, una grandiosa porta entre terra i marArquitectures i veïnatges

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada van 
celebrar els seus primers 19 
anys en la Diada Aniversari, 
tot estrenant la igualadina pla-
ça Sant Miquel, com a plaça 
castellera. Van acompanyar 
als morats, els Sagals d’Oso-
na i els Castellers de Sant Cu-
gat.
Després d’un gran assaig de 
divendres, la colla va plantejar 
una actuació de màxims que 
s’iniciava amb el primer intent 
de 4de8 de l’any. Després 
d’un primer peu desmuntat, el 

castell va avançar fins a l’ini-
ci de col·locació dels dosos. 
El castell patia certa tremolor 
i el Cap de Colla va decidir 
baixar-lo, moment en què va 
cedir quedant en intent. Tot i 
la intervenció dels serveis mè-
dics, els membres dels Moixi-
ganguers no van patir grans 
mals a la caiguda i la Colla es 
va poder refer intentant un al-
tre gran construcció, el 7de7.
En aquesta ocasió, el castell 
va pujar lent però segur, des-
carregant-se sense aparents 
problemes. Cal destacar que 
aquest castell requereix de 

molta gent al tronc fet que de-
mostra el bon estat actual de 
la Colla.
Per acabar de ratificar la rec-
ció igualadina, a segona ronda 
el castell escollit va ser la torre 
de 7 (o 2de7). Tot i les estre-
nes a segons i terços en l’ali-
neació d’enguany, el castell va 
pujar amb fermesa i, malgrat 
certs dubtes de l’enxaneta, 
s’aconseguia descarregar de 
forma solvent. Primera torre 
de 2014 i magnífica reacció 
amb el castell que fins fa un 
parell d’anys, era el castell 
creu pels Moixiganguers.

En tercera ronda els Moixigan-
guers descarregaven el 5de7 
tancant una bona actuació, 
de fet la millor en una Diada 
Aniversari fins al moment. El 
treball als assajos i una gran 
actitud, van ajudar a assolir 
grans castells després de l’en-
sopegada inicial.
Els castells que es van veu-
re a plaça van ser els se-
güents: Sagals d’Osona 5d7 
id4d7 4d7 3d7 p5, Castellers 
de Sant Cugat 3d7 4d7a 4d7 
p5, Moixiganguers d’Igualada 
i4d8 7d7 2d7 v5.

Gran actitud dels Moixiganguers en la seva Diada 
Aniversari

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts, a 1/4 de 10 
del vespre, tindrà lloc un nou 
Audiciona’t a l’Escola de Mú-
sica de Capellades. es tracta 
d’un seguit de trobades mu-
sicals escoltant música en di-
recte amb comentaris de les 
obres, els estils i els autors.
Per aquesta ocasió anirà so-
bre “Música del segle XX per 
a viola” i serà a càrrec de Ber-
nant Bofarull Olivés.
Es faran comentaris sobre la 
viola en el context social i mu-
sical del segle XX, amb obres 
de Max Reger,Benjamin Brit-
ten, Paul Hindemith, Igor Stra-
vinsky i Jordi Cervelló.

Dimarts, 7è 
Audiciona’t a l’Escola 
de Música de 
Capellades



DIVENDRES 2

DEVOTION FESTIVAL
- Piera 
Espectacular posada en esce-
na per viure una de les millors 
festes de l’any amb música 
amb discjòqueis.
Divendres a les 11 de la nit a la 
nau de Cal Sanahuja.

MIL·LENARI DE CALAF. CON-
FERÈNCIA
- Calaf 
Conferència inaugural de la sè-
rie de xerrades programades 
per al Mil·lenari. “El Mil·lenari 
del país” , a càrrec de Jordi Pu-
jol i Soley.
Divendres a les 8 del vespre a 
l’església de Sant Jaume. 

DISSABTE 3

TROBADA DE PUNTAIRES
- Piera 
Trobada amb puntaires d’arreu, 
amb mostra de treballs, sorteig 
de regals dels comerços i reco-
neixement a una puntaire local i 
al treball més meritori.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
nau de cal Sanahuja.

CORREFOC I CONCERT
- Piera 
Correfoc i concert amb el grup 
Mitjanit. Inclòs en els actes de 
les Festes del Sant Crist.
Dissabte a partir de  2/4 d’11 
des de l’Escola Les Flandes.

DIUMENGE 4

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 

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

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Sessió de cinema en català 
amb la projecció de la peŀlícula 
“Nocturna”.
Diumenge a les 12 del matí al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia amb el 
director convidat Xavier Casa-
demunt en el que s’interpre-
taran obres dels compositors 
Schubert, Rossini, Txaikovski i 
Granados.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT VERMUT
- Capellades 
Concert vermut amb José Al-
fonso Poyato.
Diumenge a la 1 del migdia a la 
cafeteria de la Lliga.

COUNTRY
- Vilanova del Camí 
Trobada mensual organitzada 
per l’Associació Anoia Country.
Diumenge a les 6 de la tarda 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

3r. FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- El Bruc 
Concert a càrrec de Paolo Ore-
ni, organista que interpretarà 
obres de Bach, Mozart, Liszt, 

entre d’altres.
Diumenge a les 9 del vespre a 
l’església de Santa Maria.

DILLUNS 5

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Conferència sobre “Diners, 
sempre diners” a càrrec de Jo-
aquim Solé Vilanova, catedràtic 
d’Hisenda Pública de la Univer-
sitat de Barcelona. Un igualadí 
apassionat de les finances i la 
política local. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

RUSQUITALLER. VIU LA MÀ-
GIA
- Piera 
El fabulós i fantàstic mag Mi-
quel és l’encarregat de condu-
ir aquesta sessió de màgia on 
mostrarà algun truc i mostrarà 
els secrets més ben guardats.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 6

DIMARTS DE CONTE
- Igualada 
Sessió de contes per a nens i 
nenes a partir de 4 anys a càr-
rec de Glòria Farrés sobre “Ser 
un pirata... és una història”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

JAM SESSION
- Igualada 
Autèntica jam session oberta a 
tots els músics que hi vulguin 
participar amb la coŀlaboració 
de l’EMI.

Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

CONFERÈNCIA. “CUIDAR-TE I 
CUIDAR ELS ALTRES”
- Piera 
Amb en Roger Boada posarem 
en comú formes de tenir cura 
de la persona que cuides, con-
siderant que el més important 
és cuidar-te tu.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

AUDICIONA’T
- Capellades 
Trobades musicals escoltant 
música en directe amb comen-
taris de les obres, dels estils i 
dels autors. 
“Música del segle XX per a vio-
la”, a càrrec de: Bernat Bofarull 
Olivés.
Dimarts a 1/4 de 10 del vespre 
a la sala d’actes de l’Escola de 
Música.

DIMECRES 7

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.

DIJOUS 8

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes un 
mateix llibre, “Lo raro es vivir” e 
Carmen Martin Gaite.

Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TERTÚLIA LITERÀRIA
- Igualada 
Trobada de tot els nois i noies 
del jurat dels premis Atrapa-
llibres i Protagonista Jove per 
emetre el veredicte.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT
- Igualada 
Concert a càrrec de Johnny Big 
Stone & the Blues Workers, trio 
de blues en la seva màxima ex-
pressió.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

XERRADA
- Capellades 
Xerrada a càrrec de la Dra. Síl-
via Díaz, la infermera Elisenda 
Lazaro i el mestre Jordi Flix so-
bre “Salut i activitat física. L’es-
port ens allarga la vida?”.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al 
saló Rosa de la Lliga.

XERRADA
- Masquefa 
“Com puc preparar un menú 
equilibrat? Alimentació saluda-
ble per a  nens i nenes.
Dijous a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

CINEMA INFANTIL
- El Bruc 
Projecció de la pel.lícula “Fro-
zen. El reino del hielo”. Dins 
dels actes de Sant Miquel, pa-
tró del Bruc.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
sala d’actes de can Casas.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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.

CATALUNYA BOM-
BARDEJADA
La mostra, produïda pel Me-
morial Democràtic, comme-
mora el 75 aniversari dels 
bombardejos a Catalunya per 
les aviacions italiana i alema-
nya. 
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.

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 Biblio-
teca Central d’Igualada.

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

LA GENERACIÓ DE LA 
FORMA
Mostra de treballs de recerca 
realitzats pels alumnes de l’Es-
cola d’Art Gaspar Camps. 
Del 5 al 16 de maig a la Sala 
d’exposicions de l’Escola Gas-
par Camps.

AMADEU FREIXAS VIVÓ
10è aniversari. 
Del 27 d’abril a l’11 de maig a 
les Voltes de Casa Bas.

RECULL VIRTUTS
Mary Gumà.
Recull d’obres de l’artista i la 
seva mare. 
Del 3 al 31 de maig a Nivell 46 
- Vad’Art.

FRONDES DE FUTUR
Jaume Córdoba.
Paisatges i cossos evocadors 
carregats de força.
Del 30 d’abril al 9 de juny a Ar-
tèria (c. Argent 33 -Passatge 
Galí 6).

DEIXEM DE FUMAR
Malgrat que no hi ha cap fór-
mula miraculosa per deixar 
de fumar, proposem diferents 
llibres que ofereixen algunes 
claus per assolir la fita.
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

ANIME,  ANIME
Exposició bibliogràfica. Amb 
aquest terme s’identifica l’ani-
mació de procedència japone-
sa.
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

TEMPS DE RECREACI-
ONS. DE DIA, DE NIT
Una recopilació de les mi-
llors obres fetes pel col·lectiu 
d’alumnes de fotografia de Pi-
era.
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.
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Estrena a Tous •  Monuments men

RAMON ROBERT.-

Basant-se en una noveŀla de 
Robert Edsel, l’aquí també 
coguionista i protagonista Ge-
orge Clooney ha realitzat Mo-
numents Men, peŀlícula que 
ubica la seva trama a finals de 
la II Guerra Mundial. En el seu 
paper, Clooney forma part d’un 
selecte grup d’historiadors i ex-
perts en art, tant britànics com 
nord-americans, a qui s’enco-
mana la important i perillosa 
missió de recuperar les obres 
d’art robades pels nazis durant 
la guerra. Basada en uns fets 
reals sobre la major recerca 
de tresors artístics de la Histò-
ria, i adaptant el llibre del citat 
Edsel, el film es centra en un 
insòlit batalló al qual Franklin 
D. Roosevelt confia la tasca 
d’endinsar-se a Alemanya per 
recuperar les obres d’art sos-
tretes per l’exèrcit nazi i retor-
nar-les als seus legítims pro-

pietaris. Era una missió difícil i 
potser impossible, encara més 
quan els seus protagonistes, 
simples experts, conservadors 
i historiadors d’art, no en sabi-
en res d’armes ni d’estratègies 
militars. Però malgrat tot, els 
Monuments Men, tal com se’ls 
denominava, s’enfrontarien a 
una carrera contrarellotge per 
evitar la destrucció de milers 
d’anys de cultura, arriscant les 
seves vides per protegir i sal-
vaguardar els majors èxits de 
la humanitat .
A més del sempre atractiu Ge-
orge Clooney, la peŀlícula està 
interpretada per Matt Damon, 
Bill Murray, John Goodman, 
Jean Dujardin, Bob Bala-
ban, Hugh Bonneville i Cate 
Blanchett. Monuments Men ha 
estat classificada per a “me-
nors de 13 anys acompanyats 
dels seus pares o tutors “ per 
l’Associació Cinematogràfi-
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Recuperant l’art robat dels nazis

ca dels Estats Units a causa 
d’algunes escenes de violèn-
cia bèŀlica i a altres en què els 
personatges fumen. En alguns 

aspectes, aquesta peŀlícula 
bèŀlica (hi ha un equilibri en-
tre drama i comèdia) ha estat 
comparada amb altres peŀlícu-

les anteriors com Dotze del pa-
tíbul, Els violents de Kelly, Els 
canons de Navarone o Tres 
reyes. 

Estrena de la setmana •  Frances Ha

RAMON ROBERT.-

Dos anys després d’haver-
se realitzat i estrenat a Estats 
Units, ens arriba una de les 
darreres petites delícies del ci-
nema independent nord-ame-
ricà dels darrers anys. Dirigida 
per Noah Baumbach, Frances 
Ha centra el seu argument en 
el personatge de Frances, una 
jove novaiorquesa de 27 anys, 
resident a Brooklyn. Malgrat 
la seva edat, ha decidit seguir 
perseverant en el seu somni 
de ser ballarina en una compa-
nyia de dansa. Viu amb la seva 

Una noia de Brooklyn
amiga Sophie, i gaudeix de la 
vida amb alegria i despreocu-
pació. Bona part de l’acció de 
la peŀlícula transcorre a Bro-
oklyn, però en un determinat 
moment de la peŀlícula, la pro-
tagonista (una encomanadissa 
Greta Gerwin) viatja a París. 
Faula moderna sobre la jo-
ventut, l’amistat, les petites 
ambicions i algunes petites (o 
grans) frustracions, la peŀlícu-
la ha estat produïda per Scott 
Rudin, responsable d’algunes 
de les millors obres de Wes 
Anderson, Sam Mendes, Paul 

Greengrass i els germans 
Coen.  En to de comèdia dra-
màtica, cal assenyalar que la 
peŀlícula de Noah Baumbach 
compta amb una formidable 
fotografia en blanc i negre de  
Sam Levy i una irresistible ban-
da sonora, en la que s’utilitzen 
algunes encertades cançons 
(una d’elles el Modern Love 
de David Bowie) i algunes me-
morables composicions que 
Georges Delerue va escriure 
fa molts anys per a notables 
peŀlícules de François Truffaut 
i altres cineastes francesos.  

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 €.
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YELMO CINES ABRERA 3D

MONUMENTS MEN
Estats Units. Bèl·lica. De George Clooney. Amb George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray, John Goodman i Cate Blanchett. A finals de la II 
Guerra Mundial, un selecte grup d´experts en art accepta endinsar-se a 
Alemanya per tal de recuperar les obres d´art robades pels nazis durant la 
guerra. Serà una missió molt perillosa, en la que arriscaran les seves vides

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.

FRANCES HA
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Noah Baumbach. Amb Greta 
Gerwig, Mickey Sumner i Adam Driver. Frances te 27 anys, viu a Brooklyn 
i voldria guanyar-se la vida fent dansa.  Comparteix amistat i apartament 
amb Sophie, però quan aquesta  s´allunya, Frances patirà una espiral 
descendent que inclou la desocupació, el no trobar ningú que l´ompli i 
passar per una sèrie d´apartaments més petits i més petits.

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. 

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

RIO 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.

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 15 SETMANES TANCAT

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

2/CAPITAN AMERICA (12 anys) 
Ds.: 15:30/19:00/22:00
Dg.: 11:30/15:30
2/SPIDERMAN 3D (7 anys) 
Dv a Dg.: 18:20
Dll a Dj.: 18:00
2/POMPEYA 3D (7 anys) 
Dv a Dg.: 21:40
Dll a Dj.: 21:00

3/POMPEYA (7 anys) 
Dv.: 17:40/19:50/22:15
Ds.: 15:30/17:40/19:50/22:15
Dg.: 11:40/15:30/17:40/19:50/22:15
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

4/EL TOUR MUPPETS (apta)  
Ds. I Dg: 15:30
4/PEABODY Y SHERMAN (apta) 
Dv. a Ds: 17:40
Dg.: 11:50/17:40
4/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 
Dv. a Dg.: 19:40/21:45
Dll a Dj: 18:30/20:40

5/DIVERGENTE (12 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.: 18:00/21:00

6/APRENDIZ DE GIGOLO (12 anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.: 12:00/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll. a Dj.: 17:45/19:45/21:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EL CAMINO DE VUELTA  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
MONUMENTS MEN (7 anys) 
Diumenge: 19:45

7/LEGO (apta)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30
Dg.: 11:30/15:30
7/TURBO (apta)  
Ds..: 17:30
7/DORAEMON (apta)
Dg: 17:30
7/SPIDERMAN (7 anys)
Dv. a Dg.: 19:40
Dll. a Dj.: 18:20
7/NOÉ (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj.: 21:00

8/ RIO 2 (apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 15:40/18:00
Dg.: 11:50/15.40/18:00
Dll a Dj.: 17:30
8/ LA VIDA INESPERADA (7 
anys)
Dv. a Dg: 20:15/22:30
Dll. a Dj.: 19:40/21:50

CINEMA A L’ANOIA
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SOCIETAT / LA VEU

L’Hospitalitat de la Mare de 
Deu de Lourdes de la Comar-
ca de L’Anoia comença a tre-
ballar en l’organització del 47è 
Pelegrinatge a Lourdes amb 
Malalts i Minusvàlids que tin-
drà lloc del 14 al 18 de juny de 
2014.
ELS INTERESSATS ES PO-
DEN INSCRIURE COM A:
MALALTS/DISCAPACITATS: 
Totes aquelles persones que 
necessiten d’unes atencions 
especials, tant per una man-
cança física, per edat o bé 
perquè és necessari un con-
trol mèdic; es poden inscriure 
com a malalts/discapacitats i 
tindran la seva estada a Lour-
des, en l’Accueil Notre Dame. 
L’acceptació de la inscripció 
en tindrà cura l’Equip Metge 
de l’Hospitalitat.
PERSONAL DE SERVEI: To-
tes les persones que desitgen 
ajudar en les diferents tasques 
durant el viatge i allà a Lour-
des; tant en acompanyar i as-

sistir els malalts/discapacitats 
en tot moment, com en col·
laborar en els diferents actes 
de la Peregrinació.
PEREGRINS: Tots aquells 
que volen conèixer Lourdes a 
fons tot participant en els ac-
tes de la peregrinació i que no 
s’inscriuen com a malalts, ni 
com a personal de servei. Hi 
haurà un equip responsable 
que es farà càrrec i de guia 
durant tota la peregrinació.
Les inscripcions per poder 
participar en el Pelegrinatge 
es duran a terme  del 12 al 23 
de Maig de 2.014, de dilluns a 
divendres de 6 a 8 de la tar-
da en una sala de la 2ª planta 
de l’Espai Cívic Centre · Antic 
Col·legi Marista · Trinitat, 12 
d’Igualada, 
El preu del Pelegrinatge s’in-
formarà en el moment de  fer 
la inscripció. 
Comprèn: Transport en Au-
tocar, Dinars en ruta, Estada 
completa a Lourdes i Assegu-
rança.

Des de la sortida fins a l’arri-
bada existeix servei mèdic per 
a totes les persones que parti-
cipen en la peregrinació.
Per inscriure’s es necessària 
la següent documentació:
La TARGETA SANITÀRIA 
EUROPEA que s’obté de la 
Seguretat Social i que és un 
document imprescindible a 
França en cas de necessitar 
atenció mèdica o hospitalària.
Dues fotografies  mida carnet:
Els pelegrins que constin com 
a malalts, a més, hauran de 
dur la fitxa mèdica complimen-
tada en tots els seus apartats, 
especialment els que especifi-
quen la malaltia que pateixen i 
la medicació pertinent, signa-
da pel seu metge.

Per major informació contac-
tar amb l’Elisa al telèfon 686 
488 995 
També podeu visitar la nostra 
pàgina web: www.hospitalitat-
vicsolsona.org

Obertura d’inscripcions per el 47è pelegrinatge 
a Lourdes amb malalts i minusvàlids

ESGLÉSIA / LA VEU

El Papa Francesc ha cano-
nitzat aquest diumenge 27 
d’abril, Festivitat de la Mare 
de Déu de Montserrat, Joan 
XXIII i Joan Pau II en una 
concelebració multitudinària 
a la Plaça de Sant Pere del 
Vaticà, amb gairebé un milió 
de persones (800.000 van ser 
les xifres oficials de la Santa 
Seu) entre la Plaça de Sant 
Pere, els voltants, la Via della 
Conciliazione i diverses pla-
ces de Roma amb pantalles. 
Era el diumenge II de Pasqua, 
festa de la Divina Misericòrdia, 
una jornada instituïda precisa-
ment per Joan Pau II. Fran-
cesc, després d’acceptar la 
petició feta pel prefecte de la 
Congregació per a les Causes 
dels Sants, Angelo Amato, va 
presentar en l’homilia els dos 
papes sants com un exemple 
de “saber assumir les llagues 
de Jesús”, referint·se també 
al fragment de l’Evangeli, on 
Crist es presenta ressuscitat 

davant dels apòstols i mostra 
les ferides a un “incrèdul” To-
màs.
En aquesta línia, el pontífex 
va recordar que els seus dos 
predecessors “van conèixer 
les tragèdies i van donar testi-
moni de la bondat de Déu, de 
la seva misericòrdia, davant 
l’Església i el món”. També va 
assegurar que tots dos “van 
col·laborar amb l’Esperit Sant 
per restaurar i actualitzar l’Es-
glésia segons la seva fesomia 
originària”. De Joan XXIII, 
el Sant Pare va subratllar “la 
seva docilitat a l’Esperit Sant 
quan va convocar el Conci-
li Vaticà II”, mentre que, de 
Joan Pau II, va assegurar que 
“és el Papa de la família”, una 
definició que va vincular al fet 
que l’Església “està vivint ara 
un camí sinodal sobre la fa-
mília i amb les famílies”, una 
referència al Sínode extraor-
dinari convocat per a l’octubre 
d’aquest any i un altre ordinari 
per a l’any vinent.

Amb una organització pen-
sada amb tots els detalls de 
distribució d’espais, seguretat 
i coordinació dels temps, la 
cerimònia va tenir hores d’in-
tens preludi, sobretot des de 
dissabte passat a la nit, amb 
la Nit Blanca de pregària. En 
aquesta vetlla, van ser milers 
els pelegrins que van omplir 
les 11 esglésies del centre de 
Roma obertes tota la nit. El 
mateix diumenge, des de pri-
mera hora, la Plaça de Sant 
Pere i els voltants ja s’havien 
omplert, amb moltes persones 
diverses, la majoria polone-
sos, que van optar per des-
cansar mentre esperaven a 
terra el gran esdeveniment. A 
les 9 del matí van començar 
els ritus de preparació, amb 
cants i reflexions dedicats 
a Joan XXIII i a Joan Pau II. 
Va ser especialment emotiva 
l’aclamació que repetia les 
primeres paraules del papa 
Wojtyla: “Obriu de bat a bat 
les portes a Crist! No tingueu 

por!”. Després va començar la 
celebració, amb un poble que 
va canviar el xip per deixar 
d’aixecar banderes, seguint 
les indicacions de megafonia, 
per donar prioritat a la inte-
riorització i l’espiritualitat. El 
Papa Francesc ho té molt clar: 
Cada cosa al seu temps. Du-
rant la litúrgia, va predominar 
la sobrietat i la vivència del cor 
amb silencis que impressiona-
ven juntament amb l’escolta 
de la paraula i el cant, així com 
la participació amb les veus 
en nombroses llengües, entre 
elles el català (present també 
en diversos grups).
Un altre moment intens es va 
viure en els minuts previs a la 
processó d’inici, quan va en-
trar a la plaça el Papa emèrit 
Benet XVI, que havia accep-
tat finalment la invitació de 
Francesc. Va situar·se, però, 
a sota d’una de les lones en 
el lateral, com un bisbe més, 
sense formar part dels con-
celebrants principal. Aquesta 
humilitat, que acompanyava 
la presència, és un gest que 
els analistes valoren, sobretot 

al Vaticà, com un encaix per-
fecte del seu paper en un gran 
esdeveniment com aquest, 
on un dels sants, a més, ha-
via compartit moltes vivències 
amb ell quan era el cardenal 
Joseph Ratzinger, prefecte de 
la Congregació per a la Doctri-
na de la Fe. Després, es van 
sentir aplaudiments esponta-
nis quan Francesc va declarar 
la santedat dels dos pontífexs 
i també quan va fer una crida 
a “encomanar a tots dos” el 
fruits dels dos propers Síno-
des sobre la família. Al final, 
després del Regina Caeli, el 
Sant Pare va agrair a tothom 
la seva col·laboració, i va fer 
un recorregut amb el popular 
vehicle blanc descobert per 
tota la Plaça de Sant Pere i 
la Via della Conciliazione. En 
aquells moments, com també 
immediatament després de la 
benedicció en saludar les 93 
delegacions oficial amb auto-
ritatss civils, Francesc ja va 
tornar mostrar externament 
aquesta proximitat que sem-
pre expressa.

Joan XXIII i Joan Pau II, dos nous sants d’una Església unida 
que mira al futur

Peregrinació a Montse�at
Transport en autobús + dinar

Dissabte 24 de maig de 2014

11.00h Xerrada informativa de la labor de 
Joves Sant Josep
13.00h Dinar a Montserrat amb el Cardenal 
Raymond Leo Burke, prefecte del tribunal 
Suprem de la Signatura Apostòlica 

16.00h Santa Missa a la basílica de Montse-
rrat celebrada pel Cardenal Raymond Leo 
Burke.
Després de la Missa temps lliure.

(Inclou transport i 
dinar)

(Inclou transport i 
dinar)

Sortida des de 
l’Estació Nova 

d’Igualada

Organitza:

Reserva la teva plaça abans del 17 de maig
 (El preu s’abonarà a l’entrar a l’autobús)

info@xptours.cat   Tel. 669 485 500

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

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA

Col·labora:



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual Consells 
de Glòria Fité

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

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

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

08700 IGUALADA

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

marques
-Personal titulat

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

QUAN SIGUI GRAN
Quan jo sigui gran, és possi-
ble que passi la darrera etapa 
de la meva vida en una resi-
dència. No necessitaré unes 
instal·lacions de  luxe però sí 
un tracte  digne. Voldré  que 
se’m reconegui per qui sóc jo 
i no per ser la rondinaire de 
l’habitació 201. M’agradaria 
que coneguin la meva història 
de vida, i que me la recordin 
de tant en tant. Potser esta-
ré carregada de manies: No 
suporto ni l’olor de la  canye-
lla, i per esmorzar m’encanta 
fregar l’all a la torrada. M’en-
canta el contacte del sol a la  
cara i necessito moments de 
silenci i soledat. Potser són 
manies, però sé que seran 
aquests petits detalls els que 
em donaran la qualitat de vida 
que necessito.
Darrerament en l’àmbit de 
l’atenció a les persones grans, 
esta entrant un nou model 
anomenat Atenció Centra-
da en la Persona. Es tracta 
d’un model ja força instaurat 
al nord d’Espanya en el qual 
s’intenten adaptar els recur-
sos a les persones enlloc de 
que siguin les persones les 
que s’han d’adaptar als re-
cursos. A Catalunya, ja hi ha 
alguns centres que han deixat  
d’atendre persones DEPE-
NENTS, per atendre a PER-
SONES amb dependència. 
Espero algun dia ser vella, 
molt vella, i sé que hauré d’ac-
ceptar la pèrdua de moltes de 
les meves capacitats. Però jo 
seguiré vivint dins d’aquest 
cos rebregat i vull que se’m 
permeti seguir sent jo matei-
xa,  fins al meu darrer alè.

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. Folch i Tombs, 60. 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
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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

55DIVENDRES
2 de maig de 2014

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

Ingredients: 

Pastís de xocolata i galetes
Preparació:
Desfer la xocolata amb una mica de llet al microones. Muntar la nata amb el minipi-
mer. Abocar la xocolata a la nata muntada i barrejar amb cura �ns que la mescla 
sigui homogènia.
Fer cafè exprés.
Sucar les galetes amb el cafè que absorbeixin el cafè i anar-les col·locant a dins el 
motlle. Estendre una capa de xocolata �na. Repetir l’operació �ns tenir 4 pisos de 
galetes. L'últim pis s'ha de cobrir amb xocolata.
Deixar refredar a la nevera mínim 2 hores.

- Galetes maria
- Xocalata de desfer
- Un brick petit de nata de muntar
- Cafè

�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 

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

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

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.-
Carme Cruz fa catorze anys 
que treballa a Sarauto -dis-
tribuïdor oficial de Peugeot 
a l’Anoia i al Bages- on hi ha 
desenvolupat diverses feines. 
De somriure obert i franc, la 
Carme és, des del passat 
gener, directora de vendes, no 
endebades coneix molt a fons 
la marca francesa del lleó ram-
pant. 
Quin lloc ocupa Peugeot al 
mercat?
Està entre les deu primeres 
marques, en tots els mercats.
Quina és la característica 
més destacable de Peu-
geot?
Tenim un Peugeot per a 
qualsevol perfil de persona. 
Aquest 2014 comptem amb 
una gamma molt nova i amb 
tres llançaments de models 
fins a final d’any: el 308SW, la 
Boxer, el 108.
Per què Peugeot numera els 
seus models?
És una tradició de la marca. 
Inicialment el número del 
model es corresponia a la 
combinació aritmètica del pro-
jecte per a desenvolupar-lo. 
Cada segment té una numero-
logia determinada.
Peugeot és l’única gamma 
que comença amb un ciclo-
motor.

Un exceŀlent ciclomotor, però 
també tenim una bicicleta. 
Fa dos-cents anys, quan es 
va fundar la marca, fabrica-
ven serres, molinets de cafè 
i petits electrodomèstics, fins 
que els dos germans es varen 
separar, dedicant-se un d’ells 
a l’automoció.
Una bona part dels llocs 
de treball estan vinculats a 
l’automoció. La sortida de 
la crisi vindrà de la mà del 
cotxe?. 
Tant de bo. Esperem que sí. 
És una indústria que mou 
moltes empreses. És un sector 
potent i si pugen les vendes de 
cotxes, tibaran altres sectors 
econòmics.
Quin és el model líder de la 
gamma Peugeot?.
Aquest any tenim la mirada 
posada en la família 308, amb 
el 308 berlina, guardonat amb 
el distintiu “Cotxe de l’Any 
2014” i amb el nou Peugeot 
308 SW familiar que es podrà 
veure a l’ExpoBages del 8 al 
11 de maig. Ens agradaria que 
tothom vingués a provar-lo a 
les nostres botigues perquè 
conduir un Peogeot 308 és 
una experiència nova. Estem 
segurs que farà parlar.
Vendre cotxes a l’Anoia que 
pateix tan fort la crisi, deu 
ser més difícil.

L’Anoia ha patit una forta 
davallada, però aquest 2014 
tothom s’està revifant. Fa més 
de quaranta anys que Sarauto 
es dedica a l’automoció i tenim 
voluntat de seguir creixent tant 
a l’Anoia com al Bages. 
Quants segments hi ha en el 
món del motor?
Tants com mides de cotxe 
existeixen. També hi ha deno-
minacions en funció de la 
forma de moure’s i les tecnolo-
gies utilitzades. 
Cada quan hauríem de can-
viar de cotxe?.
L’ús òptim d’un cotxe està cal-
culat entre sis i vuit anys. Tot 
i això els cotxes ben tractats 
duren més de quinze anys. 

Una vegada més els comentaris, 
crítiques, enveges i lluites pels 
ajuts i subvencions tornen a aflo-
rar entre els diversos grups que 
treballen per les Festes Populars 
d’Igualada. Uns pensen en que 
cada vegada s’han de fer coses 
noves. Aplicar la imaginació 
perquè el gaudi sigui una experi-
ència nova. Altres per mantenir 
les tradicions i recuperar situ-
acions que ens ajudin a saber 
d’on venim i com s’ho feien els 
nostres avantpassats en dades 
assenyalades com la Festa Major, 
el Corpus i Festes de Barri. I com 
que ara els pressupostos estan 
més migrats ja no tan sols es 
busca com recollir diners, sinó 
també criticar els que es donen 
als altres, conscients que els 
que reben els altres, són menys 
oportunitats que queden. Ara 
un grup de valents s’ha entestat 
reconstruir els gegants que hi 
havia a l’inici del segle passat. I 
han començat a recollir diners. 
Estan tan decidits a tirar enda-
vant que pensen que si no els 
poden treure complerts, primer 
faran els caps, després els braços 
i les mans, l’estructura i el vestu-
ari. El món geganter ho ha vist 
amb molta il·lusió, però ja hi ha 
qui pensar que allò de “fer ballar 
els gegants” és una frase amb 
moltes accepcions.

Peugeot fabrica cotxes que 
consumeixen menys. A cada 
nova generació pots estalviar 
en combustible. I això és un 
element que pot incidir en la 
renovació del cotxe. És més 
econòmic i segur circular en 
un cotxe nou que en un que 
tingui sis anys.
El personal que treballa 
a Sarauto dedica molt de 
temps a la formació?
Molt i per diversos mitjans. 
Fem reunions mensuals i 
també fem formació on line. 
Sempre que surt un model 
nou hem de fer formació 
per poder-lo explicar. Tenim 
comparatives amb altres 
marques per a conèixer a 
fons el mercat.
Hi ha molt de silenci al seu 
despatx. Feu manteniment 
i reparacions?
Sí. El taller està aquí mateix. 
Les nostres instaŀlacions 
permeten desenvolupar l’ac-
tivitat de forma diferenciada i 
això fa que no interfereixi en 
la resta d’activitats. També 
fem planxa i pintura, tant a 
Igualada com a  Sant Fruitós 
de Bages. En els dos esta-
bliments oferim un servei 
integral tant en manteni-
ment com en gestió de ren-
ting, flotes, assessorament, 

4 paraules amb... Carme Cruz


