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Rècord de reducció del deute el 2013, però encara es deuen als bancs 81 milions
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L’alcalde del Bruc, Carles Castro -quart per l’esquerra- amb els alcaldes dels tres altres ajuntaments catalans que han rebut una sentència de l’Estat.
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Es diu, es comenta...
Josep Andreu, diputat d’ERC al Parlament i alcalde de
Montblanc, ha denunciat que en el tram de Cambrils a
Montbrió, del Corredor del Mediterrani, “tant el balast,
com les travesses i les vies s’estan instal·lant d’acord
amb l’ample ibèric de 1.668 mm en lloc de l’internacional (1.435 mm)”. La desnaturalització d’aquest projecte
només té una finalitat que tothom veu.
Miguel Arias Cañete, candidat del PP a les europees,
continua reivindicant el Corredor Central “a més del del
Mediterrani”. Però està clar que aquest, que és el que
volen a Europa, només fa que rebre patacades. Clar
que d’un ministre que el Primer de Maig es congratulava de l’evolució de l’atur es pot esperar tot.

Juan Cotino, president de les Corts valencianes, va
suspendre el ple de la Cambra “fins a nova ordre”, davant la negativa de la diputada de Compromís Mònica
Oltra a abandonar l’hemicicle, després de ser cridada
a l’ordre. “Vostè no té legitimitat per ser aquí, perquè
aplica el reglament en funció de si un és del PP o de
l’oposició”. El que passa a la Comunitat Valenciana ‘is
different’.

L’Ajuntament de Garriguella (Alt Empordà) ha estat
condemnat per un jutjat de Girona per pagar 75 € a
l‘Associació de Municipis per la Independència. Carlos Suárez, alcalde de la població ha declarat que la
Delegació del Govern a Catalunya és qui havia fet la
denúncia, i que ara el poble (uns 900 veïns) hauran de
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del fer front al pagament de les costes processals que puGovern, havia anticipat que “Tots els espanyols, en as- gen més de 3.000 euros. “Tot això no sé si em produeix
sumptes essencials, han de ser iguals” i va presentar pena o ganes de riure”. Més aviat de plorar.
un recurs a l’article 16 de la llei d’acompanyament dels
pressupostos de la Generalitat del 2012. Ara el Tribu- Ester Quintana, la dona que va perdre un ull el 14 de
nal Constitucional repeteix el mateix argument i anul·la novembre del 2012 quan va rebre l’impacte d’una bala
de goma llançada pels Mossos d’Esquadra, vol que el
l’euro per recepta.
Govern assumeixi responsabilitats i que hi hagi dimisMaria Rieradevall, senadora del Grup Català al Senat sions a la Conselleria d’Interior: “No n’hi ha prou demaper CiU, va preguntar la raó “per què, en temps de crisi, nant perdó”. Sort que no demana la llei del Talió.
s’ha reduït el 60% els diners que destina a polítiques
actives d’ocupació a Catalunya”. Fátima Báñez, minis- Francisco Marhuenda, director del diari ‘La Razón’ ha
tra d’Ocupació i Seguretat Social, li ha contestat que si estat citat a declarar com a imputat davant el titular del
menys diners és perquè “Catalunya ho ha fet pitjor que Jutjat d’Instrucció 22 de Barcelona, per presumptament
altres comunitats autònomes i, per això, es beneficia haver publicat les fotos del DNI de 22 jutges catalans
menys del 40% que s’assigna en funció del compliment que van firmar un manifest a favor de la consulta sobre
d’objectius. Ja fa temps que no “assolim els objectius” la independència de Catalunya.
que marca el govern central.
Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, hauria de
Shirin Wheeler, la portaveu comunitària de Política Re- dir alguna cosa pel que han declarat els tres policies
gional de la Comissió Europea (CE) ha instat Espanya de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional recoa aclarir si es van utilitzar fons europeus en la construc- neixent haver consultat les bases de dades del DNI en
ció del tram de l’AVE que investiga el jutjat d’instrucció relació amb els jutges, “amb la finalitat d’incloure-les en
número 9 de Barcelona i que ha provocat la detenció un informe que els havia estat ordenat”. Curiosament
de diferents persones i el segrest de diferent documen- no van dir qui els hi ho havia ordenat i com va anar a
parar al diari.
tació en la seu d’Adif i de la constructora Corsan.
Pere Navarro, secretari del PSC, està molt preocupat
per la dimensió que està prenent la “seva agressió”. El
jutjat ha demanat al bisbat la llista dels nens que van fer
la comunió. Sort que a les esglésies no s’ha de pagar
entrada. Tothom a Terrassa diu que ell ja sap qui és i no
entenen la comèdia que es fa. S’acabarà convertint en
un enigma com el d’en Kennedy.

Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PPC, ha vist
com el jutge ha desestimat la seva demanda contra ‘El
Triangle’, per oferir als seus lectors l’àudio complet del
dinar a La Camarga amb Victòria Álvarez, exparella de
Jordi Pujol Ferrusola. “Els fets que són contingut de la
gravació no eren nous ni per al públic ni de bon tros
secrets per a la societat”. I a més haurà de pagar les
costes judicials.

El personatge de la setmana
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El Bruc
Quatre ajuntaments del país, entre ells l’anoienc del Bruc, han
rebut recentment sentències contràries a l’aprovació, en els respectius plens municipals, d’una moció que els declarava territori lliure i sobirà. L’alcalde Carles Castro va participar aquesta
setmana en un acte a Arenys de Munt en el que l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) donaven suport als quatre municipis. “Si no
som lliures, som esclaus?”, es preguntava l’alcalde bruquetà.

Editorial
Fer els
deures
El Ministeri d’Hisenda ha publicat ja,
com cada any per aquestes dates, l’informe del deute viu dels ajuntaments de
tot l’Estat. Pel que fa a l’Anoia, les xifres
són molt positives, amb una reducció del
deute de quasi deu milions d’euros, set
dels quals d’Igualada. Diríem que, en general, els consistoris anoiencs han fet els
deures, tot i que el deute global és encara espectacular: 81 milions d’euros. Una
xifra que situa el deute per habitant en
una quantitat gens insignificant de 683€,
un pèl per sobre del salari mínim interprofessional mensual. Com a mínim, doncs,
“hauríem” d’estar un mes cada any treballant -tota la població- per pagar els deutes dels nostres ajuntaments.

“L’enorme deute viu municipal està
alentint la posada en marxa de
molts projectes, per la manca de
liquiditat dels ajuntaments. No hi
ha diners, i, els pocs que hi ha, són
per a baixar els números vermells”

El deute viu no és tot el que deu un ajuntament, ja que només es refereix al deute dels ajuntaments amb caixes i bancs
relatius amb crèdits financers, valors de
renda fixa i préstecs o crèdits transferits
a tercers, excloent-se el deute comercial,
com per exemple factures pendents de
pagament.
La situació econòmica municipal catalana, però, no és la més complicada de
l’Estat, i en comunitats com ara l’andalusa o la madrilenya els ajuntaments estan
força més endeutats, i això que aquí gran
part d’aquest deute ve motivat pel retard
en el pagament de subvencions part de
la Generalitat. Molts municipis s’han vist
obligats a demanar préstecs amb càrrec
al pla de proveïdors esperant que els diners promesos d’altres administracions
arribessin algun dia. Alguns ajuntaments
de l’Anoia ja han cobrat i han pogut eliminar deute, però d’altres han gosat endeutar-se més, malgrat que la llei els ho
permet.
En qualsevol cas, l’enorme deute viu municipal està alentint la posada en marxa
de molts projectes, com a conseqüència
de la manca de liquiditat dels ajuntaments. No hi ha diners, i, els pocs que hi
ha, serveixen per baixar els números vermells... Esperem que, almenys, la benvinguda imatge de reducció dels deutes
que hem vist aquesta setmana, no sigui
flor d’un dia i l’any vinent, quan aquestes
xifres es publiquin a només dos mesos
de les properes eleccions municipals, es
repeteixi, si cal amb més èxit que ara.
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Opinió
EL CONTE

JAUME SINGLA

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

A peu pla.

El poble rosella. Kidi i Kira eren dues no-

Sempre he estat a favor de les víctimes. Deploro la
violència, la practiqui qui la practiqui. Tinc respecte
per les persones que exerceixen la representació
institucional dels ciutadans. Per tot això deploro que
un exalcalde pugui ser agredit ni que sigui durant
una celebració familiar. També deploro i trobo que
no té cap mena de justificació, que arran una bufetada o cop de mà d’una “dona de cinquanta anys i
enjoiada” en Pere Navarro acusi a tots els sobiranistes de generar un ambient de crispació generalitzada en contra dels que no pensen igual.
A Catalunya no hi ha crispació social. El que hi ha
és una profunda irritació pel tracte que ens donen
alguns polítics en particular i l’Estat Espanyol en
general.
Que el primer secretari de la delegació catalana del
partit que va crear els GAL -i en va recompensar
els crims- es despengi amb que li han donat una
plantofada pel clima de crispació que es viu a Catalunya, és un insult a la intel·ligència i al sentit comú.
Que a l’endemà el ministre de l’Interior -l’únic català
del govern Rajoy- digui que també va ser agredit a
la porta d’una església, em fa pensar que en Fernandez Diaz em pren per enze. Els guardaespatlles no varen deturar l’agressió? No varen detenir
l’agressora? Ens volen fer creure que les dones catalanes han decidit agredir als polítics espanyols?
El dia de Sant Jordi, la diputada i fundadora/portaveu d’UPyD es va passar tot el dia per Barcelona,
signant llibres i rebent algunes roses de mans de
ciutadans de Catalunya. Al final de la jornada, va
declarar que l’ambient que es viu a Catalunya actualment “és infinitamente peor que en el País Vasco
en los tiempos de la ETA”. Tenint en compte que
Rosa Díez va ser consellera del País Basc i durant
el seu mandat varen morir més de 90 persones,
víctimes del terrorisme, trobo absolutament inaguantable seguir suportant els insults dels polítics
espanyols. Són feixisme pur.
Durant la present campanya electoral, estem veient
que els grans -i els petits- partits espanyols cauen
contínuament en la temptació d’insultar als catalans
amb acusacions ben peregrines, tergiversacions i
faltes de respecte, per tal d’obtenir rèdits electorals
més enllà de l’Ebre.
Catalunya va acceptar la via autonòmica com a
forma de relació i convivència amb Espanya, però
aquesta via la va tancar el PP amb el recurs d’inconstitucionalitat de l’Estatut d’Autonomia. El juliol
del 2010 es va obrir una nova via, la de la independència de Catalunya que és la que estem transitant
perquè no n’hi ha d’altra.
Haurem de suportar encara molts insults dels polítics professionals espanyols -i espanyolistes- en el
que queda de campanya electoral, però no hi pateixo gaire perquè si fins el dia 23 ells podran seguir
malparlant dels catalans, el dia 25 serem els catalans els que parlarem dipositant el vot a les urnes i,
estic segur, els posarem al seu lloc.

ietes que viatjaven pel món per aprendre i escoltar
històries. Els agradava l’aventura. En un dels seus
viatges, se’ls va fer de nit i es quedaren a dormir
en un camp roselles. En despertar-se es vam trobar envoltats d’un munt d’ulls que els miraven sorpresos. “D’on heu sortit?” els preguntà un senyor
baixet amb una cabellera llarga i blanca i un barret
que a la punta hi duia penjat un cascavell de plata.
Les nenes contestaren “Venim de lluny. Ahir a la nit
ens vam quedar adormides al costat d’aquest camp
de rose... On són les roselles? I aquestes casetes?
On som?”. “Benvingudes al poble Rosella!” els contestà l’homenet. I les va invitar a anar a la plaça, on
s’estava muntant un gran escenari. Es va començar a sentir una música molt alegre, quan un jove
del poble, d’un salt s’hi va plantar al ben mig i va
començar a explicar un conte: “Senyores i senyors,
nens i nenes, gatets i gatetes, ocellets i ocelletes,
conillets i conilletes, prepareu-vos per escoltar la
història d’un nen que no tenia pessigolles i no podia
riure. En canvi tots els seus amics sí que en tenien i es feien un far de riure mentre els passaven
una ploma per la planta del peu. Trist perquè ell
no sentia res quan li ho feien, va decidir marxar a
buscar una ploma que aconseguís ajudar-lo a riure.
Va preguntar a ocells de totes les mides i colors,
i cap va saber donar-li la resposta. Finalment un
de molt petit, va deixar caure sobre el seu cap una
de les seves plomes. Quan la va notar entre els
seus cabells, va començar a riure sens parar. Quines pessigolles que feia, i que divertit que era. Ara
sí que sabia com era passar-se el dia rient. Molt
content, va tornar amb els seus amics i mai més
no es va tornar a avorrir.” I en acabar la història els
del poble van recollir tots els taulons de l’escenari i
van desaparèixer. El sol s’havia amagat i un camp
ple de roselles va es va menjar el poble. Kidi i Kira

van entendre que el poble Rosella desapareixia
sota d’aquell camp ple de flors, quan es feia fosc i
tornava a ressorgir amb el sol. Tot canviava encara
que no es movien del lloc.
Aquest és un conte en un conte. S’aprofiten uns
personatges coneguts per explicar dues històries
diferents, però amb el mateix missatge. Tot canvia i molt sovint no ens adonem del per què ho fa.
Tothom es fia massa de les pròpies percepcions i
creu poder controlar el seu entorn. Però, com en
el compte res està quiet, encara que ens sembli inversemblant. Com pot ser que desaparegui allò que
ens envolta? I molt sovint això és el que ens passa.
Crèiem haver construït una família, tenir una feina i
un futur. Així fer plans pel futur més immediat. I de
cop tot canvia. I els agents del canvi no els podem
controlar. Encara que ens sembli que tenim molt
poder, no controlen gairebé res. No es pot tenir-ho
tot sota control, qualsevol fotesa pot canviar la vida
en un instant.
I sovint moltes de les coses que ens preocupen
no tenen la importància que se’ls dóna. Angúnies
que no s’ho mereixen. Massa pensar en llurs desgràcies i problemes que “només els hi passen a
ells”. Només cal mirar al voltant per veuen que no
és així. A voltes els canvis són imperceptibles. D’altres són traumàtics i molt evidents. I és que si hi ha
una realitat a la que adaptar-se és al canvi, malgrat sempre ens hi resistim. Voldríem conservar els
bons moments. Ser feliços pel que ve de fora, quan
la felicitat neix de dins nostre. La sorra del rellotge
no para d’escolar-se. Fins el final. Cada dia és diferent encara que no ho sembli. Tothom neix i mor.
Però la vida de cadascú és la seva. Amb les seves
alegries i penes. Amb els seus moments agradables i foscos. I sovint hom acaba per descobrir que
la vida és simplement passar temps buit, fins morir.
I cal omplir-lo d’alguna cosa.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Insultats

ANGLÈS

Gairebé totes les empreses
que fan anglès, el fan amb
Brian i Carme Stack

1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a nens i adults.
Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48
www.nonameschool.com

Brian&Carme Stack

Tels: 93 804 00 21
93 807 80 48

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

61 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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cartes al director
LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

40a. caminada a Montserrat
•• COMPANYS DE FABRILMALLA

La història va començar l’any 1975
a l’oficina tècnica de l’empresa igualadina Fabrilmalla, SA. -ara desapareguda malauradament-, quan el
llavors cronoanalista Joan Tomàs
proposà al cap del departament, Ramon Orga, de fer el camí a peu fins
a Montserrat. I és acceptada alegrement. Val a dir que això no era excepcional, doncs des de tots els indrets
del nostre país es feien romeries o
pelegrinatges a la muntanya sagrada
segles enrere.

El que ja és una singularitat remarcable és que sense defallir un sol any
aquesta caminada s’hagi mantingut
durant 40 anys. És clar que per arribar a aquesta fita ha sigut necessari
que un home, en Ramon Orga, tingués la perseverança que ho fes possible. Són 40 anys de coordinar horaris, contactes amb tots, transports,
els àpats, i altres detalls no menys
importants.
El 27 de setembre del 1975 iniciaren
el camí onze persones, arribant a
més de seixanta en algun any. Amb
el temps ja hi han participat fills dels

primers voluntaris. El cercle s’estengué cap a amics i parents que volgueren participar d’una joiosa experiència.
Aquest 24 de maig es farà la quarantena anada a Montserrat. I arribat
aquí es marca un final, que encara
que la fortalesa mental i, també, per
que no, física, hi siguin en la persona
capdavantera -en Ramon-, considerem aconseguida un terme prou satisfactori per posar-hi fi.
Per això volem agrair al Ramon tot
l’esforç i l’ànim que ens ha permès
gaudir de l’experiència tots aquest

anys.
Els teus companys fabrilmallencs.

JUAN PEREZ · Catedràtic d’Institut i Crític de cinema

L’insult de les campanyes electorals
Durant cert temps, en les albors del nostre jove sistema democràtic, vaig pensar que les campanyes
electorals eren quelcom semblant a la festa de la
democràcia, la celebració de les llibertats públiques
recuperades. Ha passat molt de temps i no només
hem sentit massa disbarats en elles, sinó que, per
al nostre mal, s’ha creat una tradició que es repeteix
ad nauseam per a desesperació dels qui fugen dels
anacronismes i de les tradicions obsoletes.
El dia 9 es va donar el tret de sortida per a la campanya electoral de les europees, i tots els partits, sense
exclusió, van complir amb la tradició d’enganxar el
primer cartell, descórrer el vel de la primera tanca
o emprar-se a fons en els primers missatges contra
l’adversari, perquè cada partit n’escull sempre un i
menysprea la resta. Els mitjans de comunicació feien rodes de seus per tenir informada l’escasísima
audiència de tal i tal declaració, expectativa, desig, o
auguri dels primers espases de les formacions.
El soroll mediàtic contrasta notablement amb la indiferència i el fastig ciutadà. És aquest de tal naturalesa que no estic lluny de pensar que una proposta
a change.org proposant la desaparició de les costosíssimes campanyes electorals com una innovació
democràtica tindria un rècord de signants avalant-la.
Pel que s’ha vist i escoltat aquest divendres, he arri-

bat a la conclusió que aquesta proposta mereix convertir-se en realitat. Què són, en aquest segle XXI,
les campanyes electorals amb aquests mítings on
tots assagen la menyspreable i pobríssima retòrica
incendiària del ‘o els nostres o el diluvi¡?
Reconec que després d’una llarga dictadura, les
campanyes electorals tenien no només una funció
de contacte popular entre líders i votants, sinó un
vessant pedagògic: en elles s’aprenia democràcia,
tant de temps segrestada. Diguem que el cos electoral s’ha fet gran i que ja se sap no només allò més
bàsic de la lliçó, sinó també, com es deia llavors, la
lletra petita. I aquí estem, amb el nostre cum laude del perfecte votant democràtic sentint missatges
que pugnen per portar-se el títol de porqueria ideològica de la campanya, contemplant com es malbaraten uns bons milions d’euros pels quals fins i tot
el més tanoca dels votants trobaria una molt millor
destinació i pensant que és injust, a banda d’irracional, que la majoria dels partits polítics pensin en els
seus possibles votants com un grup immens de gent
illetrada, grollera, sense cultura, sense capacitat de
discerniment, com a autèntics indígenes als qui cal
persuadir amb els vidres de colors dels seus acudits
feridors ad hominem, les seves sortides de pota de
banc i les seves veritats del barquer; com un graner

ONCE

TRIO

MAIG
16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó.
17: Pasqual Bailon; Restituta.
18: Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici.
19: Pere Celestí; Ciríaca.
20: Bernardí de Siena; Baldiri; Hilari i Silvi.
21: Secundí; Torquat; Virgínia
22: Joaquima de Vedruna; Quitèria; Júlia.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Passeig Verdaguer, 120
(entl. 2a)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 16: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 17: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 18: BAUSILI/CASAS V./ Born, 23/Soledat, 119
Dia 19: ADZET./ Av. Barcelona, 9
Dia 20: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 21: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 22: BAUSILI/ Born, 23

· Dijous 8
· Divendres 9
· Dissabte 10
· Diumenge 11
· Dilluns 12
· Dimarts 13
· Dimecres 14

o calador de milions d’electors, en definitiva, als qui
cal transmetre missatges simples i directes que puguin entendre i repetir-los fins a la sacietat, és a dir,
mastegar els eslògans perquè tots sàpiguen distingir
opcions que, com en la rondalla d’Orwell, han acabat
patint d’una acusada indistingibilitat, si se m’admet
el neologisme.
Ens esperen dues setmanes durant les quals allò
més assenyat seria iniciar la lectura de El plantador de tabaco, de John Barth, per exemple, i fer-ho
protegit amb uns auriculars a través dels quals soni
dura i vitalista música barroca que ens aïlli d’aquest
soroll electoral ple de la més menyspreable versió
del pensament com a factor de distinció humana: el
discurs polític electoral, l’apoteosi de la demagògia.
Necessitem reinventar la democràcia constantment,
i potser la millor campanya d’un partit, a segle d’avui,
seria negar-se a seguir el joc irracional de l’escandalós dispendi econòmic, els atacs sectaris fanatitzats i l’addicció a la demagògia que les presideix. Si
aquesta campanya és ridícula i un insult als votants,
les que s’aveïnen s’anuncien com un autèntic torpede contra la línia de flotació del sistema democràtic.
Hem d’impedir-ho. Voto per això.
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LOTTO 6/49
19266
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68566
49639
10663
77099

· Dissabte 10/05/2014
24-28-43-44-45-47
Complementari: 46
Reintegrament: 3
· Dimecres 14/05/2014
10-11-18-29-40-48
Complementari: 34
Reintegrament: 8

· Dijous 8 11-14-22-26-38-44 C: 42 R: 0
· Dissabte 10 5-15-17-23-33-37 C: 16 R: 6
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· Dimarts 13 4-13-30-34-47 Estrellas: 2/6

Publicitat

D E L’A N O IA

Pl. Castells

Rbla. Sant Ferran

C. San
t

Agust
í

C. de Santa Caterina

Ctra.
de Va
lls

C. Prat Riba

Av. À. Guimerà

Avda. Balmes

C. de la Roca

Rbla. Nova

DIVENDRES
16 de maig de 2014

05

06

DIVENDRES
16 de maig de 2014

Opinió

D E L’A N O IA

JORDI PUIGGRÒS
Sortida 555

Aldi i Mercadona
Dimarts vinent, el ple municipal d’Igualada resoldrà,
probablement, una sèrie d’aŀlegacions que s’han presentat arran de la pretesa construcció d’un nou supermercat Aldi al final del passeig Verdaguer, que possibilitarà un benvingut canvi en la sortida de les “hispanos”
d’Igualada, i alhora, l’obertura d’un nou parc a la finca
municipal de Cal Badia. No entraré a valorar quines
són les causes que motiven la presentació d’unes aŀlegacions a l’esmentat projecte, perquè és evident -i fins
i tot demostrable- que hi ha hagut una certa politització
en aquest assumpte, més enllà de les possibles enveges, rancúnies, males amistats o legítims interessos
que sempre es remouen quan a algú li requalifiquen
els terrenys.
L’arribada d’aquest Aldi -més gran que el de les Comes, al qual substituirà- just al costat d’un altre gran
supermercat Carrefour, i la imminent inauguració del
Mercadona -també al costat d’un immens Carrefour- a
l’entrada de les Comes posa de manifest, una vegada
més, el vell debat de si cal deixar tanta màniga ampla a
la presència d’aquestes superfícies -i més en plena crisi- quan ja existeixen models de comerç de proximitat
del que depenen també moltes famílies de la ciutat...
Naturalment, les lleis són les que hi ha, i el lliure mercat
en un país com el nostre fa possible situacions com
aquesta. Altra cosa és creure’s de debò que cal promocionar el comerç de proximitat, i posar-hi tantes traves
com es vulguin a les grans superfícies... però aquí no
és el cas.
Fa uns anys, l’arribada de Mercadona a Montbui, i de
Lidl a Òdena, es van vendre mediàticament com grans
fites polítiques. Els seus alcaldes es vanagloriaven dels
contractes de treball que es crearien gràcies a aquestes superfícies, però el cert és que molts d’ells es van
liquidar en sis mesos, i, més tard, es van substituir -no
tots, afortunadament- per contractes escombraria, sobretot en el cas d’Òdena. En canvi, altres supermercats
de la zona, que estaven consolidats des de feia anys,
van haver d’acomiadar personal. Les “modes” i les batalles de preus són criminals en la cistella de la compra.
El fet que Mercadona arribi ara a Igualada -calen, tants
Mercadona?- també va ser utilitzat, sorprenentment,
com un èxit de l’actual govern municipal. Cert és que
les obres motivaran, entre d’altres coses, una zona
verda que serà de tots els igualadins, però caldria reflexionar i preguntar-se a quin preu. Des de l’oposició
alerten que alguna cosa estranya s’ha fet autoritzant el
projecte final, saltant-se la normativa del Pla General...
Em pregunto per quina raó, cada vegada que “un dels
grans” arriba aquí, tot són catifes de seda i petons a la
mà, més enllà de l’alegria dels alcaldes per l’increment
d’impostos. S’obliden, però, que els diners que deixen
tots els ciutadans a la caixa d’aquests supermercats
“volen” de Catalunya immediatament... Marxen més diners dels que entren, i, de proveïdors d’aquí, ben pocs.
És curiós que Mercadona tingui tanta “entrada”, i en
canvi, els nostres -Supermas, Sebastian...-, els que
deixen els diners aquí, els que es nodreixen de proveïdors d’aquí, s’ho hagin de mirar tot amb un pam de
nas, i rebin, diguem-ne, poc interès dels que manen...
Busquin en aquestes grans superfícies que ens arriben, un sol producte de l’Anoia. Un, només. Difícilment
el trobaran, si és que hi és...
Ens posaran molts bons preus, però no siguem il.lusos,
s’ho cobren. No cal que ens baixem els pantalons.

MANEL RAMONEDA ·

Dur la febre a l’escola
A les acaballes dels anys 50, per
pasqües de Nadal, en un pis de
ciutat vella a Barcelona qui subscriu treia cap de dins del cau i sortia a gresca. A la festa de la vida,
el concert i la tabola. Certament
que al que coneixíem com a barri
‘xino’ es podia ser fill de dama de
casa o fill de fembra tributada al
carrer. Un mal nom aquest darrer
que jo no diré, prou que massa
boca l’escup per tocar sentiment o
per incontinent. El que sí que sé és
que al familiar raval barceloní de
l’aleshores, ple d’adroguers i botiguers, teatres i cinemes, innocència i decència, uns hi residien i uns
altres de nit hi feien volar el pardal.
Mariners de port i militars d’ocupació, clients de ral
servei oral, clientela de postguerra i funcionaris d’imposició. Tothom hi cabia fos amb pantalons curts o
minifaldilla. Avui, però, transmutat el nocturn visitant
del règim per glopades de turisme global, gents de
malviure sèu i poca mel han dut la degradació moral
on festeja el ric patrimoni històric comtal, l’església
de sant Pau del Camp, l’exhospital de la santa Creu o
el gran teatre del Liceu. Res hi fa ara allà la tricornica
caserna del general babau, sobrera torera i pendent
de tancar. En aquells anys de postguerra franquista
la majoria de famílies del cor de la ciutat tot i que no
van haver d’ensorrar-se les seves llars com al 1714
eren les vençudes, sotmeses, malferides, supervivents d’una salvatjada que vint anys enrere havia estat provocada per extremistes militars espanyols que
es van apropiar de les armes que gestionaven per tal
de fer fora al govern legítim de la república.
Robar la cosa pública i sotmetre pobles i nacions és
una tradició llarga, antiga, arrelada a l’estat espanyol,
íntimament lligada a un baix nivell intel·lectual -prioritat primera de reialme: promoure ignorància i incultura- que fa i ajuda a consolidar la manca de principis
i la immoralitat que impera de fa segles en les elits
polítiques i econòmiques i de l’alt funcionariat centralista. Art de govern que més que de carrera i oposició, ha estat tradicionalment de llit, dit i hereditari
amb intenció sediciosa i premeditada de mantenir
l’ambiciós projecte polític de crear-se una nació a
mida per fer-se els senyors i viure de renda dominant
la resta. Ja la mateixa diversitat cultural que hi ha a
la península ibèrica és la prova fefaent -contundentde la gran faŀlàcia d’aquest xalet «villa España», viva
per als vividors. Fals estat que pretén unificar-ho tot
mitjançant un entramat administratiu complex en forma de cabdell on coŀlocar-hi els cadells. I una de les
eines de control mental i distracció de circ rau en la
destrucció lingüística. El reducte de Castella, tancat
per davant i per darrere, és conscient al segle XV que
té un idioma minoritari -a Europa sempre ho serà ja
que les altres llengües també tenen dret a ser-hi i a
mantenir-se vives a casa seva- a més d’un corpus
limitat que l’obliga a manllevar constantment termes
de les llengües veïnes enriquides per posició geogràfica, marítimes, per tan obertes a l’exterior. I ja sabem

que terra de castells més importa que
exporta, més dedica esforç a guerres
que no pas fer, omplir i comerciar
amb gerres. La por a l’aïllament i l’ús
cada cop major de vocables forasters
els va dur a instaurar -prioritat segona de reialme: tergiversació, apropiació i engany- la transformació de fets
històrics i a la mentida compulsiva,
bevent de totes les fonts possibles
per mirar no pas de ser, sinó de ser
més que els altres, piconatejant-los.
Una obra ingent implacable executada amb precisió quirúrgica i rigorosa: la traducció massiva de tota
la producció literària dels dominis
reials -de nacions constituïdes en
drets, usos i costums diferents als de
Castella- eliminant-ne originals i autors i fent-se-les
seves un cop traduïdes i adaptades.
Sospitós que en plena esplendor esdevinguin les
lletres castellanes la literatura amb més autors anònims del món. I en la dèria addictiva badaven: tant
prolífic fou signant llibres com a seus un tal Lope de
Vega que hauria d’haver estat escrivint seguit de nit
i de dia. O, tal vegada van fer alentir el moviment
de rotació de la Terra durant el gloriós «siglo de oro
(robo)» quin jorn passà de 24 a 42 hores? Potser
d’aquí ve que al regne de Castella no es pongués
mai el sol. Encert però van tenir en la metamorfosi
de personatges, l’altre gran frau històric. Desapareix
Servent i apareix...Cervantes. I finalment a principis
del segle XX l’empastifada de la suarda: canviar la
denominació de la llengua de castellà castís arabitzat
enriquit fixat i polit al nom polític excloent i presumptuós d’«español». Llenguatge divisor d’instrumentació política i enfrontament, ideollengua, que han anat
cuinant i definint-ne els mots a conveniència en el
pla d’harmonització i aniquilació de qualsevol cultura ibèrica que els hi fes nosa. Tots sabem que una
llengua esdevé de caire policial, netament política,
funcionarial, suplantadora i substituïdora quan fora
del seu lloc o espai original s’imposa per armes i turmes. Comprovat en l’exitós genocidi cultural practicat
a Amèrica, en el de Galiza Astúries Euskal Herria i
la nostra terra a mig camí i els de Lleó i Aragó, ja
gairebé completats. Evidentment no passa a l’inrevés, gallec asturià basc aragonès aranès i català no
tenen planificació policial política ni substitueixen res
ja que són fundadores, pròpies, en els seus respectius territoris on van originar un únic registre verbal
basat en la manera de fer, de pensar, de moure’s,
d’estimar i de mirar l’entorn. En canvi, els successius
governs espanyols -prioritat tercera de corona: portar
la febre a l’escola- no pretenen altra cosa que fer-ne
net amb impunitat d’estat, a cop de cartes magnes
marcades i lleis sàliques i sàdiques, a cop d’estat
militar, a cop d’esmicolar-les per províncies, regions,
illes i penyals; darrerament a cop de jutges parcials
imposant percentatges politicolingüístics a les aules.
Guerra bruta on hi ha gent neta i bona lletra. Tots som
escola!

SÍLVIA PIQUÉ i BORRÀS
ADVOCADA
FISCAL I TRIBUTARI
· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Renda i Patrimoni 2013
C/Castellfollit n.1-3 Igualada
Tel. 93 803 49 36 silviapique@icab.cat
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JOAN MARSAL ·

La solució

A la vida hi ha realitats i també hi ha fantasies
que en ocasions amaguen la realitat però aquesta
acostuma a ser molt tossuda i a la llarga la realitat
s’acaba imposant.
Crec que en això hi estarien d’acord, a més de
moltíssima gent, tant el president del govern espanyol com el de l’oposició. El que ni el Sr. Rajoy
ni el Sr. Rubalcaba segurament que no donarien
suport és la tercera de les següents afirmacions,
tot i ue si la política els permetés ser sincers possiblement també hi estarien d’acord.
1.- La llibertat és el dret més preuat que tenen o
volen tenir tant els éssers humans com els pobles.
2.- A menys que de forma justa es vegin privats
per la justícia aquells (o aquelles) que no tenen
llibertat són uns esclaus (o escc¡laves).
3.- Un poble sense llibertat per decidir el seu futur
i sense llibertat per resoldre les seves qüestions
internes és també un poble esclau.
A Espanya n’hi ha tres de pobles, cadascun amb
una llengua i una majoria nacionalista propies. Un
és el poble castellà, amb més de trenta milions de
persones i una majoria nacionalista que podríem
anomenar espanyolista, i aquest poble segurament se senti lliure. Un altre és el poble català,
amb set milions de persones i una majoria na-

cionalista catalanista i el tercer és el poble basc,
amb dos milions i mig de persones iuna majoria
nacionalista que li podríem dir basquista. Aquests
altres dos pobles, al contrari del castellà, se senten, possiblement l’un més que l’altre, mancats de
lllibertat, i en conseqüència, esclaus.
Aquesta és la realitat d’Espanya: tres pobles o
tres nacions, perquè un poble amb llengua i majoria nacionalista que és sinó una nació? amb una
situacio totalment injusta per ados d’ells, els dos
més petits.
I és injusta perquè el poble més nombrços, el castellà, amb una amplíssima i probablement eterna
majoria absoluta al Parlament espanyol pot -com
s’ha vist recentment- i podrà -sempre que ho vulgui- imposar la seva voluntat per sobre de la dels
altres dos pobles. a més d’una injustícia no és aixó
una forma d’esclavitud?
Molts catalans, i crec que també molts bascos,
pensen que ha arribat l’hora de canviar aquesta
situació que ha arribat l’hora de que la realitat
d’espanya, tres nacionsla amb els mateixos drets,
s’imposi a les fantasies que va tenir un dictador,
que molta gent amb bona fe s’ha cregut i que ‘actual Constitució espanyola voldria perpetuar.
Aquest canvi l’hauria de fer, per propia iniciativa,

el poble castellà perquè nomé ell té la capacitat
per fer-ho i perquè, puix que ell se sent lliure, hauria de saber aplicr amb noblesa aquella dita que
diu “No vulguis per als altres el que no voldries per
a tut mateix”.
Per altra banda també é cert que aquest tres pobles, el castellà, el català i el basc, són poble germans que poden continuar vivint i treballant unts,
però des de la igualtat, situats els tres al mateix
nivell i amb els governs respectius negociant entre
ells de tu a tu, sense que cap pugui imposar la
seva voluntat als restants.
Puix que totes les parts tidrien possibilitat de
srtir-hi guanyant, no podria ser aquesta la solució
del win win?
Per acabar voldria rectificar d’una forma una
mica indirecta, quelcom que vaig escriure fa unes
setmanes en relació al Pacte de les Naciosn Unides sobre el dret a l’aurodeterminacó dels pobles,
firmat i ratificat pel president Adolfo Suarez.
Encara que aquest pacte només sigui vàlid, tal
com diuen algunes persones, per als pobles en situació colonial, tinc la confiança que d’una manera
o altra també seria vàlid, si fos necessari, pel pobles que se senten esclaus per manca d’algunes
llibertats fornamentals.

JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Us ho imagineu?
Us imagineu que en lloc de Lleó l’assassinat del
president de la Diputació s’hagués produit a Catalunya? A hores d’ara els diaris i mitjans de comunicació anirien plens d’improperis contra el “nacionalisme disgregador” que enrareix el “clima de
crispació” de la societat catalana. Són molts a les
Espanyes els que creuen que aquí anem a bufetades.
Per una simple bufetada a Pere Navarro (que
encara està per demostrar) ja es va muntar un
tinglado increïble, amb implicacions contra el nacionalisme. En definitiva, com li va dir un capellà bromista a Sebastià Alzamora, “és normal que
en una primera comunió es reparteixin hòsties”...
Però ¿us imagineu què hauria passat si hi hagués
hagut un assassinat?
Bromes a part, per a molts partits polítics la importànciua dels fets està en funció del rèdit polítc
que en poden treure. Per fer valer les pròpies tesis, no hi ha impediments ètics. N’hi ha prou amb
magnificar un fet –encara que en ell mateix sigui
insignificant- i inflar-lo com un globus. Per això,
es callen uns fets i se n’exageren d’altres. Sembla
que la tàctica funciona, perquè en moltes regions

d’Espanya estan convençuts que aquí hi ha un enfrontament proper a la guerra civil. El mateix ministre Garcia Margallo no es va estar de comparar
la situació de Catalunya amb la d’Ucraïna. Aquestes són les informacions que arriben a la majoria
de la població. Ja Goebbels deia que una mentida
repetida mil vegades finalment és acceptada com
a veritat.
I aquí estem: entre el bombardeig procedent de
l’interior per desqualificar el dret a decidir i la minsa oposició que hi por fer el govern de Catalunya
que s’afanya per anar desmentint notícies falses
cada vegada que es produeixen.
A més, en el cas de la presidenta de la Diputació
lleonesa, pocs mitjans han fet referència a la peculiar manera de ser d’aquesta individua. No cal
desitjar la mort de ningú, però és molt significatiu
que hagi de ser a causa del seu assassinat que
surti a la llum el fet que ostentava dotze càrrecs
públics (la “doce sueldos”, li deien els del seu mateix partit) i que no estava d’utilitzar el finançament
públic per als seus negocis privats. No és precisament gaire exemplar que en plena crisi, qui hauria
de donar mostres d’austeritat es desplaci arreu

Oficina tècnica agrícola i forestal
www.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.

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

amb cotxe oficial (també per als viatges de negocis) i a més cobri dietes. Però no es pot dir. És que
a un mort se li ha de perdonar tot? Sembla que sí
i que en comptes de donar aconèixer les seves
actuacions fraudulentes se la presenti només com
una víctima.
Insisteixo en el fet d’afirmar que ningú mereix la
mort pels seus actes, per abominables que siguin.
Per això sóc totalment contrari a la pena de mort.
Però una altra cosa és que es vulguin tapar les
vergonyes, com acostumen a fer els partits quan
són sorpresos in fraganti en un delicte.
Els resultats són a la vista. Comencant des de
dalt, des del mateix rei i la seva família, i seguint
pels polítics –especialment del PP- molts han estat imputats per casos de corrupció. Quants han
dimitit? Quants aniran a la presó? És normal la indiferència de la societat –que paga els interessos
de quatre lladres- sobre l’eficàcia de la justícia.
En definitiva, com deia un altre bromista “si ens
han de prendre la cartera, millor que siguin lladres
catalans”... Ai Déu, meu! I ara es barallen pels
escons d’Europa.
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JOSEP M. RIBAUDÍ · Membre de l’ANC

QUIM ROCA MARTÍ · Regidor socialista d’Igualada

Europa

El govern no pot enganyar més

Dicen que la distancia es el olvido... comença un famós bolero de Roberto Cantoral que aquí, a finals
dels cinquanta, va popularitzar Lucho Gatica, aquell
crooner xilè conegut com la voz de humo. De fet, el
tema parlava de desamor, que aplicat a la política
en podríem dir “desafecció”, cosa que als catalans
no ens convé. De vegades, a Europa la veiem com
a una entelèquia, lluny (la distancia) i que no ens
afecta (el olvido), però no és així, i ara menys que
mai. Els que pensem que Catalunya és una nació i a
més volem que aquesta
nació sigui independent,
necessitem Europa i
per tant hem de ser-hi
influents, fins allà on sigui possible; com més,
millor. Sí, som un país
petit, tan petit que “des
de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el
campanar veí” (Llach),
però això no vol dir que
no siguem europeistes. Catalunya, els ciutadans de Catalunya,
sempre hem mirat amunt, al nord, i al nord hi ha
Europa. Possiblement sigui un tòpic, però tradicionalment s’ha considerat Barcelona una petita ciutat
“cosmopolita” i Madrid —i que ningú no s’ofengui—
un “poble gran”. Potser no és tan casual que els polítics catalans en general parlin idiomes i els del altiplà
no, amb excepcions tipus relaxing cup of coffe.
Aquest llarg preàmbul és per dir que en les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el
dia 25 hem d’anar a votar, en massa. Els que som
independentistes hem d’omplir les urnes. Per això
m’estranya -i penso que és errònia- la posició de la
CUP de promoure l’abstenció; ens hem de mullar.
Cadascú que voti l’opció que li sembli millor per al
nostre projecte comú, però hem de ser-hi. Necessitarem Europa per tirar endavant el nostre procés. No
n’hi ha prou que admirin la nostra capacitat de omplir

Barcelona amb centenars i centenars de milers de
manifestants de manera organitzada i pacífica tacant la ciutat d’estelades i banderes catalanes. No
és suficient que famílies senceres, des de criatures
a besavis amb cadira de rodes, es donin les mans en
una acte de germanor enllaçant la frontera del nord
amb la del sud. Serà fantàstic que el 8 de juny, a les
12 del migdia, s’aixequin castells a les principals capitals europees en una acció sense precedents com
la de Catalans Want to Vote. Human Towers for Democracy. Abans que el
món sencer, el proper
11 de setembre, vegi
la immensa b baixa de
“votar” formada entre la
Diagonal i la Gran Via,
plena una altra vegada de ciutadans amb
símbols
catalanistes,
aquest món ha d’haver
vist o llegit que els habitants d’aquest poble,
amb fama d’indomable,
ha omplert els col·legis
electorals i ha participat
en el projecte europeu.
Deixem l’antieuropeisme per a la gent de la dreta més irredempta, per als partits que promouen la
xenofòbia, per als que “ja els va bé”, tancats a casa,
com estan funcionant les coses. Catalunya ha estat sempre una nació que s’integra, barrejant-se tant
amb els que han vingut a assentar-se al nostre territori -com els grecs que ho van fer a l’Empordà al
segle VIII a.C.- com els nostres que van anar Mediterrani enllà -a l’Alguer encara avui es parla català-.
Amb això vull dir que els catalans mai no hem sigut
un poble tancat. Ara ho hem de continuar demostrant acudint a les urnes i fent palès el nostre esperit
comunitari. Catalunya necessita Europa i Europa necessita un país pacífic i democràtic com Catalunya.
Quid pro quo.

L’anterior Ple d’Igualada el govern de CiU i ERC, un
cop més, va engegar el ventilador de les frases mítiques. Per exemple, una molt utilitzada per l’Alcalde
Marc Castells i que diu amb molt cofoi: “Vam heretar
el Consorci Sociosanitari d’Igualada, una empresa que
no voldria ningú ja que té un deute de 14 milions i factura 6 milions d’euros anuals”. De veritat que ningú la
voldria amb un deute a pagar a 20 anys i que cada any
factura 6 milions? Ningú la voldria, segur? S’ha mirat
els números, senyor Alcalde? Ens pren per ximples?
Vessant econòmica a banda i que ja he respost
en aquest primer paràgraf, el Consorci Sociosanitari
d’Igualada té com a principal objectiu ajudar a totes
aquelles persones que envelleixen i per si soles no es
poden valdre i necessiten suport. És per això que el
CSSI està dotat d’unes infraestructures que fan possible que on abans amb els governs de CiU s’atenien
a 60 persones, de les quals les places públiques no
cobrien ni els mínims més desitjats, ara hi hagi centenars de persones ateses. No va ser fins els govern de
l’Entesa per Igualada que la ciutat va apostar en incrementar a 195 places les de residència, sent les places
repartides de forma equitativa, gairebé 150 pisos tutelats per a gent gran Viu B, 40 places en hospital de dia
per a malalts d’Alzheimer, 124 places en centres de
dia entre altres inversions com l’atenció domiciliària i
altres equipaments en diverses poblacions properes.
Dit tot això, considero que el govern de l’Entesa va
crear un grup d’inversions per a les persones grans tot
oferint un servei excel·lent als nostres avis i àvies que
tant mereixen.
Cada cop que escolto de la veu del govern, ja sigui
a través de l’Alcalde Marc Castells o de qualsevol altre
membre de CiU o ERC protestar per l’herència els dic;
Cal fer demagògia fins aquets extrems per mirar de no
perdre les properes eleccions? No en tenen prou amb
heretar una empresa rentable sense dèficit, que ofereix tants i tants llocs de treball per la comarca i que alhora permet que els nostres avis i àvies visquin de forma honorable i digna? La feina de base la tenen feta,
només l’han de saber gestionar i sembla que això els
ve molt costa amunt. Sinó, no entenc que hagin d’anar
fent escarafalls d’una cosa que funciona i dóna servei.

RENDA 2013

Un equip de professionals al seu servei
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Eleccions Europees’14

Ernest Maragall i Joan Tardà (ERC)
fan campanya a Igualada
Diumenge passat, la coalició
electoral l’Esquerra pel Dret a
Decidir formada per Esquerra
Republicana de Catalunya,
Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí, van realitzar l’acte
central de la campanya per les
eleccions europees a la nostra
comarca. Davant de més de
250 persones, Ernest Maragall (NEC) i Joan Tardà (ERC)
van anar desgranant els arguments per votar a la candidatura independentista. A l’acte
també hi va participar la candidata de la Catalunya central
Marie Kapretz.
El diputat a Madrid Joan Tardà va exhortar als presents a
viure el moment polític amb intensitat, tot recordant a les generacions que ens han precedit i que han lluitat per aquests
objectius de justícia social i
llibertat. Tardà va voler posar
l’èmfasi en que per damunt
dels interessos de partit hi ha
el país, i que aquest s’està esfilagarsant. Segons les seves
paraules “no es tracta de canviar una bandera per una altra.
Es tracta de construir alternatives per crear una República
exemplar. I això només depèn
de nosaltres. Guanyem o guanyem”.
Al seu torn Marie Kapretz,

Roda de premsa del PP a Igualada, aquesta setmana.

El PP fa una crida a votar com a
compromís amb Europa
Ernest Maragall, dirigint-se als assistents.

candidata d’ERC per la Catalunya central, va demanar als
assistents que calia anar a votar massivament el 25 de maig
“perquè Europa ens vegi, i per
demostrar-los que volem fer
un nou país en una Europa
nova”, i sobretot votar a forces independentistes.
Ernest Maragall, candidat de
NEC a la coalició electoral,
va explicar el perquè de la
coalició electoral, posant en
valor la capacitat d’aglutinar
esforços en la direcció d’una
coherència històrica per fer
una gran força d’esquerres.
Va definir a la coalició com a
l’alternativa amb voluntat de

crear un nou país en una nova
Europa, una Europa amiga.
Maragall va recordar que els
ciutadans tenen més poder
del que es pensen, i que cal
posarlo al servei del país. Amb
aquesta premissa va demanar
als presents que signessin un
contracte amb el país, que
multipliquessin els vots per
demostrar que es vol un nou
país. “Hem de traslladar la Via
Catalana a les urnes i els partits catalans hem de guanyar.
Expressem de manera fefaent
el compromís amb la consulta
i el país. I reclamem una Europa de drets, valors, treball,
justíicia i dignitat”.

El president dels liberals i demòcrates
europeus, en un acte de CiU a Capellades
El dimarts 14 de maig, a la biblioteca municipal del Safareig
de Capellades, Marc Guerrero
va presentar el seu llibre Reiniciant Europa. Aquest acte
forma part del conjunt d’actes
organitzats per CiU a Capellades en motiu de les eleccions al Parlament Europeu del
proper 25 de maig. Anteriorment, CiU va ser present a la
fira de Sant Jordi sota el lema
#SÍVULL en suport a la convocatòria del 9 de Novembre. Va
estrenar la campanya, pròpiament dita, amb un sopar de
militants i simpatitzants i amb
la presència de la diputada
Mireia Canals. I de moment
segueix amb la presència de
Marc Guerrero.
Primerament va prendre la paraula l’alcalde Marcel·lí Martorell, qui va animar als presents
a seguir remant i visualitzar
clarament el projecte de CiU a
Capellades; en aquest sentit,
va esmentar la il·lusió de tornar-se a presentar a les elec-

La vicesecretària d’Estudis i
Programes del PP de Catalunya, i candidata número 39 a
les eleccions europees, Andrea Levy, va ser dimecres a
Igualada per oferir una roda
de premsa.
Levy va fer una “crida a la
participació per l’importància
de les eleccions europees. La
millor demostració de compromís amb Europa és la votació
massiva. S’ha demostrat que
el projecte de la Unió Europea
és d’èxit. Cal que tinguin sortida ni les forces euroescèptiques, ni les eurofòbiques”.
La candidata del PP va assegurar que, quan governava a
Espanya el PSOE amb Zapatero, “el país no havia tingut
mai tan poc presència. No
negociava bé els interessos
espanyols. Vam estar a les
portes de ser un país rescatat.
Ara, en canvi, Espanya torna
a ser un país respectat a tot
arreu”.
Levy,
acompanyada
dels
igualadins Martí Llenas, Joan
Agramunt, Pere Calbó i Rosa
Delgado, va dir també que
“fa uns anys, Espanya era líder en destrucció d’ocupació.
Avui, un de cada tres llocs de
treball que es creen a Euro-

pa és aquí”. La candidata va
alertar que “en aquestes eleccions, també ens juguem que
alguns ens situïn a la porta de
sortida d’Europa, i em refereixo a CiU”.
Santi Rodríguez,
a la Conca
El Diputat i Portaveu Adjunt
del Partit Popular al Parlament
Santi Rodriguez, va estar divendres dia 9 de Maig a Igualada, visitant el Mercat de la
Masuca, així com també a Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Santi Rodriguez va declarar
que “som una formació política que estem per solucionar
els problemes de la gent i no
per crear-ne de nous i dividir
el conjunt de la societat, junts
som més forts, i sobretot a Europa, que és on és decideix el
75% de legislació que afecta
de manera directa al Estats
membres”. Joan Agramunt va
manifestar que “en aquestes
eleccions esta en joc la recuperació econòmica i social, i
poder sortir de la crisis, creant ocupació com acrediten
les darreres dades al conjunt
d´Espanya”.

El candidat del PSC, Javi López,
diumenge a Masquefa
Marc Guerrero i Marcel.lí Martorell, durant l’acte.

cions municipals de 2015 com
a cap de llista, prèvia ratificació de l’agrupació local el proper estiu. Acte seguit va fer un
breu anàlisi de la situació local
i nacional i cedint la paraula al
convidat.
Marc Guerrero va parlar més
en clau europea. Va demanar
tot el recolzament pell cap de
llista Ramon Tremosa que ha
demostrat gran capacitat d’in-

cidència en les polítiques europees i de treball en el Parlament, sent considerat un dels
10 diputats més productius de
l’hemicicle.
Guerrero va afirmar que “donar suport a Tremosa és donar suport al President Mas i,
per tant, al procés català. No
fer-ho pot posar en qüestió el
seu desenvolupament”.

L’agenda
de
campanya
d’aquesta setmana del PSC
es centra en l’acte central de
la comarca que es celebrarà
al local social de l’associació
de propietaris de Can Parellada, a Masquefa, el pròxim
diumenge 18 de maig a les
14.00. Hi haurà una paella i
seguidament les intervencions
del candidat a l’alcaldia de
Masquefa, Dani Gutiérrez,el
Secretari d’Organització del
PSOE, Óscar López, i el can-

didat del PSC a les eleccions
europees, Javi López. Es tracta, de moment, de l’únic dels
primers candidats catalans
que vindrà a l’Anoia.
Avui, a Capellades
Avui divendres a les 19.30 el
PSC organitza un acte amb la
diputada Montserrat Capdevila a la Biblioteca de Capellades, i dissabte seran presents
a diversos mercats, Piera i
Montbui entre ells.
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PxC diu que portarà als jutjats al govern
d’Igualada per tapar-li informació

Silenci en record a la presidenta
de la Diputació de Lleó
Responent a la convocatòria
de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), diversos ajuntaments
de la comarca i el Consell Comarcal de l’Anoia, van guardar
un minut de silenci en record
de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco,

assassinada aquesta setmana. L’homenatge es va fer dimarts, 13 de maig, a les 12h.
A la foto podeu veure el minut
de silenci a Igualada, amb la
presència de l’alcalde Marc
Castells i el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete.

Iniciativa per recuperar tots els
papers de Salamanca d’Igualada
Més de quaranta ajuntaments
catalans, entre aquests Igualada, volen recórrer a la justícia per aconseguir el retorn
dels arxius de la guerra civil
que encara resten a Salamanca. Davant d’aquest fet, el
grup d’ICV-EUiA ha presentat
a la mesa del Parlament una
proposta de resolució per a
donar-los tot el suport que
els sigui necessari, amb un
document que també exigeix
al govern espanyol el retorn
immediat i urgent de tots els
documents.
La proposta ha estat presentada per Dolors Camats i Jaume
Bosch, portaveu i diputat del
Grup Parlamentari, a la Comissió d’Afers Institucionals
després de conèixer la intenció d’un grup de quaranta tres
ajuntaments de presentar un
recurs contenciós administratiu per a reclamar el retorn
als seus legítims propietaris
dels documents espoliats per
les tropes feixistes a partir de

l’any 1939 amb finalitats repressives que encara estan
en poder de l’Arxiu General de
la Guerra Civil de Salamanca.
Des d’Iniciativa, es confirma
la “necessitat ineludible de
que els documents catalans
que encara resten a l’Arxiu
General de la Guerra Civil de
Salamanca siguin retornats,
d’acord amb la legislació vigent, de forma immediata i
urgent als seus legítims propietaris”.
La proposta passa per instar,
al govern de la Generalitat per
a què així ho exigeixi al govern espanyol. En segon lloc,
donar suport polític i jurídic a
les reclamacions dels ajuntaments mobilitzats. I en tercer
i darrer lloc, estudiar la possibilitat de recórrer a la via judicial per aconseguir el retorn
d’aquests papers, documents
i altres objectes que resten
pendents “en cas que el Govern de l’Estat persisteixi en la
seva actitud obstruccionista”.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

MAR C E L C LARAM 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

El regidor de Plataforma per
Catalunya a Igualada Robert
Hernando ha denunciat públicament que el govern de la
ciutat de CiU i ERC li “oculta
informació de forma vetllada i
intencionada” en no contestar
les preguntes per escrit que
formula el grup municipal de
PxC al consistori local.
En total, Hernando es refereix
a 13 preguntes, 9 registrades
el dia 8 de gener de 2014 i
4 registrades el dia 11 març
2014, que “no han rebut resposta”. D’aquesta manera el
govern de la ciutat “no només
està faltant el respecte a un
càrrec electe del consistori i
als seus votants, també de-

Robert Hernando.

mostra que no tenen cap sentit demòcrata, esent igualment
greu el fet de que estiguin
incorrent en un incompliment
de la llei de bases locals i el
ROM (Reglament Orgànic Mu-

nicipal) d’Igualada que podria
derivar en un contenciós administratiu en breu”.
Hernando ha declarat que “segons marca el ROM d’Igualada en un període màxim d’un
mes s’ha de donar resposta
a les preguntes per escrit,
després de no rebre resposta
l’hem reclamat en dues comissions informatives i en un ple
municipal davant del senyor
alcalde, hem tingut molta paciència ja que han passat 5 mesos, però si això segueix així
el tema acabarà en un contenciós administratiu, s’està faltant el respecte als ciutadans
als quals representem, no ho
tolerarem de cap manera”.

ICV fa costat als avis que volen un espai
més propi al nou Casal del Passeig
ICV-EUiA ha demanat a l’Ajuntament d’Igualada una “sensibilitat especial” per intentar
trobar una solució per al col·
lectiu de persones grans que
reclamen un espai més propi
al nou Casal del Passeig. Tot i
que no és de gestió municipal
i que el grup troba bé l’obertura d’aquest equipament a
tothom, Iniciativa comprèn “la
desil·lusió d’aquests avis de
l’antiga Llar del Jubilat que
han esperat durant quatre
anys les noves instal·lacions
i que ara es troben que amb
tanta versatilitat els falta un
lloc d’esbarjo, sense limitacions d’hores ni activitats organitzades”.
El compromís d’ICV-EUiA amb
el grup de jubilats afectats és
de mediar per a què les seves
demandes siguin ateses. En
aquest sentit, la portaveu local, Montserrat Mateu, apel·la
a l’adhesió d’Igualada a la Xar-

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

Montserrat Mateu.

xa Global de Ciutats Amigues
de les Persones Grans i prega
al govern que això no sigui “un
tràmit buit de contingut”, sinó
que actuï en conseqüència
”per a què aquestes persones
siguin tractades amb respecte
i consideració”.
La regidora d’Iniciativa confirma que, efectivament, “s’ha
passat d’una llar del jubilat a
un equipament cívic, i segurament un equipament obert
a totes les edats és una bona

idea”. Mateu constata que “sabem que els plantejaments
actuals són diferents dels que
van portar a la creació de les
llars dels jubilats en el seu dia:
el món canvia molt ràpid, les
necessitats també i les complexitats encara més”.
Així mateix, “el col·lectiu de la
gent gran ha crescut molt per
l’allargament de l’esperança
de vida i és desitjable que disposin d’espais de relació per
sortir de casa i relacionar-se”,
explica Mateu, que assegura
que “aprofitant activament el
seu temps milloren la salut”.
És per tot això que, tenint en
compte tots els arguments, la
regidora d’ICV-EUiA conclou
que “l’espai polivalent on juguen i es troben no el poden
ocupar de manera exclusiva,
però tampoc poden perdre la
possibilitat de dur a terme les
seves activitats quan s’hi fa un
altre acte”.
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Igualada
Igualada lidera la reducció del deute dels
ajuntaments de l’Anoia, de 9,6 milions en un any
Entre els pocs que
pugen deute, destaca
un augment de
676.000€ a la
Llacuna

DEUTE VIU DELS AJUNTAMENTS DE L’ANOIA DES DE 2008 FINS AL 2013

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els ajuntaments de l’Anoia
han fet els deures en el darrer
any. Les dades del deute viu
dels consistoris, que cada any
publica per aquestes dates el
Ministeri d’Hisenda, no deixen cap instant pel dubte. En
el darrer any, els ajuntaments
han rebaixat el deute en 9,6
milions d’euros, i només sis
dels 33 consistoris s’han permès el luxe d’augmentar el
deute.
La reducció deixa la ràtio per
habitant en 683,89€, que és
el que “deu” cada anoienc
als bancs “en nom” dels seus
ajuntaments. Una xifra gens
menyspreable, que s’entén
perquè, malgrat baixar quasi
10 milions d’euros, el deute
global és encara de 81 milions
d’euros per a tota la comarca...
L’estrebada de cinturó més
important la trobem a Igualada, que ha rebaixat 6,8 milions
d’euros, deixant el seu deute
en 50,4 milions, i la ràtio per
igualadí en 1.286€, el doble
de la mitjana de la comarca.
En xifres absolutes, són significatives també les reduccions
a Piera (1,1 milions), Masquefa (-820.000), Capellades
(-737.000) i la Torre de Claramunt (-319.000).
Sis ajuntaments augmenten
el seu “compromís” amb els
bancs, destacant per sobre de
tots la Llacuna (676.000€ més
de deute), però també Montbui
(330.000), Vilanova del Camí
(259.000), Tous (97.000), Argençola (41.000) i Castellfollit
de Riubregós (11.000).
En la majoria dels casos, es
tracta de crèdits que els ajuntaments han demanat, per poder pagar obres que, tot i estar subvencionades, els diners
encara no han estat abonats,
sobretot per part de la Generalitat. Això fa situar al límit del
deute a alguns ajuntaments.
Això no significa que els qui
“han fet els deures” no facin
obres o bé tinguin diners sobradament, simplement prefereixen no anar als bancs o, en
el pitjor dels casos, no poden

Dades: Ministeri d’Hisenda.

fer-ho per haver superat el límit del deute.
Pobles petits i endeutats tenen, lògicament, la ràtio per
habitant més elevada de
l’Anoia: a Bellprat, cada ciutadà “deu” 2.076€, a Pujalt
4.302€ i a la Llacuna, 1.361€.
N’hi ha, però, que no tenen ni
un euro de deute: Calonge de
Segarra, Orpí, Rubió, St. Martí
Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Sta. Maria de Miralles i
Veciana.
El deute d’Igualada
En el cas de l’Ajuntament
d’Igualada, el deute de 50,4€
milions contempla el deute
amb els bancs del propi Ajuntament, dels seus organismes
autònoms, del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i
de l’antiga societat World Trade Center.
Segons les dades del ministeri, Igualada va passar dels
57’3 milions d’euros de deute
a 31 de desembre de 2012 als
50’4 milions d’euros a final de

En el darrer any,
els ajuntaments de la
comarca han reduït
els números vermells
en 9,6 milions d’euros,
6,8 dels quals
corresponen
a Igualada
2013. Això suposa una reducció del 12% pel que fa al deute
del consistori. Tot plegat implica una reducció del 11’5% en
un altre indicador, el del deute
per habitant.
L’alcalde, Marc Castells, explicava aquesta setmana que
“estem, amb gran esforç, recuperant la salut econòmica,
la solvència i el prestigi d’una
institució que vam heretar en
una situació crítica” i destacava que “el més important és
que això s’està duent a terme
mentre mantenim molt activa aquesta ciutat, impulsem
projectes claus per al futur i

tenim cura d’aquelles famílies
que pitjor ho estan passant en
aquests moments”. Les claus
per a aconseguir-ho, explicava, són “la gestió responsable
dels diners del ciutadà, l’administració eficient dels recursos
municipals i el seny a l’hora
d’afrontar només aquelles inversions que siguin necessàries i que impliquin un retorn per
Igualada”. La voluntat ferma
del govern, va dir, passa per
reduir el més aviat possible la
pressió fiscal sobre els igualadins.
L’any 2013, l’Ajuntament va
destinar un 16,5% del seu
pressupost a aquest concepte: 5’8 milions d’euros al retorn
de deute bancari i 1’7 milions
als interessos corresponents.
Aquest any s’hi dedica una
quantitat similar, 7’4 milions
d’euros. Això suposa que, durant dos anys, pràcticament
15 milions d’euros hauran
anat dirigits a la reducció i pagament del servei del deute,
fet que contribueix progressi-

vament al sanejament de les
finances municipals.
Castells afegia que “en aquesta ciutat algú va abandonar la
prudència, i la nostra obsessió
és reconduir la situació”. Posava com exemple que l’Ajuntament pagava els proveïdors
l’any 2011 a 250 dies vista, i
aquest any es podria arribar
als 60 que marca la llei.
La setena ciutat catalana
amb més deute
El regidor d’Hisenda, Jordi
Segura, ha explicat que, en
deute per habitant, Igualada
és la 54a ciutat espanyola de
més de 20.000 habitants (l’any
passat era la 30a), i, pel que
fa a Catalunya, es manté com
a setena ciutat del país amb
més deute municipal.
Segura va avançar que, de
cara a aquest any, les previsions són que el deute viu
baixi a l’entorn dels 6 milions
d’euros, la qual cosa situaria
el deute global en 44 milions.

Igualada
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Diumenge, torna la Festa de l’Arbre
de Maig a la plaça Pius XII

13

A presó un vilanoví que volia
robar a la gasolinera de la Masia
REDACCIÓ / LA VEU

Els
Mossos
d’Esquadra
d’Igualada i la Policia Local de
Vilanova del Camí van detenir
el passat 1 de maig, un home
de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova del
Camí, com a presumpte autor
d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Pels volts
de les 9 del matí els mossos
van rebre avís del 112 que en
una benzinera d’Òdena s’acabava de produir un robatori.
Quan els agents van arribar al
lloc la treballadora del local els
va informar que un home l’ha-

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 18 de
maig, a partir de les 7 del matí
i durant tot el dia a la plaça
Pius XII, se celebrarà la tercera edició de la Festa de l’Arbre de Maig. Després de l’èxit
dels dos darrers anys, un altre
pi tornarà a lluir al bell mig de
la plaça Pius XII.
Els orígens d’aquesta festa es
remunten a l’època medieval
amb gran arrelament arreu de
Catalunya. Era un ritual per a
la veneració dels esperits de
la naturalesa amb l’objectiu
d’aconseguir, a partir del sacrifici d’un arbre, que fos un
any de prosperitat i abundància. A Igualada va mantenir-se
viva fins a finals del segle XIX
i no va ser fins el maig de l’any
2012, que organitzada per l’Alpi-nisme Club Esportiu, es va
recuperar i es va tornar a celebrar.
A les 7 del matí tothom qui vulgui participar de la gran Festa
està convocat a la plaça Pius
XII. Des d’allà tot el conjunt
de gent aplegada es dirigirà
a buscar l’arbre (anomenat
Maio) al bosc i es realitzarà
la tala. Allà mateix hi haurà un
bon esmorzar gratuït de carn
a la brasa o coca amb xocolata per a tots els participants.
Seguidament es transportarà
l’arbre a força de braços fins
a la plaça, seguint el recorregut següent: dins de Vilanova
del Camí, C/ Can Titó, C/ de
la Font, plaça Miquelets, plaça Major, C/ Major, Avinguda
Vilanova; i ja dins d’Igualada,
Avinguda Caresmar, C/ de la
Soledat, plaça del Rei, C/ del
Roser i Plaça Pius XII. Enguany, com a novetat, la Festa de l’Arbre de Maig compta
amb la col·laboració de l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada, que mitjançant un carro
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via agafat per l’espatlla i l’havia amenaçat amb una arma
blanca perquè li donés tots els
diners de la caixa. Segons la
víctima, un cop va agafar la
recaptació se’n va anar caminant direcció Vilanova.
Després de fer diverses indagacions, es va poder esbrinar
que l’autor era conegut a la
població per fets similars. El
detingut, amb antecedents, va
passar el 3 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia d’Igualada, el qual en va decretar el
seu ingrés a presó.

Detinguts tres estrangers
acusats de robatoris a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L’Arbre de Maig que es va plantar l’any passat a la plaça Pius XII.

ajudarà en el transport del
Maio fins a arribar al terme
municipal d’Igualada.
Un cop s’arribi a la plaça Pius
XII es durà a terme l’escorxament de l’arbre (12.30h), retirant l’escorça i les branques
per tal que quedi el tronc ben
llis i que el Maio només tingui
un plomall al capdamunt. Així
arribarà el moment més esperat, espectacular i emocionant
de la festa: la plantada de l’arbre, on tota la plaça col·labora
per alçar verticalment l’arbre.
Un cop aconseguit l’objectiu,
es recuperaran les forces amb
un bon dinar popular (14.00h)
i tot seguit sobretaula amb
cançó improvisada. Els tiquets
del dinar es venen anticipadament a un preu de 6 euros la
Teixidora, o bé, durant el mateix dia a la plaça per 7 euros.
A la tarda es realitzarà l’espectacular concurs de grimpaires

(17.30h), en què els més intrèpids podran aconseguir un
fuet si s’enfilen fins a dalt de
tot de l’arbre i un pernil per als
grimpaires més ràpids. Les
inscripcions del concurs de
grimpaires es realitzaran al
moment. Finalment, per cloure la festa es farà l’entrega de
premis als grimpaires i també
es repartirà berenar entre tots
els assistents.
La Festa de l’Arbre de Maig
és una gran Festa oberta a la
participació de tota la ciutat i
que agrupa gent de totes les
edats, des dels més petits fins
als més grans. Perquè és amb
la unió de tots que s’aconsegueix i és amb la col·laboració
de tothom que es fa possible.
Animeu-vos a participar i a
gaudir d’aquesta bonica Festa
i viviu-la des de dins i durant
tot el dia.

Els Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Investigació de la
comissaria d’Igualada van detenir el 10 d’abril, tres homes
de 39, 28 i 24 anys, dos de
nacionalitat marroquina i un
de nacionalitat romanesa, veïns de Valls (Alt Camp), com
a presumptes autors de cinc
robatoris amb força.
Les detencions són el resultat
d’una investigació oberta a finals de 2013 arran d’un seguit
de robatoris en masies i magatzems rurals de l’Anoia. En
tots els casos els presumptes
autors sostreien tot tipus de
materials, sobretot objectes
metàl·lics i de coure.
El passat 10 d’abril, als voltants de les 7 del matí, durant
un control preventiu de robatoris que s’havia muntat a la
carretera BV-1001, a Veciana,
els mossos van aturar un vehicle ocupat per tres homes els
quals no van donar explicacions coherents d’on venien.
Els agents van localitzar a l’interior del turisme material de
construcció, tecnologia, cos-

mètica i roba.
Després de varies gestions,
van verificar que alguns objectes havien estat sostrets aquella mateixa nit de l’interior de
dues masies de la zona.
Finalment, als tres detinguts
se’ls va inculpar la presumpta autoria de cinc robatoris a
l’Anoia entre el 9 de març i el
10 d’abril. Els tres detinguts,
amb varis antecedents, van
passar a disposició judicial
davant del jutjat d’Igualada, el
qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Tot i això, la investigació va
continuar oberta, ja que s’havia de determinar si els detinguts estaven relacionats
amb altres robatoris. Els investigadors van determinar
que dos dels detinguts també
van cometre quatre robatoris
més entre el 10 de desembre
de 2013 i el 5 de febrer d’enguany. Així doncs, el passat 6
de maig els mossos van tornar
a detenir a dos dels presumptes autors, que el dia següent
va ser portats davant del jutge
de guàrdia d’Igualada.

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar.

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover

BasketLover.es
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Imatges aèries a gran altura fetes pels Estats Units permeten
veure com era Igualada i la Conca d’Òdena l’any 1956
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Igualada i la Conca, l’any
1956. La ciutat, sense les Comes, sense bona part del Poble Sec, sense Fàtima i sense
Montserrat. Vilanova del Camí,
un petit grup de cases. El barri de Sant Maure de Montbui
o el del Pi, inexistents. El de
Sant Pere d’Òdena, tampoc.
Una imatge presa aquell anys
per avions dels Estats Units,
permet veure des de l’aire i en
gran format qualsevol punt de
la província de Barcelona.
Ara s’ha presentat el Mapa de
Cobertes del Sòl de la Província de Barcelona, elaborat
conjuntament entre la Diputació de Barcelona i el CREAF
(Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals), que
ha posat al descobert més de
50 anys de canvis en el territori barceloní, ja que es pot
comparar a partir del que es
va elaborar l’any 1956.
D’acord amb els resultats
d’aquest treball, es pot comprovar que en el territori de la
província de Barcelona, en 50
anys, la superfície destinada a
conreus s’ha reduït un 60% i
que, en canvi, la superfície urbanitzada s’ha multiplicat per
quatre. L’increment del sector de la construcció al llarg
d’aquests 50 anys ha provocat que s’urbanitzessin unes
77.546 hectàrees, el que significa set vegades l’àrea que
ocupa la ciutat de Barcelona.
El Mapa de Cobertes de Sòl
ha estat elaborat conjuntament per la Diputació de Barcelona i el CREAF aprofitant
els fotogrames originals captats pel “vol americà” de l’any
1956. El mapa, que es pot
consultar de forma universal
i gratuïta per Internet a través
del servidor de mapes de la
Diputació de Barcelona, més
enllà de quantificar amb precisió els canvis ocorreguts, obre
la porta a nous estudis d’evolució del medi natural i socioeconòmic, ja que permet entendre, de forma sinòptica, on i
com s’han produït els canvis, i
aportar informació que permeti fer un planejament territorial
més equilibrat i eficient.
La gènesi del mapa arrenca
l’any 1956, quan es van dur a
terme les primeres fotografies
aèries de tot Catalunya amb el
famós “vol americà”. A partir
de la cessió dels fotogrames
originals per part del Ministeri de Defensa, la Diputació
de Barcelona va generar en
primer lloc l’ortofotografia de
l’any 1956 per a tota la província de Barcelona. Busqueu a:
h t t p : / / w w w. s i t x e l l . e u / c a /
mapa_historics.asp

La Masia

Vilanova

Barri Montserrat

Pol. Les Comes

Hospital Nou

Set Camins

Fàtima

Sant Maure
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Comencen les obres de recuperació
de l’Adoberia Bella, seu del clúster de la pell

ICV vol que les ajudes
per l’IBI s’ampliïn
també als aturats

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Com ja va informar La Veu,
el ple municipal va aprovar
una línia d’ajuts per ajudar els
pensionistes a pagar l’impost
de l’IBI.
ICV-EUiA espera que la proposta sigui “un primer pas”
i demana al govern municipal CiU-ERC més “sensibilitat” per ampliar aquest tipus
d’ajuts a altres col·lectius vulnerables, com ara els aturats.
El grup municipal considera
que “pot ser una bona eina
per a contrarestar el sistema
actual de recaptació, insensible a la situació econòmica de
les famílies que tenen més necessitats, i per tant socialment
injust”.
Iniciativa reclama des de fa
anys una reforma en profunditat de l’IBI. El grup defensa
que caldria modular el seu
impacte sobre les famílies, en
funció de les capacitats reals
de cadascuna d’elles. I amb
aquest objectiu ha presentat
al Congrés dels Diputats proposicions de Llei sense que
cap d’elles hagi prosperat mai
pel bloqueig del PSOE, PP i
CIU. “Queda clar, doncs que
aquestes formacions prefereixen mantenir el sistema actual
que és del tot lineal i, per tant,
injust i inequitatiu”, confirma la
regidora d’ICV-EUiA a Igualada, Montserrat Mateu.

Ja s’han iniciat els treballs de
restauració de l’antiga Adoberia Bella, l’edifici annex al Museu de la Pell, just a tocar del
pas del Rec, que es convertirà
en la seu del clúster del sector
dels curtits. És d’esperar que,
en el transcurs de l’any vinent,
aquest edifici estigui ja a punt
per obrir. Aquesta és una de
les apostes més fermes del
govern municipal, de comú
acord amb el Gremi d’Adobers
d’Igualada, en l’àmbit de la
promoció econòmica. L’Adoberia Bella serà el referent del
que es pretén convertir la ciutat en “Capital Europea de la
Pell de Qualitat”.
Més de mil
metres quadrats
El conjunt arquitectònic objecte de l’actuació el formen dos
edificis bessons, les adoberies
J. Bella i Bernades, amb una
façana davantera al carrer del
Rec i una façana posterior al
pati del Museu. Es tracta de
dos edificis de propietat municipal, adquirits respectivament
els anys 2013 i 2007, de tres
plantes i amb una superfície
total de 1.060 metres quadrats.
El primer edifici es va començar a aixecar a finals del segle XIX i, amb successives
ampliacions es va constituir, a
començament del segle XX, el
conjunt que avui es pot apreciar. Obeeixen a una tipologia
típica d’adoberia pròpia del
barri del Rec, amb arquitectura modesta i responent més
als criteris funcionals que exigia aleshores la seva activitat
industrial, que no pas a criteris
estètics.
L’edifici, tot i no estar catalogat
oficialment per l’Ajuntament,
té un valor sentimental molt
important. El regidor d’Urbanisme, Jordi Pont, explica que
la finca “no té un gran valor
patrimonial però sí interès
com a peça d’una història i un
entorn urbans com és el barri
del Rec”. Precisament, l’Informe sobre els Valors Patrimonials de l’Adoberia Josep Bella,
elaborat per la Diputació de
Barcelona el 2011, proposa la
catalogació d’aquest conjunt
com a Bé de Protecció Urbanística (BPU), no tant com a
edifici singular sinó com a part
d’un conjunt.
Funcions del nou espai
Una vegada estiguin acabades les obres, l’edifici acollirà l’Oficina del Pla de Barris,
relativa a la rehabilitació del
barri de Sant Agustí, oficina
que ara mateix és a Cal Maco,

Imatges virtuals de la futura seu del clúster de la pell d’Igualada.

sales per a activitats de suport
del Museu de la Pell, i una
cafeteria, a banda de les accions pròpies d’esdevenir seu
del sector industrial de la pell
d’Igualada.
Les obres adaptaran l’edifici als usos que properament
acollirà i als estàndards de seguretat, accessibilitat i funcionalitat, però posarà especial
atenció a la posada en valor
dels seus elements distintius.
Així doncs, es mantindran els
elements estructurals originals, es respectaran en la mesura del possible les façanes
exteriors i les parets originals
de pedra o maó massís, es
recuperaran els forjats metàŀlics i les bigues de fusta dels
sostres i es conservaran les
escales existents, d’obra, amb
volta de ceràmica, de metall i
de fusta.

L’edifici serà el referent comercial del
sector dels curtits
d’Igualada, seu de la
“Capital Europea de
la Pell de Qualitat”.
Les obres acabaran
en nou mesos.
Jordi Pont, però, afegeix que
“cal una intervenció molt profunda, perquè els edificis es
troben en un estat bastant
precari i presenta diferents patologies estructurals lligades a
la seva antiguitat”.
Les obres tenen una durada prevista de nou mesos i
un cost de 590.000 euros,
subvencionats en bona part
per fons de la Generalitat de

Catalunya, la Diputació de
Barcelona i la Unió Europea.
“Aquestes obres han de servir
de model de com rehabilitar
un espai del barri del Rec”, va
dir el regidor.
Compatible amb
el trasllat dels adobers
Que l’Adoberia Bella sigui la
seu del clúster de la pell no
és incompatible amb el trasllat
previst de les indústries adoberes al futur polígon entre
Igualada i Jorba. “El trasllat de
les adoberies tothom té molt
clar que s’ha de fer, però a
l’Adoberia Bella s’hi faran les
accions empresarials i comercials, en un espai idoni, al bell
mig del barri del Rec i al costat d’una oferta museística de
primer ordre com el Museu de
la Pell i Cal Granotes”, explica
Pont.

REDACCIÓ / LA VEU

Mesura benvinguda
però insuficient
Davant d’aquesta situació, la
portaveu local d’Iniciativa respon que “per sort l’Administració Local compta amb una
eina molt potent que pot tenir
“caràcter supletori” quan la legislació estatal no contempla
criteris de progressivitat: les
subvencions”. Per això aplaudeix que el govern de CiU i
ERC hagin dut a terme finalment unes bases de subvenció per l’IBI, malgrat que troba
que són insuficients.
Mateu apunta que “les darreres dades aportades per la
EPA són escruixidores: baixa
el nombre de persones aturades, amb un percentatge lleugerament per sota del 25%,
però també baixen els llocs
de treball”. En els tres primers
mesos que ha crescut el PIB
s’han destruït 210.000 llocs de
feina. La contractació indefinida baixa, creix la temporal i
també disminueixen els autònoms.
La regidora d’Iniciativa insisteix finalment que “en una societat que ha fomentat des de
fa anys la compra d’habitatge
i amb diferents governs, l’impacte de la crisi posa a moltes
famílies en una difícil situació”.

Igualada
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Preparen tres rutes per fer a peu
i en bici dins d’Igualada
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La setmana vinent, Aerosport!

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Igualada disposarà ben aviat
de tres rutes per fer a peu, corrent o en bici, degudament senyalitzades, en el que s’anomenarà “l’Anella Verda” de la
ciutat. El projecte s’inclou dins
de la iniciativa “Ciutat Amable”, que pretén omplir la ciutat de recursos per a l’activitat
física i la vida saludable.
160 zones verdes
El regidor Josep Miserachs,
tinent d’alcalde d’Entorn, explicava dimecres que, avui, la
ciutat disposa de 160 zones
verdes. “L’Organització Mundial de la Salut recomana 10
metres quadrats per habitant
de zona verda, i a Igualada
n’hi ha 22,9. En podem estar
molt satisfets. Barcelona, per
exemple, només en té 7”, deia
el regidor, qui també donava a
conéixer que el 89% dels igualadins viu a menys de 50 metres d’una zona verda. “També
tenim tants arbres com habitants hi ha a la ciutat, i de 88
espècies diferents”.
Tres circuits diferents
En total, es prepararan tres
circuits -de més petit a més
gran en durada- per a aprofitar
tots aquests recursos “verds”
que té la ciutat. Aquesta gran
“anella verda” comptarà amb
tres subanelles, de diferents
llargades i dificultats però, en
tots els casos, estaran especialment dissenyades, senyalitzades, assegurades i adaptades per al lleure i la pràctica
de l’activitat física.
L’Anella Fluvial tindrà un recorregut de 6,3 quilòmetres i
un traçat circular passant pel
Parc Fluvial, el Rec i el Passeig Verdaguer. Serà de dificultat baixa i es podrà recórrer
a peu en una hora i mitja i amb
bicicleta en uns 35 minuts,

Pep Solé, Joan Domènech i Àngels Chacón, durant la presentació d’Aerosport.
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Josep Miserachs, durant la presentació de l’anella verda d’Igualada. Foto: JP

aproximadament.
L’Anella Central, de la seva
banda, tindrà 8,8 quilòmetres
i proposarà un recorregut que
unirà el passeig Verdaguer i
l’Avinguda de Catalunya. La
seva dificultat serà mitjana i
es preveu que pugui ser recorreguda a peu en 2:15 hores o
amb bicicleta en una hora,
amb una dificultat mitjana.
Finalment, l’Anella de Les
Guixeres serà la més llarga
i la que presentarà una major
dificultat: 13,1 quilòmetres,
passant per l’Avinguda de Catalunya i pujant fins la zona de
Les Comes i les Guixeres.
Miserachs deia dimecres que
“aquestes anelles es podran
recórrer separades o combinant-les, de manera que cada
persona podrà trobar un recorregut amb la distància i la
dificultat que necessiti”. De fet,
quan es recorri la gran Anella
Verda en tot el seu perímetre,
això suposaran 20,5 quilòmetres. Miserachs afegeix que
“aquest projecte s’emmarca
en un altre de més gran, el
de Ciutat Amable, que vol,
amb accions com aquesta, fer
d’Igualada una ciutat acollidora i que permeti als seus ciutadans gaudir l’activitat física a
l’aire lliure, l’esport en família i
la vida saludable”.
Aquest any 2014 l’Ajuntament

adequarà l’anella inferior, la
Fluvial, que és la que ja té més
trams existents i que requerirà
una intervenció menor. Amb
un pressupost de 100.000
euros, s’hi posaran elements
de seguretat i senyalització,
s’hi afegiran tres zones de
descans al Rec, a l’Avinguda
Gaudí i a la piscina del Recasens i es tancarà l’anella al
seu vessant Est, adequant un
nou camí que enllaci des del
Tanatori al Passeig Verdaguer,
seguint el torrent d’Òdena en
sentit ascendent.
Les altres dues subanelles es
preveuen per als anys 2015 i
2016. Caldrà dur a terme accions com ara la implantació de
passos de vianants o regulació semafòrica en punts on ara
no n’hi ha, l’adaptació de camins sobretot als extrems Est
i Oest de cadascuna d’elles, la
millora de voreres, la revisió
de l’enllumenat o la implantació d’elements de senyalèctica
que identifiquin cada recorregut. De moment a l’Avinguda
de Catalunya s’està adequant
per a vianants el tram entre
l’Escola Dolors Martí i l’Hospital, i aviat es farà un nou vial
al lateral del primer tram de la
carretera de Les Maioles, que
formarà part de l’anella superior i que permetrà accedir millor a peu a les Guixeres.

Els dies 24 i 25 de maig, la
setmana vinent, tindrà lloc la
fira Aerosport, que arribarà a
la 22a edició. Vols d’iniciació,
demostracions de simulació
de vol, més d’una trentena
d’empreses, conferències tècniques, i fins i tot un avió de
la Air Race F1 es donaran cita
a l’aeròdrom Igualada-Òdena,
que espera rebre 6.000 visitants.
S’esperen més
de 200 aparells
Un any més el cel de la comarca s’omplirà de colors amb els
més de 200 aparells que s’enlairaran i creuaran la conca
d’Òdena. El certamen obrirà
portes el dissabte a les 10
del matí. El president de Fira
d’Igualada, Joan Domènech,
ha recordat durant la presentació de la fira, aquesta setmana, que essent l’entrada gratuïta, és un certamen amb dos
tipus de públic molt diferenciat
i complementari, el més especialitzat i que té a Aerosport un
espai i una plataforma perfecta per a fer negoci, i el més ge-

neral, apassionat o encuriosit
per l’aeronàutica i que trobarà
durant dos dies les darreres
novetats, els aparells més espectaculars i fins i tot la possibilitat de fer un vol d’iniciació.
Per part dels dos municipis vinculats a l’aeròdrom, l’alcalde
d’Òdena, Pep Solé, i la regidora de Dinamització econòmica
de l’ajuntament d’Igualada,
Àngels Chacón, han coincidit
a destacar la importància que
té una infraestructura com la
de l’aeròdrom per la comarca,
i han reiterat el seu compromís de treballar i vetllar per
a que s’hi desenvolupin activitats econòmiques, un compromís que implica l’aposta
per aquesta infraestructura i la
recerca d’empreses, entitats i
inversió per a fer-ho possible i
treure’n el màxim profit.
Aerosport serà, un any més,
una manera de posar el nostre territori al mapa nacional
i internacional, amb visitants
d’arreu de la península i del
sud d’Europa.
Més informació a la propera
edició de La Veu

Empresa especialista en la reparació i millora tècnica
de qualsevol tipus de bomba tant sigui d’aigua neta,
d’aigua residual o de procés.
Busca:
Ajustador-muntador de maquinària
Es tracta d'un treball de precisió en el qual es demana concentració i una àmplia visió espacial. Aquest lloc de treball consisteix en saber garantir el muntatge adequat (presa de mides,
toleràncies de muntatge requerides) de tot tipus d'equips
rotatius.
L'ajustador-muntador reporta qualsevol incidència directament al cap de taller. Al mateix temps, té la capacitat de jutjar i
actuar sobre les altres feines i/o etapes anteriors al muntatge.
Requeriments absolutament necessaris:
Formació de Grau Professional Superior
Requeriments d'ofimàtica bàsica
Experiència en el sector o similar de com a mínim 10 anys.
Idiomes: anglès bàsic
La vessant comercial serà presa en compte a l'hora de l'elecció
del candidat.
Contracte:
Jornada completa, període de proves de 3 mesos
Remuneració: a concretar posterioment

Interessats enviar CV a:

ehanoia@ehanoia.com o Av. carrtera Igualada 115. 08784 Piera.
Ref. Ajustador-muntador de maquinària
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SEAT fa al Campus Motor Anoia
jornades de formació de l’empresa

PERE PRAT

Perspectives
laborals
Els que escolten les explicacions dels governs i entesos
sobre la millora econòmica,
queden desencisats quan
veuen que això no té una
correlació amb la situació
personal que viuen. Són
massa els que porten molt
temps a l’atur i que malviuen
de feinetes mal pagades.
O d’encàrrecs d’amics que
paguen per serveis ningú
declara, però que ajuden a
no sentir-se humiliats. I és
que la independència més
important és l’econòmica.
Però sembla que hi hagi algun poder interessat en què
la majoria de la societat visqui en precarietat, depenent
del subsidi i de l’ajut del govern, perquè això justament
és el que els dóna el poder.
Molt han canviat les coses
des de la revolta d’Haymarket, al maig de 1886, que
lluitava per una jornada de
vuit hores. Aleshores es podia treballar, però esclavitzat
per horaris eterns i els pocs
diners per mantenir la família. El 1998 Martine Aubry,
ministre del President Miterrant, va legislar les 35 hores
a França. Però la norma s’ha
anat desdibuixant fins tornar
a les 40.
S’ha acabat l’època en què
a l’acabar els estudis s’iniciava una vida laboral. Que hi
havia estabilitat laboral, confiança en el futur i concordança entre esforç i progrés
professional. Gent que entrava en una empresa i que
ja no la deixava fins la jubilació. En aquells moments les
forces sindicals lluitaven per
defensar la correlació entre
salari bàsic i el cost de vida.
Ara la disrupció econòmica
que generen els mercats
emergents i els tradicionals,
parlen de productivitat, competència i atur. L’escassetat
de treball va acompanyada
de precarietat, inestabilitat,
retribucions baixes i també
de moltes incerteses que
condicionen el desenvolupament i el progrés personal.
Però en aquest món global,
Occident és la bandera dels
països rics (tenint en compte el PIB i també els serveis
que disposa la societat)
Però també és cert que el
cost d’aquest serveis s’estan
escapant-se de la capacitat
dels pressupostos. I això
provoca l’empobriment sense aturador de la classe mitjana. I a l’estat espanyol s’hi
han d’afegir els sis milions
d’aturats, que són una llosa
molt feixuga, especialment
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perquè la perspectiva de que
es redueixi la taxa d’atur per
sota del 20% té un horitzó del
2017 (atenent les prediccions del ministre de Guindos,
que molts encara consideren
optimista). I és que el feble
creixement econòmic no permet generar ocupació de forma significativa i de qualitat.
Per això es reclamen polítiques actives de foment a la
creació d’empreses i ajuts
per les activitats existents,
via reducció d’impostos o
deduccions per reinversions.
Tothom sap ja ha entès que
són les empreses les que
creen ocupació productiva i
que la que generen els serveis i les administracions,
malgrat ser molt significativa,
necessiten dels pressupostos per poder-se mantenir.
Els aturats de llarga durada
tenen males perspectives
per evitar la seva exclusió
definitiva del mercat laboral
i veuen com cada vegada
s’apropa més el risc de la
marginació i la pobresa. Les
previsions de l’atur estructural a l’Estat se situa per sobre del 15%. Els ajuts públics
a la formació s’han canalitzat
a través d’organitzacions
empresarials i sindicals i
malauradament en ocasions
han estat l’origen de finançaments espuris i d’inacceptables corrupcions.
Les prediccions diuen que tot
continuarà més o menys com
fins ara, malgrat haver-hi
mecanismes per canviar les
tendències negatives i per
potenciar la creació d’ocupació de forma intensiva, de
qualitat i adequadament retribuïda. I per posar-ho en funcionament cal assumir que la
situació es pot canviar. S’ha
d’aturar la destrucció d’empreses, que s’ha anat produint només per la teoria de
que són activitats sense futur
ni alt valor afegit. I per això
cal acceptar una revisió del
passat. Ni s’ha de condemnar la industria tèxtil, ni pensar que tot ho resoldrà l’economia terciària. Reconèixer
que moltes prediccions han
estat totalment equivocades.
El futur s’enfronta amb la feina de cada dia. Per això no
hi ha d’haver la resignació,
ni creure en la predeterminació. La clau sempre són les
persones, les seves capacitats, la seva fe i la seva lluita.
La convicció de cada un de
nosaltres. Perquè el problema no el resoldran els altres,
sinó nosaltres mateixos.

REDACCIÓ / LA VEU

Més de 150 formadors de
l’empresa Seat procedents de
diversos països com Àustria,
França, Luxemburg, Itàlia o
Argèlia, estan realitzant des
d’aquesta setmana passada
una formació internacional al
Campus Motor Anoia.
Les jornades, que porten per
títol “Llançament de models i
noves tecnologies 2014”, van
adreçades als enginyers que
després hauran de formar el
personal de la Seat als seus
respectius països. Entre d’altres vehicles, serà objecte
d’estudi el nou Seat León ST
presentat recentment.
La formació s’allargarà fins el
dia 6 de juny en diversos torns,
i s’ocuparan simultàniament
dos dels Boxs principals de la
planta baixa del Campus, que
disposa de boxs especialitzats
en mecànica, GNC (Gas Natural Comprimit) i Vehicle Elèctric. Els espais estan equipats
amb els recursos necessaris
per a les tasques que haurà
de desenvolupar Seat (elevadors, bancs de treball, punts
de recàrrega per vehicle elèctric, etc).
Els primers en realitzar la formació han estat els enginyers
dels mercats d’Àustria i de
l’Estat espanyol i al llarg de
les properes setmanes aniran
arribant a Castellolí desenes
de formadors dels mercats de
França, Bèlgica i Itàlia, entre
d’altres.
Els directius de la Seat van
escollir les instal·lacions del

Alumnes de formació de SEAT a les instal.lacions de Castellolí.

Campus Motor Anoia per realitzar les seves jornades de
formació després de diverses
visites i havent comprovat que
l’equipament reunia tots els
requisits tecnològics i les condicions de privacitat necessàries per a les sessions. A més,
en van valorar la proximitat
amb Martorell, on té la seu la
companyia, i amb la capital,
Barcelona.
L’empresa fabricant d’automòbils Seat SA, amb seu a Martorell, actualment és una companyia subsidiària del grup
alemany Volkswagen i factura
gairebé 7 milions d’euros anuals. Tres quartes parts de la
producció anual s’exporta a
setanta països de tot el món.
Campus Motor Anoia,
cinc mesos d’activitat
El Campus Motor Anoia va
obrir les portes el passat mes
de desembre a Castellolí, i en
només cinc mesos ja ha realitzat diverses sessions de treball i formatives, com la que va

tenir lloc aquest mes de maig
adreçada als participants de
la cursa Rider1000. També
ha captat l’atenció de primeres figures del motor com el
sotscampió del Dakar Jordi Viladoms, que va deixar la seva
“rodera” a l’espai destinat als
esportistes d’elit conegut com
“la petjada del motor”.
L’edifici, impulsat pel Consell
Comarcal de l’Anoia, és un
centre tecnològic per acollir
activitats i esdeveniments organitzats per empreses dels
sectors automobilístic, aeronàutic, esports i el relacionat
amb les energies renovables.
La seva posada en marxa ha
convertit l’Anoia en el territori
de Catalunya més ben preparat per atendre les necessitats
del sector del motor, ja que el
nou equipament empresarial
se suma a l’oferta del circuit
de velocitat Parcmotor i al
centre de formació de pilots
Fast Parcmotor, situats també
a Castellolí.

La Cambra alerta l’abandonament dels
polígons per part de l’administració
REDACCIÓ / LA VEU

Pràcticament 22 mesos després d’haver-ho denunciat la
Cambra i després d’haverho constatat de nou, la Unió
de Polígons Industrials de
Catalunya (UPIC), organisme depenent de les cambres
catalanes, denuncia que la
manca d’un marc legal per a
la gestió dels polígons suposa
una important trava a l’hora de
millorar-ne l’oferta. Aquest fet,
atesa la desatenció per part
de molts ajuntaments, té com
a conseqüència directa que
el 50% dels polígons de Catalunya presentin deficiències
en les seves infraestructures
(senyalització, accessos, etc.)
i que la desocupació rondi ja
el 40%.
Mitjançant
l’establiment
d’aquest marc normatiu de
relació entre el sector públic

i privat, el teixit empresarial
present als polígons es podria agrupar i participar en la
cogestió dels polígons, conjuntament amb les autoritats
municipals i comarcals, en el
cas d’afectar a més d’un municipi. En estudis desenvolupats
per la UPIC per encàrrec de
diversos agents, com ara l’INCASOL, s’ha xifrat en menys
d’un 20% la inversió als polígons que els ajuntaments fan
dels tributs de les empreses
ubicades en els mateixos polígons. Això suposa un greuge
comparatiu en front de la resta
d’activitats econòmiques del
municipi. En la pràctica totalitat dels polígons existents a
Catalunya, les empreses no
tenen ni tan sols accés a una
connexió de banda ampla.

Accés a connexió
de fibra òptica
Un nou marc normatiu hauria
d’afavorir la implantació de
fibra òptica al conjunt del territori, així com un marc d’actuació que impliqués a les operadores d’internet. A diferència
del que passa en les comunitats de veïns, per exemple,
les empreses instal·lades als
polígons pateixen un buit legal
que té com a conseqüència
que moltes empreses renunciïn a instal·lar-s’hi (40% de
desocupació) i optin per trobar
altres ubicacions que els garanteixin l’accés a les noves
tecnologies,
imprescindible
per al creixement dels seus
negocis. Amb aquest nou model, també es resoldrien els
problemes endèmics de manteniment, seguretat i senyalització dels polígons.
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Primavera Gran d’Igualada 2014

Avui comença la “Primavera Gran”
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres comença una
nova edició de la seva Primavera Gran, que s’allargarà durant 10 dies. Aquesta és una
iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació
de Gent Gran, amb el suport
de la Diputació de Barcelona
i el departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, que aplega
tot un seguit de propostes culturals, musicals i lúdiques destinades al col·lectiu de gent
gran de la ciutat.
Hi haurà sortides organitzades, com la durà a visitar Verdú i Vallfogona de Riucorb els
dies 20 i 22 de maig, la que
permetrà assistir a la missa
conventual i visitar l’abadia de
Montserrat o la caminada amb
visita comentada al Cementiri
Nou d’Igualada, un dels grans

actius arquitectònics de la ciutat.
Les propostes musicals i
d’animació seran un altre dels
grans eixos. Demà 17 de maig
hi haurà una ballada de sardanes al Casal del Passeig i
el recital Primavera, poesia i
cançons a l’Espai Cívic Centre. 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 Enrich. El dia 24 hi haurà concert
de la Coral Cors Units a l’Ateneu 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 persones que enguany fan vuitanta anys que tindrà lloc el
21 de maig a l’Escorxador, el
dinar per commemorar els vint
anys de festes de primavera,
o el sopar de celebració de les
noces d’or matrimonials, tots
dos el dia 23 de maig.

El grup de play-back “Llum i Color” actuarà diumenge a l’Ateneu.

La coral “Cors Units”, a la
Trobada de Navarcles

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 16 de maig
Inauguració de la Primavera
Gran 2014
A càrrec d’un representant del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya, Marc Castells i
Berzosa, alcalde de la ciutat,
Joan Torras i Compte, regidor
d’Acció Social i Promoció Personal, i Lluís Mas i Busqué,
president de l’Associació de
Gent Gran d’Igualada. Actuació de la Coral “Terra Nostra”.
En acabar hi haurà un refrigeri
per a les persones assistents.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Casal del Passeig
Dissabte 17 de maig
Ballada de sardanes
Hora: a les 12 del migdia
Lloc: Casal del Passeig
Primavera,
poesia i cançons
Recital poètic i musical a càrrec de Lleonard del Rio i Marisa de la Torre, acompanyats
per la Coral Cors Units de
l’Associació de la Gent Gran
d’Igualada i la Coral de Santa
Maria d’Igualada.
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Diumenge 18 de maig
Espectacle de playback
Espectacle del grup de
playback “Llum i color”, de
l’Associació de Gent Gran
d’Igualada, amb la directora
Pilar Benito i el vestuari a càrrec de Pere Via.
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre l’ Ateneu
Preu: 5 € els socis (de l’Associació de Gent Gran d’Igualada). 6 € els no socis
Dilluns 19 de maig
Concert de piano a càrrec de
Ramon Enrich dins un iglú de

vent. Tot seguit hi haurà refrigeri per als assistents.
Hora: a les 11 del matí
Lloc: jardí de la Residència
Pare Vilaseca
Dimarts 20 de maig
Excursió a Verdú i Vallfogona de Riucorb
Preu: 25 €
Sortida: a les 10 del matí,
Estació d’autobusos.
El viatge inclou: autobús, visites i dinar. Arribada: cap a les
7 del vespre.
Excursió a Montserrat
Sortida: a les 9 del matí
Lloc de sortida: Passeig Verdaguer, 45 (cantonada c/Òdena). Arribada: cap a les 6 de
la tarda.
Preu: 25 € els socis (de l’Associació de gent gran d’Igualada). 27 € els no socis
Dimecres 21 de maig
Caminada i visita comentada al Cementiri Nou
Hora de sortida: a les 10 del
matí, Casal cívic Montserrat.
Sopar de celebració de les
persones que fan 80 anys
Hora: a les 8 del vespre, a
l’Escorxador. Inscripcions: a
l’Espai Cívic Centre, telèfon
93 806 81 01
Dijous 22 de maig
Excursió a Verdú i Vallfogona de Riucorb (mateix preu i
horaris que dimarts)
Divendres 23 de maig
Taller “Amics i més que
amics”
Hora: a les 11 del matí
Lloc: IMC-Biblioteca Central
d’Igualada. Places limitades
amb inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. Tothom hi pot
assistir com a públic.
Missa a Santa Maria
Cantarà la coral Cors Units,

de l’Associació de gent gran
d’Igualada, dirigits per la Sra.
Coni Torrents, i al piano el Sr.
Isidre Solé.
Hora: a les 12 del migdia
Lloc: Arxiprestal basílica de
Santa Maria
Dinar d’aniversari
Dinar del 20è aniversari de les
festes de primavera de l’Associació de Gent Gran d’Igualada i ball amb el músic Santané.
Hora: a les 2 del migdia
Lloc: Casal del Passeig
Preu: 12 € socis (de l’Associació de gent gran d’Igualada).
15 € no socis
Sopar de celebració de noces d’or matrimonials
Hora: 8 h del vespre
Lloc: Hotel Ciutat d’Igualada
Inscripcions: Gabinet d’Alcaldia i protocol, tel.93 803 1950,
ext. 537
Dissabte 24 de maig
Concert de la Coral i espectacle
Concert de la coral Cors Units
de l’Associació de gent gran
d’Igualada, dirigit per Coni Torrents i al piano Isidre Solé.
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu
Preu: 5 € els socis (de l’Associació de gent gran d’Igualada). 6 € els no socis
Diumenge 25 de maig
Concert Escenes d’òpera i
sarsuela
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu
Preu: 5 €
Dilluns 26 de maig
Cloenda de la Primavera
Gran
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

CASAL GENT GRAN / LA VEU

Avui divendrLa Coral de l’Associació del Casal del Passeig
“Cors Units” participa de la 9a.
Trobada de Corals d’Esplais,
al Teatre – Auditori Agustí Soler i Mas, de Navarcles, ple
fins dalt, en que ens varen fer
sentir i gaudir d’una tarda de
música, amb un excel·lent repertori per part de les sis corals d’arreu de Catalunya.
Per part de l’Associació de
Gent Gran d’Igualada, estem

cofois de l’actuació de la nostra Coral, que sota la Direcció
de Coni Torrents i al Piano
Isidre Soler, només calia escoltar els aplaudiments, per
valorar el nostre grup. La Trobada va estar ben organitzada
i amb l’Auditori que tenen feia
molt de goig amb una molt
bona sonoritat.
Cal felicitar l’Esplai de Navarcles per la seva organització
i esperem poder participar en
altres trobades com aquesta.

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE

WIFI + PORTÀTIL + IPAD
IMPRESSORA + CORRENT 220V
trànsfers de fins a

8 passatgers
609 478 219 facebook.com/taxisigualada
info@taxisigualada.com twitter.com/taxisigualada
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Especial Salut
La importància de la nutrició en els infants
La infància és un període
de desenvolupament físic i
intel•lectual que requereix un
gran consum d’energia i, per
tant, una alimentació equilibrada i saludable.
És, a més, l’etapa idònia per
adoptar hàbits alimentaris estructurats:
Esmorzar complet a casa
Repartiment de la ingesta diària entre quatre i sis àpats.
Adequació de la quantitat de
les racions a les necessitats
individuals.
Cal potenciar el consum de:
- fruita fresca i de temporada,
com a postres habituals dels
àpats i com a complement
d’esmorzars i berenars.
- verdures i hortalisses de
temporada en el primer plat i/o
com a guarnició del segon plat
dels diferents àpats, a més de
garantir la presència habitual
d’amanides.
- llegums i fruita seca crua o
torrada sense sal.
- farinacis (pa, pasta, arròs...)
integrals.
- lactis desnatats o semidesnatats i, principalment, en forma de llet, iogurts i formatges.
pa, preferentment integral, en
els diferents àpats.
- l’oli d’oliva.
- l’aigua com a beguda bàsica
i vital, tant en els àpats com
entre hores.
Convé reduir:
- la ingesta freqüent de llami-

nadures i prioritzar com a alternativa la fruita seca sense
sal (nous, ametlles, avellanes...) i dessecada (panses,
orellanes, figues seques...).
- les begudes ensucrades (coles, taronjades, begudes isotòniques, sucs, etc.) i prioritzar
el consum d’aigua.
- la brioixeria i la pastisseria,
i prioritzar el consum d’entrepans.
- les cremes de xocolata,
mousses i d’altres, com a pos-

tres habituals dels àpats.
- el menjar ràpid (fast food).
- les preparacions i derivats
carnis processats, que tenen
major contingut en greix (embotits, patés, salsitxes, etc.).
L’alimentació
L’alimentació és un procés
que ens acompanya al llarg
de la vida, a través del qual
obtenim els nutrients i l’energia que permeten cobrir els
requeriments de l’organisme.

Els nutrients que aporten
energia són: hidrats de carboni, proteïnes i greixos (anomenats macronutrients). Els
nutrients que no aporten energia són: vitamines, minerals
(anomenats micronutrients) i
aigua.
Hi ha cinc grups de nutrients:
proteïnes
hidrats de carboni
greixos
vitamines

minerals
Cap aliment els conté tots. Per
això s’ha de procurar menjar
variat amb moderació i de
manera equilibrada.
La
combinació
adequada
d’aliments es representa en la
piràmide de l’alimentació saludable, que indica que aconsella sobre les proporcions dels
diferents aliments que cal incloure a diari:
- de quatre a sis racions de
cereals i fècules (pa, arròs,
pasta, patata...) preferentment
integrals
- cinc racions de fruites i verdures
- de dues a quatre racions de
llet i derivats (formatge, iogurt,
etcètera...)
- dues racions d’ous, peixos,
carn blanca, llegums o fruita
seca
- de 3 a 6 racions d’oli i fruita
seca
- de 4 a 8 gots d’aigua
Les carns grasses, els dolços
i llaminadures, les begudes
ensucrades,etc. , es poden
incloure amb moderació i de
manera ocasional.
Per programar una alimentació saludable i sensorialment
satisfactòria, cal saber les
possibilitats nutritives i d’ús
dels aliments, que sovint es
classifiquen en grups d’acord
amb els nutrients que contenen. Per això és convenient
incloure en la ingesta diària
aliments de tots els grups.

Gent gran més activa: 10 trucs que us ajudaran
1. Cada pas compta! El moviment és una oportunitat per fer
salut i mantenir l’autonomia.
2. Manteniu-vos actius cada
dia de tantes maneres com
sigui possible, perquè això
és bo per a la salut. Feu bricolatge, jardineria, etc. Pugeu
escales i, si teniu bicicleta estàtica, utilitzeu-la.
3. Aneu a comprar caminant
a un comerç proper. Si heu
d’anar més lluny i agafeu l’autobús o el metro, baixeu una

parada abans.
4. Gaudiu activament del vostre temps lliure amb activitats
com la petanca, el tai-txi, les
activitats aquàtiques i els diversos tipus de ball, com els
de saló, els balls en línia o les
sardanes.
5. Organitzeu-vos el temps
per fer activitat física cada dia.
Hauríeu de caminar diàriament, com a mínim, 30 minuts
seguits, o bé 3 estones de 10
minuts o fent 10.000 passes
EL CENTRE DE DIA

5 Anys de garantia

· Última tecnologia en audiòfons digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audiòfons de totes les marques.
· Personal titulat.
Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

L’ESTADA

• Personal especialitzat i qualificat • Servei d’infermeria
• Servei a domicili • Higiene personal
• Dietes equilibrades • Jardí amb sol tot el dia
• Horaris flexibles

c/ d’Òdena, 119 - 08700 IGUALADA -

Tel. 93 803 96 23

Centre col.laborador de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

acumulades (podeu servir-vos
d’un podòmetre).
6. Apunteu-vos a un grup de
caminades. Quan quedeu
amb amics o familiars per parlar, en lloc d’estar tota l’estona
asseguts, camineu.
7. Col·laboreu com a voluntaris o participeu en algun grup
de la comunitat fent tasques
actives.
8. Jugueu amb els vostres
néts. Si els porteu caminant
a l’escola, obtindreu beneﬁcis
tots plegats.
9. Quan mireu la televisió,
aproﬁteu els anuncis per fer
pauses actives com aixecarse, caminar o fer exercicis
d’estirament de braços i cames.
10. Mentre parleu per telèfon
a casa, estigueu dempeus o
passejant pel passadís.
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Especial Salut
La fragilitat de l’adolescència

Què són les lumbàlgies?

Podem explicar moltes històries d’adolescents i si aprofundim, en elles ens adonarem
que en la majoria de les que
podem fixar-nos hi ha una
gran fragilitat. Comencen a
descobrir el món i a teixir les
seves relacions amb molts
sentiments confusos i incomprensibles sobre qui són i que
s’espera d’ells i amb una necessitat vital de ser vistos i reconeguts.
Una de les històries, infinitament repetida, que sempre
ens ha de cridar l’atenció és
la de l’adolescent que no és
el més apreciat del seu grup,
que no té amics de confiança de fa anys, i que de cop i
volta fa un canvi espectacular
imitant a un amic que ha aparegut de forma sobtada a la
seva vida. En un tancar i obrir
d’ulls canvia la forma de vestir, la forma de parlar, la forma
de tractar als altres, les seves
rutines, … Hem d’estar alertes
davant d’aquesta història.
Als adults ens pot semblar
que l’adolescent que no és suficientment apreciat pels seus
companys es pot adaptar a
la situació d’indiferència o de
poca rellevància i acceptar-la,
però l’adolescent és una persona que necessita ser vista i
en realitat està sempre a l’espera de ser important, de ser
admirat.
En massa ocasions estarà disposat a fer el que sigui per tal
de tenir a algú pròxim, algú que
el vegi, algú que l’elogiï, algú
que li atorgui valor. Podran fer
regals a aquesta nova amistat,
riure-li tot el que fa, actuar de
forma temerària o delictiva per
agradar-li. Tant serà el seu desig d’amistat i reconeixement
que no es donarà compte que
aquesta nova persona que ara

Les lumbàlgies són dolors a la
part baixa de l’esquena. Si, a
més, aquest dolor s’irradia fins
a sota d’un o dels dos genolls
s’anomena ciàtica.
Les causes més freqüents de
les lumbàlgies són els esforços continuats, els sobreesforços puntuals i les postures
inadequades i mantingudes
durant temps.
L’exemple més clar és l’aixecament de pesos de manera
inadequada, tant de forma
contínua com sobtada.
Per prevenir una lumbàlgia cal
que :
- Manteniu una bona condició física general i local, en la
zona de la musculatura abdominal i de l’esquena.
- Feu postures adequades per
disminuir els esforços. Aprimeu-vos, en cas d’obesitat, i
deixeu de fumar.

sembla que li veu totes les
qualitats que abans no li veia,
actua per un interès personal,
no oblidem que també és adolescent, i que probablement el
que estarà fent és provocar l’
enveja a un altre company o
intentar obtenir l’atenció d’algú
altre o inclús allunyar a la seva
víctima d’alguna bona oportunitat. El que ara és apreciat no
s’adonarà tampoc del canvi
que se li esta exigint per ser
apreciat, innocentment pensarà que simplement fins ara no
l’havien vist. Estarà sent utilitzat sense ser-ne conscient.
Com a pares hem de ser investigadors delicats i respectuosos de la vida dels nostres
adolescents, però això no serà
suficient perquè ells vagin
construint una vida amb valor
afegit. Perquè sigui suficient,
també hem de ser capaços
d’actuar sense intrusió. Actuar
perquè són més petits del que
ells creuen i sense intrusió
perquè són més grans del que
nosaltres creiem.

La seva fragilitat ve justament
de la coincidència, en el temps
i l’espai, de ser petit i gran alhora.
Acompanyar els nostres nois i
noies en les inquietuds generals de l’edat: drogues, sexe,
admiració exagerada, pors,
impulsivitat, lleialtats malenteses, etc., ajudar-los a distingir
el que són amistats i el que
no, pensar juntament amb ells
sobre el fet que les accions
tenen conseqüències i que
aquestes s’han d’assumir i assegurar-los que passi el que
passi sempre estarem al seu
costat.
Actuar sense intrusió pot semblar una absoluta contradicció. Però són dues accions
que s’han de posar en marxa
alhora quan vivim amb adolescents. Si no actuem, els
podem perdre pel camí i si
som intrusius, ens tancaran
la porta. Així de delicada és la
situació.
Dolors Capellades
Psicòloga Clínica

Són greus les lumbàlgies?
Les lumbàlgies són molt freqüents, vuit de cada deu
adults les pateixen alguna vegada a la seva vida.
La gran majoria, un 90%, es
cura en un temps d’una a qua-

tre setmanes. Encara que, a
vegades, les lumbàlgies siguin
molt doloroses heu de pensar
que la vostra esquena no pateix un mal greu.
Durant aquest període no cal
que us feu cap exploració, excepte si, a més del dolor lumbar, teniu febre, debilitat sobtada en alguna de les cames
o incontinència. En aquests
casos heu de consultar el vostre metge.
Durant els primers dies de tenir una lumbàlgia el millor és
que estigueu actius, tant com
sigui possible, i només feu un
repòs relatiu. No resteu en repós tot el dia, ja que retardareu la vostra recuperació.
No feu moviments o postures
que augmentin el dolor.
Preneu paracetamol per disminuir-lo.
Posteriorment ja podreu començar a fer excercici suau,
camineu, correu a poc a poc,
nedeu. Aneu fent les activitats diàries, utilitzeu postures
correctes quan estigueu quiet, carregueu pesos, segueu,
conduïu, us aixequeu, dormiu,
etc.

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta
• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

CENTR

E O F TA L M O L Ò G I C
DR. ASENSI

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA
• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com
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Consells

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Consells

DRA.
Múnera72.i Baixos
Pascual
Av. Núria
Mestre Muntaner,

Núria Torres Riba.

de Marta Caralt
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16
IGUALADA RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal
icona73@gmail.com

Totes les especialitats en hores
convingudes

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Nutricionista i dietista

El Lupus Eritematós

E L P O S T- PA RT
El post-part, la recuperació

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

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

D E

Ofereix tots els serveis
odontològics

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA
TEL. 93 804 21 11

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ
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post-part sembla que ha de
DR. MARTIN ELENO
ser una cosa natural i senzi-

Ecografia abdominal i digestiva

lla; però en molts casos no
C. Indústria, 1és així… dependrà de molts
Tel. 93 805 29 95
OFTALMOLOGIA
IGUALADA factors..
El número d’embarassos, el

APARELL DIGESTIU

volum de la faixa abdominal,
la qualitat del teixit conjun-

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

DR. JORDI GRAELLS I
tiu, el to postural abans de
ESTRADA
l’embaràs…

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

· Dermatologia medicoquirúrgica i
Tot i així, el més important és
venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
el tipus de recuperació…. El
Hores convingudes.

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

que és molt clar és que no
Rambla Nova 39, 1r
es pot recuperar una faixa
IGUALADA
abdominal després d’un ORTOPÈDIA
part
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
amb exercicis abdominals

DERMATOLOGIA

tradicionals… El recte ab-

Caralt Carrera

adora personal

TORA TITULADA
E HIPOPRESSIU

ORTOPÈDIA
ALMENAR

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques,
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6
Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

nt Ferran 62, 3r. 1a
700 Igualada
607 215 316
73@gmail.com

dominal normalment queda

ORTOPÈDIA
separat i amb aquest tipus
E. VIVES SINGLA
d’exercici enlloc de recupe-

ORTOPÈDIA
CASES

rar el
· Ortopèdia a mida · Ajudes
a laseu estat el que fa es
mobilitat · Cadires dedeteriorar-lo
rodes
…
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
El què cal és fer exercicis
· Material antiescares
que ajudin a recuperar
l’estat
· PSICOLOGIA
· LOGOPÈDIA
Av. Andorra, 8 · IGUALADA
·
PSICOTERÀPIA
· PSIQUIATRIA
de
la
faixa
abdominal...
que
Tel. 93 804 24 27
· PSICOPEDAGOGIA
no siguin agressius..
vives.singla@cofb.net
· TERÀPIES NATURALS
Els exercicis hipopressius
ens permeten treballar tant

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
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

Psicoterapeuta
C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera
Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Hores convingudes Igualada i Barcelona

a nivell de la faixa abdominal
CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
com del sòl pelvià recupe-

ALBERT CUBÍ I MESTRES
el psicològic d’adults i nens
Tractament
- Neuropsicologia infantil. rant-los i tornant a activar
- Logopèdia.
to postural en repòs...amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
A part, no tant solspsicosomàtics,
són reco- trastorns de la sexualitat,
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament
teràpia de parella, etc...
psicològic.
manats per al post part.. sinó
- Reeducació de la veu i quequeig.
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
- Medicina i Psicologia.
també per a la preparació a IGUALADA
- Psicologia.
Hores convingudes:
C. Indústria, 1
l’embaràs...
- Nens i adults
IGUALADA
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
Tel.
93
805
29
95
Després del part el control 93 805 51 74

de les llevadores és molt important elles valoraran l’estat

Nutricionista al teu servei

del sòl pelvià

www.movimentomediterraneo.com
Núria Torres Riba

ran que hem de fer per tal de
millorar i recuperar aquestes

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

-Última tecnologia en audiòfons
zones... digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les
marques
-Personal titulat

ENRIQUE
FERNANDEZ
DIETÈTICA
I NUTRICIÓ SALLENT
Més info: 654 50 97 81

Cirurgia General
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Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

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

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

POLICLÍNICA IGUALADA
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UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

C. Folch i Tombs, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques

El Lupus Eritematós és una
patologia inflamatòria, autoinmune i crònica, que afecta
majoritàriament a dones en
edat fèrtil. Tot i que la seva
etiologia és desconeguda,
estudis científics determinen
que el component genètic
juga un paper molt important. La forma clínica més
greu és la sistèmica i els
seus símptomes són: cansament, pèrdua de pes, febre,
artritis, eritema en forma de
papallona, pericarditis, pleuritis, nefritis, arteriosclerosi
precoç, alteració sistema immunològic, depressió...
Investigacions demostren
que el tractament nutricional pot minimitzar els símptomes de la patologia. Per
tant, caldrà planificar una
dieta basificant i antiinflamatòria, reduint el consum de
greixos saturats; potenciant
el consum d’omega 3 (peix
blau, nous i llavors de lli); fomentant l’aport de carotens
(liquats de pastanaga, papaia i mango); incrementant el
consum de verdures i tubercles. Així com assegurant la
ingesta de llegums. Tanmateix, s’haurà de limitar l’aport
de fenilalanina i tirosina (presents en làctics, carn de boví
i l’edulcorant aspartam);
potenciar l’aport d’aliments
rics en vitamines B6, B9 i
B12 (per reduir el risc cardiovascular); reforçar el sistema immunològic a través de
probiòtics i aliments rics en
zenc i ferro. Així com suplementar amb espirulina, pol·
len i gelea real fresca.

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

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Alumnes de batxillerat participaran en
el concurs de debat de Jove Cambra
REDACCIÓ / LA VEU

La Jove Cambra Internacional
d’Igualada organitza aquest
proper dissabte 24 de maig
el Concurs de Debat amb el
lema “Joves a Debat, digues
la teva”, seguint amb la seva
política de formació dels joves
en aspectes com el treball en
equip i la responsabilitat.
Aquest programa consta de
dues parts: un curs de debat,
que es durà a terme a partir de les 10h al Centre Cívic
Centre, on els participants podran aprendre a parlar en públic i desenvolupar habilitats
comunicatives, i el concurs
propiament dit, que es desenvoluparà a partir de les 17h a
l’Auditori del Museu de la Pell
d’Igualada amb accés lliure
per tothom qui ho desitgi, on
els equips podran posar en
pràctica les habilitats i tècniques apreses durant el matí.
Enguany s’ha introduït un
component d’innovació fent
que els participants del concurs siguin alumnes de 1r de
Batxillerat dels instituts de la
ciutat d’Igualada que han vol-

gut participar, que són: IES
Joan Mercader, IES Pere Vives Vich, Escola Pia i IES Milà
i Fontanals.
Primer JCI Igualada ha ofert
durant tot el mes de maig, formació en oratòria a totes les
classes de 1r dels diferents
instituts participants; d’aquesta formació, cada institut triarà
els seus participants.

L’equip guanyador del concurs
serà premiat amb un abonament complet per al festival
Anòlia d’Igualada, i a la vegada s’oferirà una dotació de
600€ a gastar en material o
equipaments a l’institut guanyador. S’ha comptat amb la
col·laboració de L’Ajuntament
d’Igualada per oferir aquests
premis. Cada membre de la
resta d’equips finalistes serà
premiat amb un xec regal patrocinat per la llibreria Aqualata
d’Igualada. Es lliurarà també
una distinció al millor orador.
Tangram centre de Psicologia
i Sabates 1714 també patrocinen l’acte.
L’equip guanyador d’ Igualada, juntament amb els equips
guanyadors de les altres Joves Cambres Catalanes, quedaran classificats per competir
en la fase final catalana que
es desenvoluparà en el marc
del Congrés Nacional de les
Joves Cambres Catalanes,
que enguany se celebrarà a
Vilafranca del Penedès el proper mes d’octubre.

Fica’t els clients
a la butxaca!
Si ets un comerç t’interessarà que
tots els usuaris de la Comarca de
l’Anoia -i a curt termini de la resta de
Catalunya- puguin trobar-te amb
una recerca, ràpida i clara, tant per
nom comercial, sector, situació o per
les ofertes que hi publiquis.
Només per una quota anual de 150
o 180€ (en funció de la categoria
Premium o Premium plus)

Informa’t

610 424 420 - 93 804 24 51
info@guiaanoia.cat
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El president de la Diputació
rep a l’Ateneu Igualadí

Marc Castells, Salvador Esteve, Miquel Canet i Cesc Salamé.

REDACCIÓ / LA VEU

El president de l’Ateneu Igualadí, Miquel Canet, i el gerent
d’aquesta entitat, Cesc Salamé van ser rebuts el passat
dijous pel president de la Diputació, Salvador Esteve. A
la trobada va ser-hi present
l’alcalde d’Igualada i diputat
d’Infraestructures, Urbanisme
i Habitatge de la Diputació,
Marc Castells. El motiu de la
reunió era explicar en primera
persona la trajectòria de l’Ateneu i fer una presentació de la
nova etapa de l’entitat com a
punt d’inflexió pel futur.
La trobada s’emmarca en un
any ple d’activitats i actes institucionals de celebració del
150 aniversari de l’entitat, que
van començar el 25 d’agost

del 2013, coincidint amb el
dia exacte de la seva inauguració i acabarà el 25 d’agost
d’aquest any.
Canet i Salamé van explicarli al president de la Diputació
que la intenció de l’entitat per
als propers anys és “la de
mantenir viu l’esperit ateneista, renovar-lo i difondre’l com
els seus fundadors ho van
fer”. Per la seva part, Salvador Esteve, es va mostrar molt
receptiu, va oferir la seva col·
laboració i va felicitar a l’entitat
per la seva tasca durant tots
aquests anys.
La junta de l’entitat ha mostrat
la seva satisfacció per la trobada i pel suport aconseguit
tant de la Diputació i l’Ajuntament d’Igualada.

GuiaAnoia.cat és una app per a
mòbils existents en el mercat
(Android, ios i windows phone i
blackberry) i tauletes. De descàrrega gratuïta (anant directament a internet) amb notícies i
informació comercial destacada del conjunt de l’Anoia. És
una eina innovadora i potent
de promoció econòmica i turística per al nostre territori.

Descarrega’t l’APP
gratuïtament
o ves a la web
www.guiaanoia.cat
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En marxa la recuperació de la
locomotora del Parc de l’Estació Vella
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada durà
a terme a partir d’aquest mes
de maig tasques de recuperació i millora en l’antiga màquina de tren ubicada al Parc
de l’Estació Vella. Aquesta locomotora, la coneguda com a
número 27 Balsareny, és avui
un bon recordatori de l’època
en què el ferrocarril travessava el Passeig Verdaguer i
finalitzava el seu recorregut a
l’actual plaça de Catalunya.
Aquesta màquina, del model
Berga, va ser fabricada per
l’empresa alemanya Krauss
Locomotive Fabrik-Krauss &
Co. l’any 1896, va ser la número 7 part d’un lot de vuit
màquines adquirit per l’antiga companyia gestora de la
línia Manresa-Berga i va ser
batejada com a Balsareny.
Posteriorment, quan l’empresa s’integra a la Companyia
General de Ferrocarrils Catalans passa a lluir el número 27. Als anys ‘60 del segle
passat és retirada del servei i
l’any 1973 és instal·lada com a
monument històric a l’Estació
Nova d’Igualada. Finalment,
el 1989, és traslladada al Parc
de l’Estació Vella, on es troba
avui.

El caràcter dels igualadins, a
debat en els DdD de l’Ateneu
REDACCIÓ / LA VEU
La locomotora del Parc de l’Estació Vella ha patit moltes bretolades... però aguanta.

El consistori ha contractat l’assessorament tècnic especialitzat de l’Associació per a la
Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial (APPFI), que
ha recomanat la millor manera
de dignificar-la i preservar-la.
Aquests treballs contemplen,
entre altres, netejar d’òxid
i pintura la superfície de la
màquina, aplicar una primera
capa d’imprimació antioxidant
soldable, reparar la planxa
metàl·lica oxidada, substituir
aquelles parts que han desaparegut al llarg dels anys i,
finalment, aplicar un acabat
amb esmalt. A banda, al seu
voltant s’hi col·locaran metacrilats i una barana de protec-

ció que impediran l’accés al
seu interior, s’enjardinarà l’entorn i s’hi afegirà un rètol informatiu sobre la història del tren
a Igualada i l’Estació Vella.
Josep Miserachs, tinent d’alcalde d’Entorn de l’Ajuntament, assegura que “la locomotora Balsareny és un
testimoni molt important de la
nostra història”. Per això, afegeix, el consistori “fa un esforç
per a recuperar i dignificar un
element que ens recorda el
pes que, durant moltes dècades, va tenir el ferrocarril per
les comunicacions de la nostra
ciutat”. El cost total d’aquestes
tasques, incloent l’estudi tècnic, és de deu mil euros.

La Diputació s’interessa per la “La Kaserna”
REDACCIÓ / LA VEU

La diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de
la Diputació, Mireia Solsona,
va ser dimecres a l’equipament juvenil La Kaserna per
a valorar en primera persona
els projectes d’emprenedoria
que s’estan impulsant des del
departament de Joventut, amb
el suport de l’Oficina del Pla
Jove de la mateixa Diputació.
Amb el regidor de Joventut,

Important
empresa de
comunicació
de l’Anoia
Necessita incorporar immediatament

COMERCIAL

Joan Requesens, va poder
conèixer de primera mà les iniciatives d’aquest àmbit que es
concentren en la denominada
Caixa d’Eines per l’Emprenedoria, amb recursos centrats
en dues àrees cabdals com
són la formació i l’ocupació
dels joves. Del conjunt d’accions que inclou, destaquen les
videoexperiències #actitudvital, uns muntatges audiovisuals on joves igualadins de 16
a 25 anys transmeten amb el

seu testimoni a altres nois i noies el valor de l’emprenedoria
i la pròpia iniciativa. A banda,
la diputada també es va interessar pel nou Servei d’Orientació Laboral de La Kaserna,
que es posarà en marxa el
proper mes de setembre i que
permetrà elaborar un Currículum per Competències, que
potenciarà les seves habilitats
personals per convertir-les
en competències i facilitar-los
l’entrada al món laboral.

Es lloguen despatxos petits
Preus molt econòmics.
Amb una gran sala per a xerrades,
conferències, convencions, etc.
(aforament de 130 persones).

Requisits:
Autònom
Cotxe propi
Oferim:
Formació
% sobre objectius
Telèfon mòbil
Flexibilitat horària i organitzativa

Al centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.
Interessats truqueu al:

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com
Ref. Comercial

608 463 829

La Sala de Socis de l’Ateneu
Igualadí es va fer petita per
acollir l’últim DdD (Dimarts
de Diàlegs) que va posar a
debat la pregunta: “Igualada
s’estima?”. A partir d’un tema
abstracte com aquest es va
buscar fer una catarsi sobre
els igualadins, el seu caràcter,
valors i identitat. El resultat va
ser un intens debat on es va
poder diferenciar entre una
part del públic que es basava
en els fets històrics i la realitat
econòmica i demogràfica per
a poder identificar com són els
igualadins i una altra part que
demanava no mirar al passat i
fixar-se en les noves generacions que construeixen la ciutat
sense herències.
Amb 120 persones dins i part
del públic seguint l’acte des
de fora de la Sala a la porta,
durant una hora i mitja es va
desenvolupar un participatiu
diàleg que va començar amb
la intervenció de l’antropòloga
de la Universitat de Barcelona
especialitzada en Antropologia Urbana, Mercedes Fernández-Martorell, qui va parlar
del què vol dir estimar i sobre
el sentiment de pertanyença
o arrelament a una ciutat. Va
destacar que “tothom és diferent perquè l’entorn en el qual
creix cadascú determina el
nostre caràcter, però sí que hi
pot haver un sentiment com-

partit respecte a la ciutat”.
Acte seguit es va passar a escoltar les intervencions de la
“Fila 0” amb Antoni Dalmau,
Paulina Jordán i Irene Dalmases que representaven un
igualadí que viu a Igualada,
una nova igualadina nascuda
fora d’Igualada i una igualadina que ara viu fora d’Igualada. A tots ells s’hi va sumar
el públic. Entre uns i altres es
van poder seguir referències
a la història d’Igualada que
ha contribuït a instaurar un
cert caràcter o costums amb
fets com el domini històric de
molts industrials, la divisió
entre empresaris i obrers i el
paper de l’església catòlica.
També es va posar damunt
de la taula que el fet de tenir
un terme municipal molt petit
i que la immigració dels anys
60’ que treballava a Igualada quedés expulsada a viure
fora de la ciutat als pobles del
voltant també ha influït en preservar un cert patró del que és
ser igualadí. Quant a la divisió
d’Igualada políticament, es va
parlar del què ha fet l’esquerra
i la dreta quan ha governat la
ciutat i com hi ha influït. Es va
destacar, també, com Igualada encara no s’ha trobat a sí
mateixa després del daltabaix
industrial i com això representa una oportunitat per canviar
l’ADN i les maneres de fer de
molts igualadins.

unió comercial de

GASOILS
Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

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

Distribució de gasoil
per la calefacció
a domicili
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El Parlament donarà suport a la candidatura IGD Emprèn Weekend, tres dies
de propostes als emprenedors
de la Festa de Reis a la UNESCO
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Els diputats anoiencs al Parlamment Maria Senserrich
(CiU), Alba Vergés (ERC) i
Pere Calbó (PP), han acordat
que la cambra doni suport a la
inscripció de la Festa dels Reis
d’Igualada a la llista representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO.
Senserrich i tots els grups han
registrat una proposta de resolució perquè la celebració
“encaixa perfectament amb
l’esperit i la lletra de la Convenció de 2003 de la UNESCO”, segons ha manifestat
el servei de Comunicació de
CDC a la seva pàgina web.
Segons la diputada de CiU,
amb aquesta inscripció, “Catalunya contribuiria a la llista,
enriquint amb un llegat cultural que representa un seguit
de valors que a dia d’avui són
fonamentals per bastir societats lliures, justes i solidàries”.
En aquest sentit, la diputada
ha recordat que la Festa dels
Reis d’Igualada es fonamenta
en un esperit“voluntari, solidari, d’integració, socialització i
d’hospitalitat” que “aboca la
societat igualadina a la participació de petits i grans, sense
cap mena de discriminació”.
Després de que els serveis de
la cambra hagin admès a registre la proposta de resolució,
Senserrich ha mostrat la seva
satisfacció pel suport unànime. “Sense la societat civil
igualadina i la seva ciutadania
aquesta proposta de resolució
avui no podria ser realitat”.
La diputada ha recordat que

Els tres diputats anoiencs (A. Vergés, P. Calbó i M. Senserrich), amb el socialista Xavier Sabaté.

d’aquesta festivitat se’n tenen
notícies escrites des de finals
del segle XIX i que representa un dels patrimonis culturals i festius més celebrats a
Igualada,“dels que ens sentim
més orgullosos els igualadins”.
L’Ajuntament d’Igualada ha
mostrat en un comunicat la
seva “satisfacció” per la iniciativa promoguda pels tres diputats de l’Anoia al Parlament de
Catalunya.
L’alcalde Marc Castells assegura que “estem molt satisfets
que el procediment iniciat per
l’Ajuntament i la Comissió de
Reis continuï fent les passes
cap a aquest reconeixement
i el suport per part del Parlament del nostre país suposa
un impuls fonamental”. Castells expressa l’agraïment “per
la important contribució dels
nostres diputats a la cambra i
de tothom que està treballant

en aquest llarg camí cap al reconeixement internacional de
la nostra festa més especial”
i afegeix que “sabem que és
un camí llarg i difícil, però estem convençuts que els Reis
d’Igualada mereixen la distinció per part de la UNESCO
per història, per tradició i per
singularitat”.
El procés, iniciat pel govern
municipal d’Igualada, va engegar formalment el 29 de gener
de 2013 amb un acord unànime al ple per part de totes les
forces polítiques de l’Ajuntament. L’impulsa la regidoria de
Promoció de la Ciutat i Coordinació conjuntament amb la
Comissió de Reis d’Igualada
i amb la col·laboració també
d’UNESCO Igualada. Els Reis
d’Igualada ja són Festa Popular d’Interès Cultural des de
l’any 2010 i van rebre la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya l’any 2013.

La carmetana Núria Vinyals formarà
part del Secretariat Nacional de l’ANC
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte es van fer les eleccions al Secretariat Nacional de
l’ANC i dels càrrecs de l’Assemblea Territorial (AT), Igualada per la Independència.
El Secretariat estarà encapçalat, previsiblement, per Carme
Forcadell, la persona més votada, que comptarà amb bona
part dels components del Secretariat anterior. Una de les
novetats és la incorporació de

la carmetana Núria Vinyals,
que s’hi presentava com a representant de l’Anoia.
Pel que fa a l’AT, Igualada per
la Independència, gairebé la
totalitat de votants van manifestar la confiança en la candidatura que es presentava i es
confirmen els càrrecs electes:
Francesc Ricart, president;
Ester Brufau, secretària i Ernest Argemí, tresorer.
Igualada per la Independència

ben aviat anunciarà activitats
per afrontar el programa previst pel full de ruta de l’ANC
acordat a Tarragona.
Respecte la campanya vigent
de l’ANC Signa un Vot, cal
recordar que els trobareu tots
els dissabtes al matí al Mercat
de la Masuca, de les 9 a les
13h; i a la tarda, de les 18 a les
21h, a la plaça de Cal Font. Es
pot demanar el vot a domicili
trucant al 620186782.

Igualada acollirà entre el 23
i el 25 de maig les jornades
IGD Emprèn Weekend, organitzades per l’Ajuntament
de la ciutat i l’empresa local
inPreneur. La iniciativa vol
oferir, en un format intensiu de
cap de setmana, un conjunt
de propostes de formació pel
que fa a inquietuds, habilitats,
coneixements i tècniques relacionades amb l’emprenedoria
i la intraemprenedoria. Estan
adreçades a totes aquelles
persones interessades a treballar aquests aspectes en un
projecte emprenedor o professional, ja sigui d’aplicació
pràctica dins d’una organització o com a base per a la creació d’un futur projecte empresarial o social.
El programa inclou un seguit
de sessions de treball amb
una combinació de tallers
inspiracionals, exercicis d’autoconeixement,
tècniques
d’anàlisi, modelat d’idees de
negoci i treball d’habilitats de
presentació en públic. S’hi
proposen xerrades inspiradores com Actitud emprenedora
i Taula rodona d’experiències
amb emprenedors; tallers de
modelat de negoci com Business Model Canvas, Value
Proposition Canvas i Perfilat
de Clients, desenvolupament
d’habilitats amb les propostes
Com presentar en públic, Fer

un pla de treball i Dividir rols
de l’equip de treball; els exercicis d’autoconeixement Soc
emprenedor o intraemprenedor? i Estils de Comportament
i, finalment, les jornades es
clouran amb una presentació
de projectes.
Totes les activitats es duran a
terme a Ig-nova Tecnoespai, a
l’Avinguda Barcelona, 120. Divendres, 23 de maig, de 19 a
22h; l’endemà dissabte, de 10
a 19h, i diumenge, 25 de maig,
de 10 a 14h.
Els diferents tallers, xerrades
i exercicis estaran dinamitzats
pels especialistes Albert Riba,
Ramon Costa, Lluïsa Font i
Jordi Plens, amb la participació de diferents emprenedors
empresarials que aportaran
també la seva experiència.
La participació és gratuïta, les
places són limitades i cal dur
a terme la inscripció prèvia a
l’apartat Emprèn Weekend del
web www.actioningorganizations.com.

Ja es poden demanar ajuts per
a empreses creades el 2013
REDACCIÓ / LA VEU

Fins el proper 31 de maig restarà obert el termini per a sol·
licitar subvencions destinades
a aquelles empreses que van
ser creades durant l’any 2013.
Es poden tramitar a Ig-nova
Empresa (Av. Mestre Muntaner, 86 i Av. Barcelona, 105)
on, a més, s’hi poden fer les
consultes oportunes. Es poden consultar les bases i obtenir els impresos corresponents
al web www.igualada.cat. Per
a poder optar a aquestes subvencions cal complir uns requisits com haver donat d’alta
l’empresa al llarg de l’any passat, haver invertit en immo-

bilitzat material un mínim de
tres mil euros, haver formalitzat una contractació laboral i
acreditar la viabilitat tècnica,
econòmica i financera.
L’Ajuntament d’Igualada ha
disposat per aquests ajuts
15.000 euros, la xifra més alta
contemplada fins ara. Des de
la posada en marxa d’aquesta
línia l’any 2009 s’hi han destinat 76.400 euros en total.
L’any passat van rebre els
ajuts un total de nou empreses, que durant 2012 havien
destinat més de 150.000 euros en conjunt per arrencar les
seves activitats i havien generat llocs de treball estable.

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

www.carretilles.com
Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Demà, a la plaça de Cal Font,
jornada de tennis al carrer

Xerrada sobre “ciutat i salut”,
dimecres a l’Espai Cívic Centre

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de l’elaboració del
primer Pla de Salut d’Igualada
i també del Dia Mundial de la
Salut que cada any se celebra
el 7 d’abril, el departament
de Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament ha organitzat una
conferència que porta per títol
Ciutat i salut. Anirà a càrrec
de Francesc Muñoz, doctor en
Geografia i director de l’Observatori de la Urbanització i
del Programa de Màster d’Intervenció i Gestió del Paisatge
a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Tindrà lloc a l’Espai Cívic Centre el proper dimecres, 21 de maig, a les 19h.
El regidor de Sanitat i Salut
Pública, Fermí Capdevila, explica que “la salut de la població ve determinada per múlti-

Igualada acollirà demà dissabte, a l’emblemàtica i cèntrica
plaça de Cal Font, una jornada de tennis al carrer. Durant
tres hores, en un dels espais
més cobejats de la capital de
l’Anoia, uns 40 joves vinculats
a Top Tennis i al CT Montbui,
faran una petita exhibició de
les potencialitats d’aquest
apassionant esport. Una prèvia de l’estrena del Torneig Arcadi Manchón, que a partir del
següent dissabte, 24 de maig,
portarà una competició que
puntua per l’ATP a les pistes
del CT Montbui, a menys d’un
quart d’hora del cor d’Igualada.
A partir de les sis de la tarda
i fins a les nou, en la pista
que s’haurà habilitat uns moments abans, una quarantena
de nois i noies que aprenen a
les escoles gestionades per
l’empresa Top Tennis, exhibiran les seves habilitats i progressos davant en una de les
artèries d’Igualada. Com cada
any, s’espera que es concentri
un gran nombre de persones
al voltant de la demostració,
en aquesta via peatonal.
Tots aquells que s’animin a
portar la seva raqueta i el seu
equip tennístic tindran l’oportunitat d’entrar a la pista efímera que es plantarà al centre
de Cal Font. Serà una jornada
on tot és possible en el tennis,
on veure alguns dels homes i
dones que poden ser els tennistes del demà, però sobretot
per entendre els valors que cimenten una escola de vida, de
respecte i de millora personal
amb l’esport com a base.

La plaça de Cal Font tornarà a convertir-se en una pista de tennis.

Aprendre per millorar
El Torneig Arcadi Manchón és
a menys de dues setmanes
de la seva inauguració. Una
competició com la que tindrà
lloc al CT Montbui, en el marc
de la ITF, és un gran recolzament per als joves tennistes
que volen sumar punts per
projectar-se més amunt en
l’ATP, però també és una oportunitat pel tennis en general. A
dia d’avui, l’equip Top Tennis,
dirigit per Arcadi Manchón, té
a 400 nens, nenes i adults preparant-se i jugant a les seves
instal·lacions.
Durant els dies del torneig, entre 1.500 i 1.800 alumnes de
diferents escoles de Montbui
i Igualada passaran per les
dependències del CT Montbui, per veure de primera mà
la mecànica de l’esport. L’objectiu, en paraules del màxim
responsable de l’organització,
Arcadi Manchón, és ‘fer-los
interessar pel nostre esport,
el tennis. Que vegin la importància d’estar ben formats,

de conèixer idiomes, sobretot l’anglès, i com es prepara un esdeveniment així’.
L’any passat ja van visitar les
instal·lacions més d’un miler
d’escolars de la comarca. La
competició és una prova de
l’esforç d’empreses, entitats i
persones de tot el territori i, a
la vegada, promoure el tennis.
“Volem dinamitzar aquest esport, fer-lo més proper” explica
Arcadi Manchón.
La llista de firmes que recolzen al Torneig Arcadi Manchón
creix i ja reuneix noms com:
Base Pedraforca, Ferreteria
Jorba Solà i Transvisa, principals aportadors, a més de
Blautec, Junyent Carles, Fundició Fàbregas, Ibericar Audi,
Reale Seguros, Vive, ELM
Serveis Industrials, Acadèmia
Igualada,
Àgora Destins o
Clinica Dental Anoia, entre altres. L’organització, en aquest
sentit, agraeix a aquests nous
spònsors i als que ja l’hi fan
confiança des del primer any
per fer possible aquest esdeveniment.

L’Antic Gremi de Traginers, al tancament
oficial de la temporada dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge dia 11
de maig la Federació Catalana dels Tres Tombs celebrà a
Barcelona el tancament oficial de la temporada dels Tres
Tombs a Catalunya amb la
XVII Trobada Nacional de la
Federació Catalana dels Tres
Tombs en la qual l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada hi
participà amb la bandera petita del gremi, el carro de Sant
Antoni,.el carro de les bombones, el carruatge del Sr. Pineda i del Sr. Miñano.
Es va fer un seguici pels carrers del centre de la ciutat,
amb el següent recorregut:
Inici (a les 11.30 h) a la pl. Espanya, seguint per l’av. Paral·
lel, c. Floridablanca, rda. Sant
Antoni, pl. Universitat, c. Pelai,

c. Fontanella, Via Laietana, c.
Jaume I, pl. Sant Jaume (a les
12.15 h), c. Ferran, Rambles,
Rda. Universitat, pl. Universitat, c. Sepúlveda, c. Lleida i
av. Maria Cristina fins a la pl.
Espanya.
A partir de les 2 del migdia hi

hagué un dinar popular a l’aire
lliure al costat de la Font Màgica de Montjuïc.
Per altra banda, esmentar que
el proper 18 de maig, l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada
participarà a la tercera edició
d’una festivitat igualadina que
el temps havia oblidat, la Festa de l’Arbre de Maig.
Finalment, recordar que el
pròxim 25 de maig a partir de
les 13:30h, l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada ha organitzat el ja tradicional dinar de
germanor a la Tossa de Montbui. La reserva de tiquets es
pot fer als telèfons: 93 803 37
97, 686 486 316, 93 804 00
33, o a qualsevol membre de
la junta, sent el termini màxim
d’inscripció el dijous dia 22 de
maig.

REDACCIÓ / LA VEU

ples factors que van molt més
enllà dels biològics individuals
i que passen per les condicions socials, culturals, econòmiques, mediambientals i de
l’entorn, entre altres”. Tots ells,
afegeix, “determinen la salut
de la ciutadania i, per tant, cal
que des de les polítiques públiques actuïn entenent la salut des d’aquesta perspectiva
integral i holística”.
La conferència Ciutat i salut
és oberta al conjunt de la ciutadania i té l’objectiu d’aprofundir en les possibilitats que
ofereix l’espai urbà com a eina
de millora de la salut de la població, alhora que vol posar de
manifest la importància i la necessitat de tractar la salut des
d’aquesta concepció àmplia.

Igualada acollirà el 24 de maig
especialistes de reumatologia
REDACCIÓ / LA VEU

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears a l’Anoia i la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària a l’Anoia, organitzem, el dissabte 24
de maig, la I Jornada de Reumatologia a l’Anoia que tindrà
lloc al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
L’objectiu de la jornada adreçada a tots els professionals
de la salut procedents dels
diferents centres sanitaris de
l’Anoia, es extreure noves
conclusions que aportin una
millora en l’atenció dels paci-

ents amb patologia de l’aparell
locomotor.
La jornada està organitzada
en tres taules rodones que
permetran als professionals
participants a la trobada debatre alguns aspectes importants
de la prevenció, abordatge i
tractament de les malalties
reumatològiques. La primera
taula parlarà del “Tractament
del dolor crònic no oncològic”,
la segona tractarà del “Diagnòstic diferencial del reumatisme en l’ancià” i la darrera
“Controvèrsies en Osteoporosi a les consultes d’Atenció
Primària”.

Activitats a Igualada del Dia
Mundial Sense Tabac
REDACCIÓ / LA VEU

El Consorci Sanitari de l’Anoia, conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada, l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
i l’Equip d’Atenció Primària
Igualada Urbà, han creat un
programa d’activitats en ocasió del Dia Mundial Sense Tabac.
- Concurs de Fotografia entre els alumnes d’ESO dels
Centres Educatius d’Igualada
- Premi una IPAD2!
Consultar les bases del concurs en el propi Centre Educatiu. Termini màxim de presentació d’imatges: 29 de maig a
les 24 h. Entrega de premis el
divendres 30 de maig a les 19
h.
- Dimecres dia 28 -     Taula
informativa a càrrec de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer. Taula on es faran pro-

ves d’oxígen a càrrec de professionals de l’Hospital. Vestíbul de l’Hospital d’Igualada
- Divendres 30 a ¾ de 9 del
matí- Programa de ràdio La
Píndola amb el Dr. Jordi Zapater, pneumòleg. La cigarreta electrònica. Ràdio Igualada
103.2 FM
- Del 26 al 31 de maig.
Exposició “Què és el tabac
per a mi? ”Elaborat pels usuaris del Centre de Dia de Salut
Mental, al vestíbul de l’Hospital d’Igualada.
Exposició “La Fàbrica del
Fum” Elaborat pels usuaris del
Centre de Dia de Salut Mental, a l’Espai Cívic Centre - c/
Trinitat - Igualada. Mural sobre
el Tabac
Mural sobre el Tabac. Elaborat
pel personal de l’ABS Igualada Nord, al vestíbul. Del 26 al
31 de maig.
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Amics del Gos acull el Concurs
Nacional Caní amb 237 participants
REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge 11 de
maig les instal·lacions del
Club Amics del Gos (CAG)
van acollir el Concurs Caní
Ciutat d’Igualada, un concurs
de bellesa ja consolidat que
celebrava enguany la seva
42a edició. Per aquesta cita,
l’organització va superar el número de participants de l’any
passat i va comptar amb un
total de 237 gossos inscrits,
que juntament amb els seus
propietaris i altres visitants
van omplir de gom a gom les
instal·lacions del Club Amics
del Gos situat a la carretera
de l’aeròdrom d’Òdena.
El pòdium va quedar repartit
així: el primer classificat i guanyador del concurs caní Ciutat
d’Igualada va ser un chihuahua de pèl curt, el segon classificat va ser un pomerania
i el tercer classificat un kerry
blue terrier. Els assistents van
poder veure multitud de races
molt diferents, des de crestats
xinesos fins molossos impressionants o elegants galgos afganos, passant pels nòrdics,
pastors, gossos de caça... Segons Jaume Clotet, president
del Club Amics del Gos “afortunadament s’està vivint un
canvi de tendència i algunes
de les races mal anomenades
perilloses estan tornant a deixar-se veure ens aquestes trobades deixant el testimoni de
que el seu comportament pot
ser completament cívic i que

Els Maristes celebren
la festa dels antics alumnes

El concurs va despertar força interès.

està en les mans dels seus
propietaris que així sigui”.
El Concurs Caní Ciutat d’Igualada forma part del circuit de
certàmens puntuables per
al Campionat de Catalunya i
acull cans i professionals d’arreu de Catalunya, Espanya i
França. La trobada va comptar amb els millors especialistes del sector i amb cans de
races no habituals.
El concurs es va organitzar
en deu grups, d’on es va escollir un guanyador per grup
i, en una segona ronda, entre
els deu classificats, el jurat
va triar el millor can de tot el
certamen. A banda, del caràcter competitiu de la jornada,
l’esdeveniment va tenir un caràcter lúdic i familiar, amb una
gran ambientació.
El Concurs Caní Ciutat d’Igualada està organitzat pel Club
Amics del Gos i l’Associació
Canina Unió Cinòfila de Catalunya i compta amb el reco-

neixement de tot el sector que
durant 42 anys no han deixat
d’acudir a la cita i fan d’aquest
certamen un esdeveniment de
referència en el món caní.
Jaume Clotet, mostrava la
seva satisfacció en veure
tants aficionats compartint el
seu amor pels gossos i va comentar que “esdeveniments
com aquest posen de manifest l’estreta relació que existeix entre l’home i el seu gos,
el respecte i civisme que existeix per ambdues parts”. Amb
l’organització d’activitats com
aquesta, el Club Amics del
Gos, té l’objectiu de fomentar
la millora de les relacions entre les persones i els gossos.
El concurs és una altra de les
moltes activitats que el CAG
acull a les seves instal·lacions
amb la funció d’acompanyar
als propietaris en la seva missió d’educar a les mascotes
perquè puguin conviure en
harmonia i felicitat.

REDACCIÓ / LA VEU

Els
Exalumnes
Maristes
d’Igualada van celebrar diumenge passat dia 11 la seva
festa anyal. Mn. Antoni M.
Bausili, va presidir a la capella
del Col·legi, una missa d’acció
de gràcies i en record del companys difunts durant l’any precedent, solemnitzada amb els
cants de la Coral de Santa Ma-

ria. Després, hom es va reunir
en un esmorzar de germanor
que va acabar amb un sorteig
de regals. Finalment l’esmentada Coral, sota la direcció de
Coni Torrents i acompanyada
al piano per Maite Torrents, va
oferir un concert. Als actes hi
va assistir Jordi Cunillera, president d’Ademar Catalunya.
Foto: Jaume Vila

Avui, conferència de CC.OO.
sobre les pensions
REDACCIÓ / LA VEU

El sindicat de Pensionistes i
Jubilats del sindicat Comissions Obreres a l’Anoia convida a tothom interessat a la
Conferència i debat “Què fem,
què podem fer”, que pronunciarà Jaume Huguet, Secretari
Genral de la secció de Pensionistes i Jubilats de CCOO
Catalunya.

El ponent tractarà de la situació actual de les pensions, de
la defensa de la sanitat pública i de la dependència de la
gent gran, un tema de marcada actualitat.
La xerrada serà avui divendres, a les 6 de la tarda, al local de CCOO a Igualada, Passeig Verdaguer, 122.
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1.546€ d’Aquasos per a un projecte
solidari infantil al Perú
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Socorristes
Aquasos es va comprometre
novament, en l’edició 2013 de
la Cursa Popular d’Igualada, a
lliurar mig euro per cada participant a una causa solidària.
De manera coordinada amb
el departament de Cooperació de l’Ajuntament, s’ha decidit que aquesta donació de
1.546 euros beneficiï enguany
el Programa Alternatiu de Desenvolupament Integral dels
Nens i Adolescents Treballadors, promogut a Igualada per
l’entitat Amics de Manitos, en
benefici de la comunitat del
Piura, al Perú.
Aquesta regió es troba al nordest del país andí, a la frontera
amb l’Equador, i la ciutat de
Piura, situada a la costa, té
una població de més d’un milió sis-cents mil habitants. El
projecte d’Amics de Manitos
se centra en 162 nens, nenes
i adolescents dels seus barris
perifèrics, que viuen en assentaments sense cap tipus
de serveis mínims. Aquestes

Georgina Franquesa, del col.lectiu 999 Colors, davant d’un dels murals.
Pep Méndez, Tino Zapata i Joan Requesens.

necessitats econòmiques familiars els porten a treballar de
ben petits. La iniciativa, doncs,
té com a objectiu captar alguns d’aquests infants que
treballen al carrer i incorporarlos novament al món escolar,
amb acompanyament també a
les seves famílies. Vol incidir
igualment en els adolescents,
als quals se’ls vol donar formació ocupacional per a obrirlos les portes d’un futur amb
més oportunitats.
A l’acte simbòlic de lliurament
del taló per aquesta causa, el

passat 30 d’abril, hi van assistir el regidor de Joventut i
Cooperació de l’Ajuntament,
Joan Requesens, el gerent
d’Aquasos, Pep Méndez, i el
president de l’entitat Amics de
Manitos, Tino Zapata. En anys
precedents, Aquasos ha fet
diferents aportacions, sempre
lligades a la Cursa Popular
d’Igualada, a accions humanitàries al Txad, a l’activitat de
Cáritas a l’Anoia i a un projecte de nutrició i salut infantil a
Bolívia.

Més de 160 vehicles ja s’han donat d’alta
en l’App per aparcar a la zona blava
REDACCIÓ / LA VEU

En poc més de dues setmanes
més de 160 vehicles ja s’han
donat d’alta com a usuaris de
l’aplicació aParcApp, que permet pagar l’estacionament a
les zones blaves d’Igualada
des del telèfon mòbil.
L’empresa igualadina que
ha desenvolupat l’aplicació,
aParcApp Solutions SL, valora molt positivament el ritme
d’inscripcions d’aquests primers quinze dies. A més destaquen que des de l’entrada
en vigor del sistema, el passat
dia 23 d’abril, no s’ha registrat cap incidència, el sistema
ha funcionat tal i com estava
previst i ha comptat amb la
col·laboració dels revisors del
parquímetres.
En total s’han donat d’alta de
l’aplicació 130 conductors,
algun dels quals ha registrat
més d’un vehicle, i la primera
impressió per part dels nous
usuaris és molt positiva. La
majoria en destaquen la comoditat, ja que no han de
desplaçar-se fins al parquímetre, no necessiten calcular
prèviament l’estona d’estacionament, i poden activar-la i
desactivar-la amb un sol clic.
També valoren que l’App informi d’on hi ha places d’aparcament lliures.
Per a descarregar-se l’aplica-

Aplicació mòbil per aparcar a la zona blava d’Igualada.

ció només cal disposar d’un
smartphone de sistema iOS
o Android i baixar-se l’aplicació gratuïta aParcApp. Un cop
instal·lada l’App, els usuaris
reben a casa seva un adhesiu
per enganxar al vidre del cotxe
i facilitar, així, la tasca dels revisors. Descarregar-se l’aplicació és totalment gratuït, i
l’usuari només pagarà 15 cèntims per cada ús, una quantitat que s’estalvia gràcies al fet
que el sistema permet ajustar
el temps d’estacionament i no
pagar ni un minut de més.
La implementació del nou sistema és una realitat a Igualada gràcies a un acord entre
l’Ajuntament d’Igualada, que
gestiona la zona blava a través
de l’empresa municipal SIMA,
i l’empresa aParcApp Solutions SL que ha desenvolupat

aquesta tecnologia puntera.
Amb aquest acord, Igualada
es converteix en la 5a ciutat
de Catalunya on és possible
pagar a través del móbil. Però,
a diferència de les altres ciutats, l’aParcApp ofereix informació de l’estat d’ocupació de
les zones d’aparcament.
Igualada ha estat la primera
ciutat en implantar l’aParcApp,
però aviat s’utilitzarà també a
d’altres ciutats catalanes. En
aquest cas l’usuari no s’haurà
de baixar una App per a cada
municipi, sinó que el telèfon ja
detectarà la zona d’ubicació i,
per tant, la mateixa App servirà per a totes les poblacions.
Segons les previsions, a mitjans del 2015 més del 15%
dels usuaris de les zones
blaves ja pagarà a través
d’aquest sistema.

Espais “municipals” al Rec i a
les Comes per pintar graffitis
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut
de l’Ajuntament d’Igualada va
iniciar ara fa un any un projecte adreçat a tots aquells joves
artistes d’Igualada que feien
de l’espai urbà i el carrer el
seu lloc creatiu. El consistori
ha posat a la seva disposició
dues ubicacions a la ciutat,
una situada al parc fluvial del
riu Anoia i l’altra dins del recinte esportiu de Les Comes,
al voltant del seu skatepark.
Els artistes poden pintar en
aquests emplaçaments graffitis i murals i poden dur a terme
creacions de fins a quatre metres, una dimensió que poden
ampliar si fan una obra col·
lectiva conjunta.
Actualment, un total de nou
artistes ja han iniciat les seves obres en aquests espais.
Georgina Franquesa, del col·
lectiu 999 Colors, recorda que
“feia molt temps que demanàvem disposar a Igualada d’allò
que ja existeix en moltes altres ciutats” i afegeix que “ara
tenim la tranquil·litat de no

infringir cap normativa i la satisfacció, a més, de contribuir
al paisatge urbà de la nostra
ciutat”.
De la seva banda, el regidor
municipal de Joventut, el republicà Joan Requesens, en
fa una valoració molt positiva,
d’una banda “perquè donem
solució a una llarga reivindicació d’aquests col·lectius
d’artistes” i, de l’altra, perquè
“convertim murs i parets on
habitualment ja es feien pintades que embrutaven el paisatge en un gran aparador artístic
amb murals ben elaborats”.
Per a poder participar en el
projecte, totes les persones
interessades han de presentar
una sol·licitud al departament
de Joventut, a l’Equipament
Juvenil la Kaserna, i se’ls facilitarà un carnet identificador, passant així a formar part
d’una borsa d’artistes urbans.
A la pàgina web www.igualadajove.cat es poden veure algunes de les obres que ja s’hi
han dut a terme.

El juny, curs de Disseny
d’Espais a Igualada Comerç
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç i la Confederació de Comerç de Catalunya han programat per les
properes setmanes un curs
de formació, totalment gratuït.
Es tracta de curs de disseny
d’espais comercials, amb un
total de 40 hores lectives.
El temari i els continguts del
curs són els següents:
-Dissenyar un espai agradable
que atregui als clients.
-Promocionar el seu producte.
-Potenciar el rendiment de les
vendes.
-Conèixer normativa de seguretat i fer-ne particip al client.
-Saber controlar els seus costos

El curs es farà a partir del dilluns, dia 2 de juny i finalitzarà
el 30 de juny, amb el horari de
14:30 h. fins a 17:00 h. (dlldm-dmx i dj). El lloc on s’impartirà la formació és a la seu
d’Igualada Comerç, al c/La
Torre, 5 d’Igualada.
Les places son limitades i es
reservaran per rigorós ordre
d’inscripció. La data límit d’inscripcions és el 27 de maig!
Per a més informació i inscripcions els interessats es
poden dirigir al local d’Igualada Comerç al carrer de La Torre, 5 o poden trucar al telèfon
938051419 o enviar un e-mail
a info@igualadacomerc.cat.
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El Bruc, a l’acte de suport als ajuntaments amb sentències
contràries per declarar-se territori català, lliure i sobirà

Sentència contra quatre ajuntaments • Els ajuntaments d'Arenys de Munt, Caldes de Montbui, sant Julià de Vilatorta i
el Bruc van rebre el suport de l'AMI i de l'ACM
EL BRUC / LA VEU

“Si no som lliures, som esclaus?”
Així de contundent va estar
Carles Castro, alcalde del
Bruc, a l’acte organitzat dimarts 13 de maig a Arenys de
Munt, en què l’AMI i l’ACM donaven suport als ajuntaments
amb sentències contràries
per declarar-se territori català,
lliure i sobirà. Són quatre els
ajuntaments i el Bruc, l’únic de
l’Anoia, n’és un d’ells.
L’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) van organitzar un acte
de suport a favor dels quatre
ajuntaments que han rebut recentment sentències contràries
a l’aprovació, en els respectius
plens municipals, d’una moció
que els declarava territori lliure
i sobirà.
Aquests dictàmens, emesos
per diversos jutjats de primera
instància, responen a recursos
interposats per la delegació del
Govern espanyol a Catalunya
contra les esmentades mocions.
L’acte, que es va celebrar a
l’ajuntament d’Arenys de Munt,
va comptar amb la presència
del president de l’AMI, Josep
M. Vila d’Abadal, el president
de l’ACM, Miquel Buch, i els alcaldes d’Arenys de Munt, Joan
Rabasseda, Jordi Solé (Caldes
de Montbui), Carles Castro (el
Bruc) i Joan Carles Rodríguez
(Sant Julià de Vilatorta).
Carles Castro, en la seva in-

Ivan Sanz, amb els seus jugadors, en un temps mort d’un partit a les Comes. Foto: Joan Guasch.

tervenció, igual de ferm i contundent que la resta d’alcaldes, va comentar que “Se’ns
condemna i se’ns diu que no
som territori català, lliure i sobirà”. També va remarcar que,
“la sobirania recau sobre el
poble. Si no som lliures, som
esclaus? De qui? I si no som
catalans, què som?”. Per la
seva banda, el president de
l’ACM, Miquel Buch, encoratjava els quatre ajuntaments a
presentar recurs. “Donem ple
suport als quatre ajuntaments i
als que hi hagi. Els encoratgem
a presentar recurs, nosaltres
hi serem i els acompanyarem
amb suport jurídic. Només han
expressat lliurement la nostra

manera de fer i pensar”. Buch
va manifestar també que “els
ajuntaments fem un acord declaratiu de caràcter simbòlic,
que és el que ens transmet
la societat. Tirem endavant el
dret a la llibertat d’expressió
que està emparat a l’article 20
de la CE, en dret en la llibertat
ideològica (art. 16 de la CE) i el
dret fonamental de la participació política (art. 23 de la CE)”.
Les resolucions judicials entenen que la moció té un caràcter polític, però també jurídic,
i que adopta decisions que
excedeixen les competències
que el consistori té atribuïdes,
però contrasten amb altres 20
recursos en el mateix sentit

que han estat desestimats o
arxivats en primera instància
presentats per l’advocacia de
l’Estat contra els ajuntaments
de El Masnou, Prades, L’Aldea, Palau Sator, Torroella de
Montgrí, Collbató, Corbera de
Llobregat, Santa Pau, Celrà,
Girona, Alella, Alcanar, Amposta, Àger, Seva, Fontcoberta,
Campelles, Ribes de Freser,
Ripoll, Hostalric.
Recursos perduts per la Delegació del Govern
La Delegació del Govern espanyol ha perdut un total de
64 recursos presentats contra ajuntaments de l’AMI, dels
quals 61 han estat avaluats en

jutjats de primera instància i 3
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). A banda
dels 20 esmentats per territori
català lliure i sobirà, n’hi ha 44
per aprovar mocions favorables a exercir la sobirania fiscal
(inclosos els 3 del TSJC: EMD
Jesús, Llorenç del Penedès i
Roquetes).
D’altra banda, els municipis
han perdut 12 dels recursos
presentats: 3 relacionats amb
la sobirania fiscal (Calders,
Molins de Rei i Guardiola de
Berguedà), 4 amb l’anomenada “ guerra de banderes”
(Santa Coloma de Cervelló,
Sant Pol de Mar, Calldetenes i
Consell Comarcal de l’Urgell),
4 per haver-se declarat territori català lliure i sobirà (el Bruc,
Arenys de Munt, Sant Julià de
Vilatorta i Caldes de Montbui)
i 1 pel pagament de quotes a
l’AMI (Garriguella).
Denúncies presentades
El balanç fins el moment de
recursos i/o requeriments de
la Delegació del Govern contra ajuntaments catalans per
temes relacionats amb el procés sobiranista és de 267, que
es distribueixen de la següent
forma:
- 102 per sobirania fiscal
- 93 per guerra de banderes
- 45 per territori català lliure i
sobirà
- 25 per quotes AMI
- 1 per cedir locals a l’AMI
- 1 per contractar trens a la Diada

Comoditat:
Pots rebre la teva Veu
a domicili o al quiosc més proper.
Sortejos:
Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Truca’ns al 93 804 24 51
i demana informació.
o entra a

www.veuanoia.cat

Targeta del subscriptor:
podràs identificar-te i gaudir de molts
descomptes a comerços i promocions
especials.
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Conca d’Òdena

Vilanova estrena avui divendres un
menjador social i per a la gent gran
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Vilanova del Camí disposarà a
partir de divendres, 16 de maig,
d’un menjador social i per a la
gent gran. L’ajuntament oferirà aquest servei al Casal de
la Gent Gran, de dilluns a divendres i a preus molt econòmics, 5 €, pensant sobretot en
la gent gran i en les persones
amb pocs recursos.
La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum, Pepita
Còdol, explicava que la idea
d’obrir un menjador social ja
estava contemplada quan es
renovés el Casal de la Gent
Gran però la manca de finançament que dificulta l’acabament de l’obra ha fet avançar
la posada en marxa del servei.
L’objectiu d’aquest nou servei
municipal, explica Còdol, és
atendre les necessitats dels
col·lectius més vulnerables
com són la gent gran i persones amb necessitats especials.
El menjador social, no només
aportarà un menú equilibrat
i saludable sinó que tal i com
explica l’assistenta social vilanovina Margarida Ferrer,
ofereix un espai de trobada i
de relació, un aspecte també
molt important sobretot per a
les persones grans que viuen
soles o que no surten massa
de casa.
El president del Casal de la
Gent Gran, Isidre Solé, ha fet
una valoració molt positiva del
servei que espera ajudi també
a dinamitzar el Casal.
El bar del Casal de la Gent

Gran acollirà aquest menjador
social i el menú el prepararà i
cuinarà una empresa amb seu
vilanovina, Precuinats Torres.
Els menús, que s’anunciaran
prèviament al Casal, són àpats
de dos plats i amanida més
postres que incorporen també
productes ecològics. Per tant,
es tracta d’una cuina equilibrada, sana i variada pensant
també en aquelles persones
que puguin utilitzar el menjador
a diari.
El servei de menjador social i
per a la gent gran funcionarà
de dilluns a divendres fins a finals de juliol i el preu de cada
àpat és de 5 €. Abans de l’estiu, la regidoria valorarà l’oferta i la demanda i estudiarà si
calen canvis o no en el servei.
Les persones que vulguin fer
ús del menjador social hauran
d’apuntar-se prèviament al Casal de la Gent Gran o a Serveis

L’ajuntament aposta
per l’eficiència i
l’estalvi energètic

Vilanova continua impulsant el
reciclatge dels envasos de vidre

VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Durant la darrera sessió plenària, el consistori va acordar
iniciar l’expedient de contractació del servei d’enllumenat públic i semafòric de Vilanova del
Camí. L’objectiu és, segons va
manifestar el regidor d’Obres i
Urbanisme, Antonio Sánchez,
introduir una sèrie de mesures
d’eficiència i d’estalvi energètic
així com una disminució de les
emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
Així mateix, el plec de clàusules que s’està redactant introduirà mesures per limitar el
resplendor nocturn o contaminació lluminosa i reduir la llum
intrusa o molesta. Entre les
propostes que s’incorporaran
al plec s’inclou la instal·lació
de lluminàries amb tecnologia
led i altres equips eficients que
s’adaptin a la normativa vigent.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va signar a principis del mes d’abril un conveni
de col·laboració amb l’associació Ecovidrio, que aportarà
9 MEUR anuals fins el 2018
per a la recollida selectiva de
vidre. El conseller de Territori
i Sostenibilitat i president de
l’ARC, Santi Vila, va destacar
que l’objectiu del conveni és
“optimitzar la gestió de la recollida” d’envasos i incidir en
la “sensibilització ciutadana”.
Aquest nou conveni de col·
laboració es continua impulsant el reciclat dels envasos
de vidre a Catalunya i suposa
reafirmar el compromís i redoblar els esforços que realitzen
les institucions catalanes, la
indústria envasadora en vidre,
la societat catalana i Ecovidrio
en els últims 17 anys.

Socials.
Aquesta iniciativa es complementa amb les ajudes que ja
es presten des de Serveis Personals a través del Banc de la
Teca, tot i que en aquest cas,
com puntualitza la regidora,
està pensat per a famílies i per
cuinar a casa.
La regidora Pepita Còdol explica que també hi ha la possibilitat d’oferir el servei a domicili, en el cas de persones amb
mobilitat reduïda o malaltes,
però en aquest cas el servei el
fa Gustauria.
Recordem que el servei de
menjador social i per a la
gent gran es posarà en marxa
aquest mateix divendres. No
obstant dijous, per inaugurar
aquest servei, la regidoria ha
previst una degustació a peu
dret d’una paella popular. Serà
a les 14 h a l’espai del bar del
Casal.

L’Ajuntament de Vilanova del
camí va reeditar el seu compromís i dilluns, el Ple va aprovar per unanimitat, adherir-se
al conveni de col·laboració
entre l’Agència de Residus i
Ecovidrio per al període 20132018.
Catalunya és pionera a Europa en la reutilització del vidre
i la taxa de reciclatge se situa
en el 75,7%, una xifra per sobre dels objectius de la Unió
Europea. Només al territori
català hi ha un total de 32.000
contenidors verds.

La Setmana de la Gent Gran es
tanca amb una participació que
supera la d’altres edicions
VILANOVA EL C. / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i
Jubilats va tancar ahir la Setmana de la Gent Gran amb un
magnífic dinar a Can Papasseit que va aplegar prop de
350 persones. L’associació va
voler celebrar així la 15a edició d’aquesta festa que durat
set dies ofereix activitats lúdiques i culturals per al gaudi de
les persones grans del municipi. Avui a La Carmanyola de
Ràdio Nova, Isidre Solé, president de la Gent Gran, en feia
una valoració molt positiva.
La jornada de diumenge es
va encetar amb una reeixida
edició del concurs d’arròs a
la cassola. Prop d’una vintena
de persones van prendre part
en el concurs que es disputa
en dues categories: la de la
Confraria i la local i comarcal.
En la categoria de Confraria,
la guanyadora va ser la veterana Encarna Valín, que ha
participat durant les 35 edicions del concurs. El segon i
tercer classificats van ser Enrique Teruel i Jaume Carreras.
Pel que fa la categoria local i
comarcal, els guanyadors van
ser Manuela Cava, Isabel Búrria i José Antonio Rodríguez.
Isidre Solé, reconeixia i valorava amb satisfacció la participació en el concurs, que ha
superat la d’altres edicions.
Després del concurs, Can Papasseit va acollir un àpat al
que van assistir-hi prop de 350
persones, entre ells els presidents dels Casals d’Igualada,
Montbui i Hostalets de Pierola.
Solé va agrair-los la seva presència i l’oportunitat de compartir els actes de la gent gran
que compten amb una alta
participació de veïns i veïnes
de fora de Vilanova del Camí.
A banda del concurs d’arròs a
la cassola i del dinar de germanor, un dels actes més par-

ticipats de la Setmana Gran va
ser l’homenatge als vilanovins
i vilanovines que van néixer
l’any 1927. Un reconeixement
que van recollir 11 persones
tot i que s’havien convocat 16.
I és que com diu, Isidre Solé,
amb aquesta edat, un dia estàs bé i l’altra no se sap. Per
això, de cara a noves edicions, es plantegen la possibilitat d’avançar l’edat dels homenatjats.
A l’homenatge d’enguany hi va
participar Victòria Vidal, directora de l’oficina de La Caixa a
Vilanova del Camí, que subvenciona aquest acte a través
de l’obra social. Vidal va tenir
paraules de gratitud i reconeixement al col·lectiu de la gent
gran, que sovint – va dir - són
els que mantenen i s’ocupen
de la família, assumint una segona paternitat.
Per la seva banda, el president Isidre Solé, també va
agrair al col·lectiu de la gent
gran la seva contribució a la
societat i va glossar la vida i
l’experiència d’un dels homenatjats, Ricardo Escriche.
L’Alcaldessa Vanesa González, va tancar la roda d’intervencions amb un discurs
emotiu i sincer cap els homenatjats que enguany van ser:
Teresa Cuadro, Resurrección
Ruiz, Diego Navarro, Ricardo
Escriche, Petra Calleja: Rosa
Bernades, Rosa de los Reyes,
Crispina Illana, Fermina Caldera, Joaquín Garrote, Juan
José Montes, Francisca Marín, Demetrio Márquez, Isabel
Vico, Francisca Torras i Fidela
Jiménez.
El contrapunt musical de l’Homenatge als vilanovins del 27,
va anar a càrrec de la Rondalla Nova Unió que novament
va fer passar una bona estona
al públic assistent als que van
convidar a cantar els temes
més coneguts.
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L’Escola Castell d’Òdena rep un
nou premi Baldiri Reixac als alumnes

ÒDENA / LA VEU

El premi consisteix
en una dotació per a
llibres de 700 euros
ÒDENA / LA VEU

L’escola Castell d’Òdena ha
estat de nou guardonada amb
el Premi Baldiri Reixach als
alumnes pel seu treball “Teatre de la llebre i la tortuga i
Rumpelstilskyn” realitzat pels
alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola i dirigit pels
mestres: Meritxell Cardona,
Ramon Casanova i Cristina
Queralt.
Aquest premi, destinat a l’estímul i al reconeixement de
l’escola catalana, són dotats
per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del
llibre-nadala que la Fundació
tramet cada any a persones
interessades en la nostra cultura. L’àmbit d’actuació és el
dels països de parla catalana.
Els Premis Baldiri Reixac són
convocats en tres modalitats:
Premis a les escoles, premis a

Òdena tanca el conflicte amb
Emcofa

mestres i professors i premis
als alumnes.
Dins d’aquesta modalitat s’han
atorgat 65 premis de 700 euros
cada un. L’import del premi es
destina a materials adreçats a
l’ensenyament-aprenentatge
o a llibres en català en format
digital o en paper escollits pels
alumnes guardonats. El jurat

és format per Joan Arjona,
Rosa Boixaderas, Josep M.
Calbet, Alba Espot, Josep M.
Farré, Assumpta Fargas, Josep González- Agápito, Anna
Ramis i Maria Vinuesa.
Amb aquest nou reconeixement, l’Escola Castell d’Òdena ja suma 26 premis al seu
projecte educatiu.

Després de la sentència dictada per la Sala del contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya la qual desestimava
la reclamació econòmica de
la companyia Emcofa, S.A.
per un import d’1.086.496,24
euros resolent així favorablement l’apel•lació de l’Ajuntament d’Òdena, i l’aprovació
ahir, en seu de ple, de la liquidació definitiva de les quotes
d’urbanització del sector industrial Les Gavarreres, es
tanca, després de cinc anys,
el conflicte legal obert entre
l’Ajuntament d’Òdena i l’empresa Emcofa.
Es tractava d’unes obres que
van finalitzar el 2005 per les
quals la constructora va reclamar més d’un milió d’euros
addicionals per unes modificacions que es van haver de
fer sobre la marxa sense ser
aprovades per l’Ajuntament.
Davant dels fets el consistori
odenenc va presentar ara fa
cinc anys l’apel•lació davant

Amb la liquidació definitiva de les quotes
d’urbanització de Les
Gavarreres es tanca
un procés llarg però
resolt favorablement
el TSJC. Així, després de cinc
anys i de dues sentencies es
tanca un procés llarg però resolt favorablement pels interessos municipals i, sobretot,
pels propietaris i empreses del
Polígon Pla de les Gavarreres
que, en darrer terme, haurien
d’haver afrontat el pagament
final de la reclamació.
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Més de 280 persones, beneficiades per les polítiques actives
d’ocupació a Montbui durant els darrers tres anys
MONTBUI / LA VEU

Més de 280 ciutadans i ciutadanes de Montbui s’han vist
afavorits durant els darrers
tres anys per alguna de les
diferents línies d’actuació emmarcades en les polítiques
actives d’ocupació de l’Ajuntament de Montbui. Malgrat no
ser l’administració amb més
competències sobre aquesta
matèria, l’ajuntament ha apostat de valent per respondre a
la principal necessitat que tenen els ciutadans de Montbui
avui en dia: tenir una feina.
Durant els darrers tres anys,
en el marc del “Pla de Xoc
contra l’atur” que implementa
l’Ajuntament de Montbui, sobresurten les persones contractades per l’empresa municipal Montbui Activa en el
marc dels anomenats Plans
d’Ocupació Local. En aquests
plans, el consistori ja ha invertit fins el moment 130.000 euros (de fons propis) per tal de
donar una feina remunerada a
les persones que més estan
patint la crisi. Fins el moment
s’han dut a terme quatre torns
d’aquests plans, i és previst

que de forma imminent un nou
grup de persones entrin a treballar a través de l’empresa
Montbui Activa, en el proper
torn. Cal recordar que les persones incorporades a través
dels Plans d’Ocupació Local
ho fan essent contractades a
mitja jornada durant tres mesos. Fins el moment els treballadors i treballadores dels
Plans d’Ocupació Local han
fet tasques de manteniment
dels edificis i espais públics, i

també de neteja.
A més dels Plans d’Ocupació
Locals, l’Ajuntament de Montbui ha aconseguit durant els
darrers tres anys que més de
120 persones poguessin treballar en els diferents plans
d’ocupació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
En aquesta xifra s’engloben
els treballadors i treballadores
contractats dins el projecte
“Impuls al Treball”, el projecte
“Treball i Formació”, els plans

Diumenge, Aplec del Roser a la Tossa
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge tindrà lloc el tradicional Aplec
del Roser, la Festa Major de
La Tossa de Montbui. Durant
tota la matinal es celebraran
diferents activitats. Així, a dos
quarts de nou, començarà la
pujada a peu fins a La Tossa
des dels diferents nuclis montbuiencs (La Vinícola al Nucli
Urbà, l’Ateneu al Nucli Antic
i el Saió). A dos quarts de 10
donarà inici una arengadada
popular. A un quart d’onze es

farà una ballada de sardanes
a càrrec de la Cobla Ressó i a
les onze, puntualment, tindrà
lloc la inauguració de l’exposició “La Tossa, figura i paisatge”, a càrrec de Rosa Calzada
i Jubert. Al punt de les 12 del
migdia es celebrarà una Missa
Solemne, amb la participació
de la Capella de Música, i, en
sortir, es durà a terme el repartiment de roses tal i com mana
la tradició. A la una de la tarda
serà el moment de la cloenda,
amb els Gegants de La Tossa

i els Grallers i Timbalers de
Montbui.
El tradicional Aplec del Roser
és organitzat pel Consorci La
Tossa –format per la Fundació La Tossa i l’Ajuntament
de Montbui-. Com és habitual, hi haurà servei d’autobus
per pujar i baixar del cim. Les
parades estaran situades a
la plaça de la Sort (Nucli Antic) i Passeig Espanya (Nucli
Urbà).

d’ocupació ordinaris i el projecte “Treball als Barris”. D’altra banda, l’ajuntament també
ha aconseguit que 16 persones poguessin prendre part en
el programa de Col·laboració
Social, una de les darreres línies endegades des del SOC
pel que fa a les polítiques pal·
liatives en l’àmbit ocupacional.
A més de les contractacions,
des de Mont-Activa, l’àrea de
promoció econòmica situada
al CCC La Vinícola, s’han coordinat diferents accions de
formació ocupacional, de les
quals s’han vist afavorides
una vuitantena de persones.
En aquest àmbit cal destacar
la realització de cursos de
formació ocupacional en àmbits com l’ànglès –atenció al
públic-, informàtica d’usuari,
auxiliar d’infermeria en salut
mental i toxicomanies, etc.
Altres serveis que ofereix
Mont-Activa és el Club de
Feina, que rep més de 4.500
usuaris cada any. El Club de
Feina és un espai de treball i
orientació laboral, on es realitzen tasques d’assessorament
i suport a les persones que recerquen feina, i on també se’ls
donen les eines bàsiques per
poder gestionar una recerca
activa –realització del currículum, informació sobre ofertes
de treball, etc-. Des d’aquest
servei també es fan tasques

d’acompanyament en la inserció laboral de molts ciutadans.
Com explica l’alcalde Teo
Romero “malgrat que estem
vivint moments difícils, de retallades pressupostàries i de
disminució de les polítiques
actives d’ocupació pels governs de dretes de l’Estat i la
Generalitat, com a Ajuntament
estem treballant al màxim en
aquest tema. La lluita contra
l’atur ha estat, és, i continuarà sent la nostra prioritat.
Com a ajuntament no tenim
ni les competències ni gaires
recursos, però entenem que
per donar resposta als problemes econòmics que genera
la crisi no hi ha millor manera
que poder oferir una feina remunerada a aquells veïns de
Montbui que pitjor ho estan
passant” . Romero va assenyalar que “no podem ser insensibles davant una realitat
complicada. L’Ajuntament de
Montbui està, dintre de les seves possibilitats, al capdavant
de la lluita contra l’atur”. L’alcalde de Montbui va assenyalar que “continuarem insistint a
les administracions que tenen
competències en matèria de
polítiques ocupacionals per
potenciar tant els plans ocupacionals com també les accions
formatives per tal de preparar
millor a les persones”.

Exitosa arrossada de l’1 de
Maig al Nucli Antic

Lliurats els premis del Concurs de dibuix del Curs
d’Educació Viària de la Policia Local de Montbui
MONTBUI / LA VEU

Divendres a la tarda va tenir
lloc l’acte de cloenda del Curs
d’Educació Viària de Montbui,
en el marc d’un espectacle infantil amb el grup Ying Yang
Lock, i amb el lliurament dels
premis del concurs de dibuix
organitzat en motiu d’aquest
curs. L’acte es va dur a terme a la pista poliesportiva de
l’escola Antoni Gaudí i hi van
prendre part els alumnes de
primer, tercer i cinquè curs de
les escoles Montbou, Garcia
Lorca i Antoni Gaudí.

El lliurament de premis del
Concurs de Dibuix Per a una
Mobilitat Segura va anar a càrrec del Tinent d’Alcalde de Governació, Educació i Esports
Josep Palacios, així com també hi va ser el sergent en cap
de la Policia Local de Montbui
José Andrés González.
A la categoria de Primer Curs,
el primer premi va ser per a
Javier Bailly Urbano (Garcia
Lorca). Segon premi per a
Laia Montero Mula (Montbou) i
tercer guardó per a Noelia Esteve Palomino (Antoni Gaudí).

Pel que fa a Tercer Curs el primer premi el va guanyar Ariadna Hidalgo Gutiérrez (Antoni Gaudí), el segon va ser per
a Noelia Simón Luque (Garcia
Lorca) i el tercer va ser per a
Èric López Ortíz, del Montbou.
I pel que fa als alumnes de
cinquè curs, primer premi
per a Laia Ferran Claramunt
(Montbou). Segon guardó per
a Natalia Chaparro Avilés, de
l’escola Antoni Gaudí, i tercer lloc per a Andreu Pulido
Sánchez.

MONTBUI / LA VEU

El passat 1 de maig va tenir
lloc a la Plaça Major la tradicional arrossada que organitza
l’Associació de Veïns La Margarida. Els 240 assistents van
poder gaudir d’un dinar amb
pica pica, gelat, cafè i copa.
Després de l’àpat, el Grup de

Diables de Montbui va organitzar un bingo popular per a
adults i un bingo popular infantil. El guanyador del bingo
d’adults va ser Toni Soriano,
mentre que els guanyadors
del bingo infantil van ser Alan,
Ovidi i Albert.
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“Som Poble” anima a la mobilització
ciutadana per defensar els drets bàsics

MONTBUI / LA VEU

article de la filòloga Maria Dolores Barrero que denuncia el
retrocés en el marc dels drets
socials que ha patit la societat
en els darrers anys i el camí
de la privatització de serveis
públics que havien arribat a
ser universals. Després de
l’exposició compartida a càrrec de diferents membres de
Som Poble, es va llegir un manifest que recollia les principals demandes del col•lectiu:
treball digne, una Renda Garantida Ciutadana, la prohibició dels desnonaments, la
defensa dels serveis públics
de salut, educació i atenció a
la dependència...
L’acte va comptar amb l’animació del grup de Tabals de
l’Institut de Montbui a qui l’organització va agrair la generosa actuació. També es va
donar les gràcies a l’acom-

La crítica a les retallades de
drets bàsics i salaris i la crida
a la necessitat de mobilització
i organització ciutadana per
fer defensar la seva dignitat,
va centrar les reivindicacions de Som Poble en la concentració en commemoració
del Dia del Treball. Ha estat
la segona acció important al
carrer d’aquesta xarxa social que s’ha creat al municipi
per acompanyar els veïns que
pateixen situacions de precarietat. El mes de desembre
també van aconseguir implicar una nombrosa participació
de voluntariat al Gran Recapte
del Banc d’Aliments.
Dissabte, a la plaça de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui, la manifestació es va
iniciar amb una breu presentació de l’entitat i la lectura d’un

panyament del col•lectiu de
la PAH Anoia present a la concentració i a la representació
municipal, a la qual l’entitat
ha estès la mà públicament
per col•laborar en temes concrets.
Som Poble està integrada per
diverses entitats del municipi
- ACAPS Anoia, Baula-COR,
Grup Esplai Montbui, Inama,
Parròquia de Sant Maure, Associación A.Mancha y B.Mancha- i diferents persones a títol
particular que estan unint esforços per compartir projectes
de caràcter social adreçats
a les persones del municipi
que més estan patint la crisi.
Aquesta xarxa de suport mutu
ha començat a treballar en
tres àmbits concrets: la millora del servei del banc d’aliments municipal que gestiona
l’Ajuntament, la creació d’un
Banc del Temps inspirat en el
model d’Igualada i la constitució d’una comissió d’acollida i
acompanyament.
Som Poble està integrada per
diverses entitats del municipi
- ACAPS Anoia, Baula-COR,
Grup Esplai Montbui, Inama,
Parròquia de Sant Maure, Associación A.Mancha y B.Mancha- i diferents persones a títol
particular que estan unint esforços per compartir projectes
de caràcter social adreçats a
les persones del municipi que
més estan patint la crisi.

Òdena fa una mirada al
Patrimoni Cultural, Històric,
Arquitectònic i Ambiental

ÒDENA / LA VEU

Dimecres 14 de maig es va
presentar a Òdena el Mapa de
Patrimoni Cultural i l’Inventari
de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental del municipi
elaborats per la Diputació de
Barcelona.
L’acte, presidit per l’alcalde
d’Òdena, Pep Solé, acompanyat del diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc Castells, va anar
a càrrec dels tècnics redactors
del Mapa de Patrimoni i de l’Inventari, el cap de l’Oficina de
Patrimoni Cultural, Aurèlia Cabot i el cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Joan
Closa.
En el mapa de Patrimoni Cultural d’Òdena s’han inventariat
627 béns, dels quals 490 cor-

responen a patrimoni immoble
(edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics,
jaciments arqueològics i obra
civil), 44 a moble (col·leccions,
objectes i elements urbans), 13
a documental (fons documentals i d’imatges), 41 a patrimoni immaterial (manifestacions
festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals), i 39 a patrimoni natural (zones d’interès
natural i espècimens botànics
singulars).
Aquests mapes inclouen les
fitxes dels elements patrimonials inventariats, fotografies i la
seva ubicació mitjançant cartografia digital i es poden consultar a http://patrimonicultural.
diba.cat o bé al web de l’Ajuntament que ja té l’enllaç directe
al mapa d’Òdena .

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

EL JOC DE L’AMOR I L’ATZAR
Dia 7 de juny de 2014
Hora sortida: 14.45 Viatge – Espectacle
al TNC (Teatre Nacional de Catalunya) 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 refinament amb què s’expressa la llengua de Marivaux s’endinsa en territoris
d’indefinició, incerteses i esterilitat que preludiaran un final 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 fiques?... 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

MARES
al Teatre Condal

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 fills
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 Off-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

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.

Truca al:
93 803 75 56
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Conca d’Òdena

La Pobla de Claramunt demanarà un estudi de
viabilitat per a la construcció d’un centre de dia

Xerrada-taller sobre
el ciberassetjament,
al Cau Jove

LA POBLA DE C. / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt va acordar, en la sessió ordinària del
8 de maig, demanar un estudi
de viabilitat a la Diputació de
Barcelona per a la construcció
d’un centre de dia. El tema va
sortir d’una moció que va presentar el grup municipal Socialista.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que la sol·licitud del document es pot tramitar però cal
tenir en compte que “a Jorba
es va fer l’edifici i està tancat i
a altres municipis de la comarca tenen dificultats per oferir el
servei. En la situació actual, si
hi ha problemes per construir
l’equipament encara n’hi ha
més per mantenir-lo”. El portaveu socialista, Frederic Marí,
va aclarir que “el que es demana només és un estudi”.
Fa uns anys des de l’equip de
govern de Convergència i Unió
es va redactar un projecte per
a la construcció d’una residència i centre de dia per a la gent
gran que, finalment, no es va
tirar endavant per la crisi econòmica, i que hagués suposat

hipotecar les finances municipals. Després es va plantejar
realitzar només una part del
projecte, la de centre de dia,
però es va deixar sobre la taula
pel mateix motiu.
Tot això no vol dir que des de
l’equip de govern no es tinguin
en compte les necessitats de la
gent gran del municipi. Fa un
temps des de la regidoria de
Benestar Social es va impulsar
un estudi de les necessitats
que tenen els poblatans i les
poblatanes de més de 80 anys
i es destinen recursos per ajudar a aquest sector de la població.
En aquest ple també es van
tractar dues mocions més presentades pel grup municipal
Socialista: una, sobre la realització d’un estudi de la xarxa
de clavegueram en diversos
barris del municipi i una altra,
sobre l’arranjament del carrer
de Narcís Monturiol al polígon
industrial dels Plans d’Arau.
Quant a la primera qüestió,
l’alcalde poblatà va comentar
que en el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
que s’està elaborant s’especifi-

caran els futurs creixements de
població del municipi i en base
a aquests paràmetres es confeccionarà un document sobre
la situació de la xarxa de clavegueram. Per tant, i com ja es
va comentar en el Ple ordinari
del 20 de març en què el PSC
va presentar la mateixa moció,
s’esperarà a la presentació del
POUM per elaborar l’estudi, tot
i que es poden fer els tràmits
per demanar-lo a la Diputació
de Barcelona.
Pel que fa a la segona moció,
Santi Broch va afirmar que en
el pressupost d’enguany ja

es destinen 100.000 € per al
manteniment de carrers, entre
els quals ja es preveu l’arranjament del vial de la zona industrial a què es fa referència al
text presentat pels socialistes.
A més d’aquests temes, en
aquest Ple es va donar compte
de la liquidació del pressupost
de 2013 i es van designar els
representants de l’Ajuntament
a la Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics
de la comarca de l’Anoia, que
seran l’alcalde, Santi Broch, i
la regidora de Benestar Social,
Carme Farrés.

Les regidories de Joventut i de Benestar Social de
l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt organitzaran una
xerrada-taller sobre el ciberassetjament. Aquesta activitat, promoguda des de la
Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena, tindrà
lloc el dimecres 21 de maig a
les 6 de la tarda a la sala polivalent del Cau Jove.
La xerrada-taller, amb el títol
“Caure a la xarxa”, està adreçada, sobretot, als alumnes
de cinquè i sisè de primària
i de primer i segon d’ESO.
L’objectiu principal d’aquesta
activitat serà donar la informació necessària per fer un
ús segur i responsable de les
noves tecnologies.
Els temes que es tractaran
seran: xarxes socials i noves tecnologies: usos segurs;
imatges, vídeos i comentaris
a la xarxa; jo, la xarxa i el nostre rastre i què fer davant el
ciberassetjament. L’activitat
anirà a càrrec d’una educadora especialitzada en el tema.

Masquefa es capbussa de ple en la Festa de Sant Isidre
MASQUEFA / LA VEU

Després de les primeres activitats, celebrades dimecres
i dijous, Masquefa s’aboca
aquest cap de setmana en
una Festa Major Petita que, de
petita, només en tindrà això, el
nom. Fins diumenge l’agenda
organitzada per la regidoria
de Cultura, amb el suport del
teixit associatiu, convidarà els
masquefins a sortir al carrer
per a honorar el patró de la
vila, Sant Isidre, i per gaudir
de la cultura popular tant lligada a la particular manera de
ser i de fer dels masquefins.
Tradició i renovació
En el Sant Isidre 2014 hi tornen a conviure els actes tradicionals i algunes novetats
destacades que hi aporten
aire fresc. Entre els primers,
destaquen el doble ofici de
missa en honor a Sant Isidre,
el Ball de la Garlanda, el Sopar de Faves, i el lliurament de
les Faves d’Argent, els guardons amb què Masquefa reconeix cada any la tasca de dos
masquefins que han dedicat
altruistament temps i esforç a
millorar la qualitat cultural, social, esportiva i associativa de
la vila. A més, al Sant Isidre
2014 tampoc no hi falten altres clàssics com la cercavila

i el correfoc, que tornarà a ser
doble: el de la colla infantil i el
de la colla d’adults.
Pel que fa a les novetats, destaquen el trenet que tot dissabte passejarà petits i grans
pel centre de la vila, i les
portes obertes que es faran
diumenge al Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo perquè tothom pugui
descobrir o recordar la trajectòria d’aquesta fàbrica on van
treballar diverses generacions
de masquefins. Altres novetats de la programació són el
concert d’Amazing Gospel -el
qual s’emmarca en el cicle
estable de música de qualitat
‘Masquefa sona bé’-, i l’exposició de les fotografies que
es van presentar al concurs
‘Fotoflash’ que el Club Excursionista Anoia va organitzar
durant el cinquè Duatló Vila
de Masquefa, així com el lliurament dels premis. A més, el
Sopar de Faves s’amenitzarà
aquest any, per primera vegada, amb un espectacle que
combinarà la màgia i l’humor,
i la Coral l’Alzinar protagonitzarà la tradicional cantada
de caramelles, ajornada per
Pasqua a causa del canvi de
director.
La mítica Orquestra Mitjanit,

un dels plats forts
La Festa Major Petita ens
portarà activitats per a totes
les edats i tots els gustos. Els
més menuts xalaran amb dos
espectacles d’animació, el
correfoc infantil, el trenet, i el
parc lúdic amb inflables.
I els joves gaudiran d’un dels
autèntics plats forts de la festa. El Concert Jove de la nit de
divendres, que es traslladarà
a la Sala Polivalent, comptarà amb l’actuació de la mítica
Orquestra Mitjanit, exponent
d’un nou concepte de grup
de versions i orquestres de
ball que entusiasma allà on
va i que s’ha convertit en un
referent de les festes majors
que aposten per un programa
modern, popular i de qualitat.
El grup Mamá Patxanga, amb
lletres punyents i un directe
contundent, serà el teloner
i obrirà una nit que promet, i
molt.
Els esports tampoc no faltaran
a la cita amb Sant Isidre. Gaudirem dels partits decisius de
la Lliga d’Hivern de Futbol 7, i
els campionats de petanca i tir
al plat. La Biblioteca també se
suma a la celebració amb una
sessió del Club de Lectura.
L’Ajuntament agraeix la implicació de les entitats en la fes-

ta. Sense la seva col·laboració
la celebració no seria possible.
També anima tothom, grans
i petits, a sortir al carrer per
gaudir de Sant Isidre acompanyats de familiars i amics, i
convida els vilatans a crear un
ambient festiu al poble engala-

nant els balcons i les finestres
amb els domassos que l’Ajuntament ha fet per a les nostres
celebracions populars. Totes
les activitats són gratuïtes, excepte el sopar de faves.
Podeu consultar el programa
d’actes a www.masquefa.cat.
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Tot a punt per l’Anoia Race Tour, aquest
cap de setmana als Hostalets de Pierola

Els treballadors del Pla
d’Ocupació es posen en marxa

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Els 13 treballadors incorporats
al personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
desenvoluparan les seves feines durant quatre mesos.
El procés de selecció de personal per incorporar al Pla
d’Ocupació dels Hostalets de
Pierola va finalitzar el passat
29 d’abril. Des del 5 de maig,
les 13 persones escollides van
iniciar feines relacionades amb
el manteniment i millora de les
infraestructures del municipi.
La posada en marxa d’aquest
projecte significa un esforç important de l’Ajuntament dels

Aquest cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18 de
maig, tindrà lloc l’Anoia Race
Tour a Els Hostalets de Pierola, un dels esdeveniments
turistico – esportius més destacats que es desenvolupen a
la comarca.
L’Anoia Race Tour és un esdeveniment que permet conèixer
el territori a través de l’esport,
el turisme i la gastronomia i
altres activitats lúdiques i culturals. Per això, a més dels
participants que han pogut
escollir entre diferents curses
en BTT, una cursa a peu o una
caminada popular, l’esdeveniment també compta amb els
familiars acompanyants i amb
el públic en general perquè
puguin gaudir de l’experiència
i de la vessant gastronòmica i
cultural que ofereix la prova.
En aquest sentit, en el marc de
l’esdeveniment esportiu, s’ha
programat diferents activitats
complementàries com; visites guiades al CRIP - Centre
de Restauració i Interpretació
Paleontològic - i el modernisme als Hostalets de Pierola,
concerts i música a l’aire lliure,
una fira gastronòmica a càrrec
dels productors artesans de
la comarca agrupats sota el
distintiu L’Anoia del Camp a la
Taula i un sopar degustació 5
forquilles. A més, per seguir
l’actualitat esportiva s’habilitarà una pantalla gegant per seguir la final de la Lliga entre el
Barça i l’Atlètic de Madrid.
Així, al llarg de tot el dia es
podran realitzar les visites
guiades i hi haurà música en
directe a càrrec de l’Escola de
Música dels Hostalets de Pierola, però serà a la tarda - vespre de dissabte quan es concentrarà la màxima activitat.
La trobada firaire “L’Anoia del

Camp a la Taula” serà de sis
a dos quarts de nou del vespre i participaran els següents
productors
agroalimentaris:
Caves Pagès Entrena (Piera),
la cervesa artesana Espina de
Ferro (Vilanova del Camí), els
elaboradors artesans de fruits
secs Mas d’en Nogués (Vilanova del Camí), el celler Can Bonastre Wine Resort (Masquefa), la cervesa artesana Tous
d’Anoia (Sant Martí de Tous),
la fructicultora Maria Rovira
Duran (Piera), la cansaladeria Cal Codina (Sant Martí de
Tous), làctics La Tossa (Igualada), la pastisseria casolana
La llar dels dolços (Els Hostalets de Pierola) i la fruiteria La
Plaça (Els Hostalets de Pierola). Altres artesans no agroalimentaris que també participaran són: la jardineria Arca,
l’artesana Laura Soto amb les
seves espardenyes artesanes
i els jocs i articles de fusta de
WoodThinks. Els establiments
adherits col•laboradors de la
fira són: supermercats SUMA,
Cal Sala Cansaladeria, Casal
Català Bar Restaurant i el Celler de l’Esteve.
El sopar degustació realitzat

amb els productes del territori i elaborats pels restaurants
de Els Hostalets de Pierola i
productors de l’Anoia s’oferirà de dos quarts de nou a les
onze de la nit. Hi haurà degustacions gratuïtes per als
primers 400 inscrits a la prova
esportiva en qualsevol de les
seves modalitats, la resta de
participants,
acompanyants
i visitants podran comprar el
seu tiquet el mateix moment
per un preu de 6€ a la guixeta.
El sopar està obert a tothom
qui vulgui tastar la vintena de
plats, vins i caves que s’oferiran.
Anoia Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia juntament
amb l’empresa d’esdeveniments esportius Ocisport organitzen per quart any consecutiu aquesta prova, dos dies
d’esport, gastronomia i cultura
que permeten conèixer i gaudir de la comarca en família.
L’objectiu de l’esdeveniment
és oferir una oferta de qualitat
a la vegada que es posiciona
l’Anoia com un dels millors
destins pel turisme esportiu i
en família.

Edició
Edición
Edition

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’àrea de formació del CRIP
dels Hostalets de Pierola ofereix, periòdicament, cursos
d’especialització paleontològica
obert a totes les persones interessades en la matèria. Són
cursos d’àmbit internacional, la
qual cosa comporta que molts
dels alumnes assistents siguin
d’altres països.
Aquests cursos van dirigits a
totes les persones interessades
en el món de la paleontologia,
aficionats, professionals i estudiants, amb l’excepció del curs
d’especialització (Tècniques en
conservació-restauració), que
s’imparteix el mes de juliol i que
va dirigit, exclusivament, a professionals i estudiants de matèries relacionades en la conservació i la restauració.
En general, els cursos tenen
una durada de 200 hores intensives, tot i que el del mes de
juny només serà de 33 hores.

24-25/05/2014

Aeròdrom Igualada-Òdena (Barcelona) A2 557
En conveni:

Tots ells tindran un caire pràctic
i teòric i, en finalitzar, els alumnes rebran un certificat d’assistència. A més tenen una equivalència a 8 ECTS (a convalidar
per cada centre docent), a excepció del que es realitza durant el mes de juny, que només
té una equivalència a 1ECTS.
Els cursos programats pel següent semestre són els següents:
1. Tècniques de laboratori per
a l’estudi histològic dels teixits
durs.
Del 16 al 20 de juny.
2. Tècniques de conservació –
restauració de col·leccions paleontològiques.
De l’1 al 31 de juliol.
3. Tècniques de laboratori i
camp en reproducció paleontològica.
De l’1 al 30 de setembre.
Tota la informació del programa
està disponible al web www.
crip.cat. Més informació: info@
crip.cat o al 93 779 71 70.

22

CERTAMEN D’AERONÀUTICA ESPORTIVA I GENERAL

Organització tècnica:

Hostalets de Pierola i dels veïns del municipi per donar suport a les persones més desfavorides de la comunitat amb
l’objectiu de consolidar la cohesió social i millorar la situació
econòmica de moltes famílies
hostaletenques.
Segons l’Alcalde dels Hostalets de Pierola, Daniel Vendrell,
«La voluntat del govern és continuar desenvolupant aquest
tipus de projectes per tal d’arribar al màxim de població possible. Per tant, l’Ajuntament estudiarà totes les fórmules per
fer-ho realitat».

El CRIP dels Hostalets anuncia
els cursos internacionals de
paleontologia

Veu Anoia : 250*90

aerosport

Organització
general:

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

VOL A MOTOR
ULTRALLEUGERS
VOL A VELA
ACROBÀCIA
AEROESTACIÓ
PARAMOTOR
HELICÒPTERS
AUTOGIRS
TRIKES
Amb els suport de:

Revista oficial:
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Fira Verd torna a omplir Carme de gent
CARME / LA VEU

Diumenge 11 de maig Carme
celebrà la dissetena edició de
Fira Verd al carrer Sant Jordi,
i per setè any consecutiu els
carrers del nucli antic del poble s’ompliren de gent amb la
Mostra d’Herbes Aromàtiques

i Medicinals i la Mostra d’Artesania.
Els visitants pogueren resseguir els diferents estands de
jardineria i comprar aquelles
plantes i estris per alegrar la
seva balconada o el seu jardí. La passejada per l’interior

del poble va tornar a fer que
la gent de Carme, particulars
i comerciants compartissin
aquesta diada amb els visitants. Els més matiners pogueren aparcar els seus vehi-

Primera depuradora d’enginyeria
ecològica al terme d’Orpí
ORPÍ / LA VEU

Des de meitats del mes d’abril,
que al terme municipal d’Orpí, està en funcionament una
depuradora de llits de graves
i funcionament totalment passiu (sense necessitat d’energia elèctrica i pràcticament
sense manteniment). Es tracta
d’un sistema robust i amb un
impacte baix de la construcció, ja que s’utilitzen materials
reciclats, naturals i que s’integren totalment en l’entorn.
Actualment, encara hi ha
molts nuclis de població o
cases aïllades que no tenen
possibilitats de connectar-se a
un sistema d’aigües residuals
de la xarxa municipal per poder-ne assegurar el seu tractament. Des de ja fa temps,
tot i que pocs anys al nostre
país, i bastants més a països
veïns com França, s’ha impulsat el sistema de depuració
per llit de graves, que reprodueix la depuració natural de
rius i llacs. Aquest sistema es
fa mitjançant diferents granulometries de graves i sorres
i controlant el temps de residencia de l’aigua en el sistema
i el grau d’oxigenació.
Aquesta depuradora està situada a una casa unifamiliar,
que fins la seva construcció
funcionaven amb una fossa
sèptica que havien de buidar
periòdicament, amb els costos
que això significa i les des-

cles al camp de futbol, cosa
que els facilità l’accés a Fira
Verd pel pas de vianants sobre la riera i pogueren observar les condicions òptimes en
que es troba aquest indret tan
privilegiat que és la riera.
La quitxalla va conèixer
com es cataloguen i s’anellen ocells per part de membres de la Societat Catalana
d’Anellament Científic. També van comprovar quin tipus
d’organismes aquàtics es poden trobar a la riera de Carme però que a primera vista
no es veuen; aquesta tasca la

feren l’Associació de Voluntaris de Medi Ambient de Sant
Boi de Llobregat, gràcies als
quals s’estudia des de fa sis
anys per Fira Verd la qualitat
de l’aigua de la riera.
A quarts de 12 del migdia i
amb la presència del diputat
de comerç de la Diputació de
Barcelona, Sr. Jordi Subirana
i de les diputades del Parlament de Catalunya Sres. Alba
Vergés i Maria Senserrich, es
va tallar la cinta, com a acte
simbòlic d’inauguració de Fira
Verd, la qual ja estava en funcionament des de les 9 del
matí. Es feu un recorregut per
tot l’espai, visitant i fent tertúlia amb els diferents paradistes.
Des de l’Ajuntament de Carme es valora molt positivament el transcurs de la jornada, ja que la gent de casa va
col·laborar una vegada més
participant de la festa. Cal
agrair doncs aquesta participació de la gent del poble i
la vinguda de totes aquelles
persones de fora del poble,
a les quals ja les emplacem
per la propera edició de Fira
Verd.
Gràcies a tothom per la seva
presència a Carme i fins l’any
vinent.

ITV de vehicles agrícoles a
Carme

Col.locació de l’ EPDM

CARME / LA VEU

La depuradora ja acabada

peses associades, econòmicament i mediambientalment
parlant.
La construcció i el projecte
d’aquest sistema de depuració ha estat portat a terme per

l’empresa AMBIENS, es va fer
en tres dies, utilitzant materials reciclats i reutilitzables, i
amb una afectació mínima de
l’entorn i el seu paisatge.

Per quart any consecutiu les
persones propietàries de tractors i els seus remolcs, i també de ciclomotors, de quads
i d’excavadores, van poder
passar la ITV a Carme.
El dimecres 7 de maig de 9 a
1 del matí a l’espai del carrer
Sant Jordi més d’una trenta
de vehicles agrícoles i d’altres van passar la ITV, gràcies
a la col·laboració i a la bona
entesa amb Acplus, empresa
que desplaça la seva estació

mòbil agrícola a Carme. Això
significa un estalvi important
de temps, ja que els propietaris no tenen que desplaçar la
seva maquinària a poblacions
veïnes. Els que ja l’havien realitzada a Carme, van rebre
avís per correu als seus domicilis habituals; la resta s’apuntaren directament a l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Carme agraeix la resposta dels propietaris
de vehicles agrícoles i la bona
feina de l’empresa Acplus.
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El proper “Sopem lligats...”
serà amb Antoni Dalmau
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

Dijous de la setmana vinent,
22 de maig, tindrà lloc un nou
“Sopem lligats amb...” a la Lliga de Capellades.
Per aquesta ocasió es comptarà amb la presència de l’escriptor igualadí Antoni Dalmau
i Ribalta.
L’acte començarà a les 9 del
vespre i cal fer reserva prèvia
fins el dimarts, a la cafeteria
de La Lliga.

Fins avui es poden fer les
preinscripcions a la llar d’infants
CAPELLADES / LA VEU

Fins aquest divendres 16 de
maig es pot fer la preinscripció per al proper curs a la Llar
d’Infants Vailets.
Es pot fer directament a la
mateixa escola, de dilluns a
divendres de 9:30 a 12:30 i la
tarda de 15:15 a 16:30. També
es pot anar a l’OME de l’Ajuntament de 12:30 a 14 hores.

Continua baixant la població immigrant
a Capellades

La documentació que cal dur
és una fotocòpia del DNI del
pare i la mare (si el domicili no
està actualitzat cal full d’empadronament), una fotocòpia
del llibre de família i una altra
de la tarja sanitària. Per a més
informació es pot trucar a la
llar, al 938012400 o a l’OME
al 938025335, extensió 2034.

Segons l’estudi publicat pel
Consell Comarcal de l’Anoia,
“Les migracions a la comarca
de l’Anoia 2014”, a Capellades
continua la tendència dels darrers anys disminuint la població estrangera empadronada
a la vila.
Així, a 1 de gener d’aquest
2014, sobre un padró de
5.277 persones, només el 4’1
% són immigrants (103 dones
i 112 homes). La nacionalitat
majoritària és la marroquina,
amb 57; seguida de la xinesa,
34; equatoriana, 18; italiana,
16; colombiana, 9; argentina,
peruana i romanesa, amb 7
cadasquna. La resta, és amb
menys número de persones,
fins a combinar un total de 32
nacionalitats diferents.
Des de l’any 2002 hi hagut
uns canvis molt diferents. Primer, hi havia 233 persones estrangeres empadronades a la
vila. Fins l’any 2010, malgrat
algunes oscil·lacions, la tendència es va mantenir a l’alça

fins arribar als 350 emigrants.
A partir d’aquí, ja en plena crisi econòmica, es va començar a disminuir, amb 298 l’any
següent; 281 el 2012; 238 el
2013 i 215 el 2014. Així, es pot
comprovar com a 1 de gener
d’aquest any, hi ha menys persones estrangeres que l’any
2002. En canvi, el padró de
nacionalitat espanyola s’ha

vist incrementat. L’any 2002 hi
havia 4.816 persones i aquest
2014 som 5.062. La xifra més
alta d’empadronats de nacionalitat espanyola va ser l’any
2011 amb 5.196 persones.
A la comarca de l’Anoia, en
general, es mostra la mateixa
tendència que a Capellades,
amb disminució de la població
estrangera.

El Consell Comarcal imparteix Obres de remodelació al bar de la piscina
tallers de convivència a alumnat
Aquests dies s’està acabant
de centres de secundària
CAPELLADES / LA VEU

amb les tasques de remodelació del bar de la Piscina, que
serviran per donar un nou servei aquest estiu quan comenci
la temporada de bany.
Els treballs han servit per renovar les instal·lacions de
llum i aigua, així com també
per posar al dia la imatge del
bar, que funciona sempre en
coordinació amb el servei de
piscina.
Enguany és previst que la Piscina Blava obrirà les seves
portes el dissabte 21 de juny.

Estiuet‘14
ANOIA SUD / LA VEU

Al llarg del mesos de març i
abril el Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal
de l’Anoia ha impartit diversos
tallers de convivència al SES
Vallbona i a l’IES Guinovarda
de Piera. Un dels objectius de
les sessions ha estat adquirir
capacitats per comunicar-se
oberta i eficaçment. L’activitat
ha potenciat l’aprenentatge de
tècniques de resolució de conflictes i ha promogut actituds
positives entre l’alumnat per a
conviure en societat.

Els tallers han comptat amb
la participació de més d’un
centenar d’alumnes i han tingut una hora de durada. La
seva metodologia ha contemplat elements com, la interacció entre iguals (les activitats
plantejades s’han basat en un
treball grupal cooperatiu), la
participació activa (els participants en el taller s’han sentit
protagonistes del mateix) i la
motivació dels assistents (s’ha
partit dels interessos i idees
prèvies dels assistents).

Inscripcions del 12 al 23 de maig
Infantil i primària
Del 25 al 27 de juny: L´univers, el sistema solar, els planetes
Del 30 de juny al 4 de juliol: L´univers, el sistema solar, els planetes
Del 7 a l´11 de juliol: L´art surrealista i el dadaísme
Del 14 al 18 de juliol: Cultures, tradicions i hàbits
Del 21 al 25 de juliol: La màquina del temps
Secundària
Del 25 al 27 de juny: Dissenyar amb Adobe Illustrator
Del 30 de juny al 4 de juliol: Dissenyar amb Adobe Illustrator
Del 7 al' 11 de juliol: Introducció a Adobe Photoshop
Del 14 al 18 de juliol: Maquetar amb Adobe Indesign
Del 21 al 25 de juliol: Filmació i curt amb Stop Motion
Av. Barcelona, 105 / 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 / gasparcamps@gmail.com
www.escolagasparcamps.org
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Anoia Sud

Comença a agafar rellevància la plaga
dels cítrics a la zona de Piera
PIERA / LA VEU

Darrerament, al nostre territori
ha aparegut i comença a prendre rellevància una plaga dels
cítrics (tarongers, llimoners i
mandariners), coneguda com
la ‘caparreta japonesa’.
La caparreta Unaspis yanonensis és una plaga perillosa
per als cítrics que deprecia la
fruita i, en casos d’atac greu,
pot arribar a matar l’arbre.
Una vegada introduïda en una
zona, es dispersa de forma
natural: per ocells, insectes,
el vent, restes de material vegetal i altres. És aquesta una
plaga considerada de quarantena, i per tant s’han de prendre les mesures necessàries
per eliminar-la i així evitar-ne
la dispersió.
A les províncies de Barcelona i Girona, la plaga afecta
sobretot cítrics ornaments
urbans (a carrers, parcs i jardins) i jardins privats. En els
darrers anys es té constància
de la presència i propagació
progressiva de la plaga a les
comarques del Barcelonès,
el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental,
el Maresme i l’Alt Empordà.
Si no s’atura, aquesta plaga
afectarà encara més zones
del nostre territori.

Dos talents fusionats
PIERA / LA VEU

Per tal d’evitar la propagació
de la plaga, la Generalitat declara l’existència oficial de la
plaga Unaspis yanonensis i
s’estableixen les mesures de
lluita següents:
Mantenir una vigilància periòdica sobre els cítrics presents
al municipi
Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal, mitjançant el
correu ssv.daam@gencat.cat
o altre conducte, la detecció
d’arbres sospitosos o afectats
Sobre els arbres afectats s’ha
d’efectuar una poda exhaustiva, retirant tota la zona afectada per la caparreta.
Les restes vegetals de la poda

han de ser portades a la deixalleria amb la major brevetat
possible. No s’han de deixar
mai a l’aire lliure durant un
temps prolongat. En cas de
poder portar-les a la deixalleria immediatament, s’hauran
de posar en bosses tancades
mentrestant.
Un cop feta la poda, com a
mesura preventiva s’hi aplicarà oli parafínic.
Al web www.gencat.cat/agricultura, en l’apartat “Sanitat
vegetal”, trobareu informació
sobre les mesures de prevenció i lluita contra aquesta plaga.

Excel·lent valoració de les lectures en
veu alta entre escolars i avis
PIERA / LA VEU

Amb el títol de ‘Lectures en
veu alta’ s’ha dut a terme una
col·laboració entre totes les
escoles bressol, escoles de
primària i institucions de la
gent gran del municipi.
Aquesta iniciativa, duta a terme a finals d’abril i creada des
del Pla Educatiu d’Entorn de
Piera, consisteix en el fet que
els alumnes es desplacen a
les residències per a compartir
amb els avis i les àvies lectures en veu alta, cançons, regals, així com altres activitats
que permetin aquest intercanvi intergeneracional.
Objectius i beneficis
Són diversos els objectius de
l’activitat: millorar l’ús de la
llengua catalana, millora de
les competències bàsiques a
primària, promoure la participació de tots els infants i gent
gran en els diferents espais
educatius i enfortir la relació i
la interacció entre els centres
educatius i l’entorn. La lectura

és un instrument fonamental
en el procés de coneixement
i de maduració personal i la
lectura en veu alta en concret
permet crear moments de gran
valor emocional que afavoreixen el desenvolupament lector
dels nens. L’intercanvi intergeneracional genera beneficis
individuals, com ho pot ser el
sentir-se reconegut i valorat, i
beneficis col·lectius,com la su-

peració d’estereotips respecte
a l’edat i la creació de nous
vincles i cohesió social.
Satisfacció
Ambdues parts, tant escoles
com centres de la gent gran,
han valorat molt positivament
l’experiència i l’esperen repetir. Avis i nens van gaudir
d’una bona estona entre poesies, cançons, regals i somriures.

La nit del passat dissabte, els
assistents a l’obra Gairebé,
de Carles Algué, coincidien a
posar de relleu el gran talent
interpretatiu dels protagonistes, l’Elisabet Vallès i el Jacob
Torres, dos dels actors més
rellevants i amb més projecció
de la nostra Vila. El públic pierenc va mostrar les ganes de
veure actuar plegats aquests
dos actors, tenint en compte
el fet que tres dies abans de
la posada en escena de Gairebé ja s’havien exhaurit totes
les localitats disponibles.
L’obra es va posar en escena
a la platea del Teatre Foment
de Piera, en un escenari que
simulava un bany públic i on
es desenvolupava l’acció.
L’Elisabet i el Jacob van protagonitzar una història d’amor
posant-se a la pell d’una prostituta i d’un home turmentat
i emocionalment inestable i
van oferir un autèntic recital
de talent i professionalitat al
públic que els envoltava. En
acabar, els assistents van
ovacionar-los llargament.
Cal afegir que aquesta representació s’emmarca dins
les programacions del Teatre Foment de Piera, que la
regidoria de Cultura impulsa
per donar vida al Foment. Un
dels objectius de la regidoria
per a aquest mandat era precisament programar una obra
amb tots dos actors i portarlos a Piera, on feia temps que
no actuaven. Poder comptar
amb tots dos alhora ha estat
una sorpresa inesperada.
Una mica de currículum
L’Elisabet Vallès és llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut
del Teatre de Barcelona i té ja
una llarga experència com a
actriu en el teatre català. Ha
treballat amb la companyia
Les Mateixes a Elles mateixes, Nines al Versus Teatre i
Regla de tres a la Sala Plane-

Els actors Elisabet
Vallès i Jacob Torres, van oferir la
representació Gairebé, on es van veure
reflectides les seves
dots interpretatives i
un gran talent
ta i Nau Ivanow. També ha actuat al Teatre Nacional de Catalunya en l’obra El casament
d’en Tarregada (on compartia
repertori amb el Jacob Torres). Amb la companyia La
Soga ha actuat a Tornem després de la publicitat a la Sala
Beckett, Primaris i Stereo al
Teatre Tarantana, i Seguretat
i 3.27 al Versus Teatre. Amb
la companyia Pànnik ja estrenat a la Sala Beckett Push up
1-3 i Atemptats contra la seva
vida. Al Teatre Regina ha actuat a Creeps i el conte de
Nadal i ha estrenat les obres
Radio patera o el síndrome
de Ulisses, i La festa, el foc i
la ciutat.
El Jacob Torres es va formar
a l’Institut de Teatre de Barcelona i al Col·legi del Teatre. La
seva carrera s’ha desenvolupat als escenaris catalans a
les ordres de directors com
Mario Gas, Àlex Rigola, Calixte Bieito, Oriol Broggi, David Selvas, Carme Portacelli,
Josep Ma Mestres, Àngel Llàcer, Xicu Massó o Ferran Madico. Actualment forma part
del repartiment de l’obra Un
aire de família al Teatre Romea. Els darrers espectacles
en què ha treballat són Litus,
Luces de Bohemia o Llibertat, al TNC. A la gran pantalla
l’hem pogut veure a Salvador
i ha intervingut en capítols de
les sèries de televisió Kubala,
Moreno i Manchón, Infidels,
Ventdelplà, Mar de fons, El
cor de la ciutat i La memòria
dels cargols.
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Anoia Sud/Alta Anoia

II Assemblea “Ara és demà” a Piera

Aquest diumenge Festa Major
a Montfalcó el Gros

PIERA / LA VEU

Diumenge dia 11 de maig, es
va celebrar a l’Espai d’Entitats
de Piera la II Assemblea del
moviment “Ara és demà” consolidant-se com un espai de
debat i proposta on quasi una
quarantena de persones presents provinents de diferents
àmbits com entitats, plataformes ciutadanes; sindicats, polítics de diferents sensibilitats
ideològiques, i persones a títol
personal sense cap vinculació
organitzativa, varen estar fent
el seguiment de la reunió del
març, la seva valoració i començant a desplegar el document inicial fruit de les aportacions de la primera reunió.
Durant dues hores, es va
compartir informació sobre actuacions diverses i es va debatre sobre la diagnosi de les
mancances que té el municipi,

Teatre per a infants
amb Safrà i Serafí

MONTFALCÓ / LA VEU

principalment en la vessant
social, i les alternatives per a
les seves possibles solucions.
El resultat va ser força productiu en una reunió dinàmica
i participativa.
Ara és demà seguirà amb el
procés engegat, dirigint-lo cap

Aquest dissabte, a les 18.30
hores, hi haurà una nova representació per als infants amb
l’obra Safrà i Serafí i dins de la
programació d’activitats al Teatre Foment de Piera del segon
trimestre de 2014.
En Safrà i Serafí són dos ratolins ben diferents. Són veïns i a
tots dos els encanta el formatge. Tot canvia quan una rata
dolenta els vol ensarronar... Un
espectacle ple de frases enginyoses i rodolins, que ens parla del valor i la força de l’amistat. Entrades anticipades al Bar
Nou Foment i a taquilla el dia
de l’espectacle (3 €).

L’Ajuntament dóna la
benvinguda a la vecianenca
Maria Planell

Marcel Gros va tancar la
temporada pierenca de l’Anem
al Teatre
PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

a sectors i territoris per mirar
de recollir més temes per a la
seva diagnosi i com articular
les alternatives proposades, i
així derivar en una III Assemblea on es posarà en comú la
informació obtinguda.

Tal i com diu la tradició amb
el tercer cap de setmana de
maig arriba la festa grossa del
nucli vecianenc de Montfalcó
el Gros. És per aquest motiu
que aquest proper diumenge
dia 18 l’església romànica de
Sant Pere obrirà les seves
portes per celebrar la missa
de festa major.
L’acte, que serà oficiat per
mossèn Enric Garcia i acompanyat per les veus de la Coral de Veciana, començarà a
les 12 del migdia.

El pallasso manresà Marcel
Gros va tancar la temporada
de l’Anem al Teatre amb l’obra
‘Minuts’, que va representar
per a l’alumnat d’educació infantil de les escoles Les Flandes i Creixà.
Tan sols és necessari un minut
per fer una cosa interessant i
construir una història. Amb
aquesta premissa, Marcel
Gros reclama la importància
de les petites coses a Minuts.
Alumnes d’educació infantil de
l’Escola Les Flandes i l’Escola
Creixà van gaudir d’aquest espectacle el passat 9 de maig al
Teatre Foment de Piera.
Minuts consta de breus moments, petits instants... Un
viatge a l’univers particular,

Felicita
als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

lúdic i divertit, de l’experimentat pallasso manresà Marcel
Gros. Històries divertides i
fantàstiques en què res és el
que sembla i tot és possible.
Els objectes prenen vida i els
límits els posa la imaginació.
Els alumnes van riure molt durant tota l’actuació i se’n van
emportar a les butxaques música i minuts.
L’espectacle forma part de la
campanya “Anem al teatre”
d’aquest curs, un programa
que neix de la col·laboració
entre l’Ajuntament de Piera i
la Diputació de Barcelona per
tal d’afavorir que els alumnes
d’educació infantil i primària
assisteixin a espectacles de
teatre i dansa a un preu econòmic.

VECIANA / LA VEU

En un municipi com el de Veciana, amb una població força
reduïda, l’arribada d’infants és
sempre motiu d’alegria compartida. És per això que des
de l’Ajuntament es vol donar
la més sentida benvinguda als
recents nascuts que s’empadronen al municipi.
Així, el passat dissabte 10 de

maig, es va donar la benvinguda a la vecianenca Maria Planell Franquesa, que va néixer
el 28 d’abril i viu, juntament
amb els seus pares Marcel·lí
i Montse, a la masia de Cal
Garça de Sant Pere del Vim.
La trobada va servir per palesar a la família l’entusiasme i
força que transmet al consistori l’arribada d’infants al municipi.

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Alta Anoia

L’Escola de Música i l’Escola Calaf protagonitza la setmana al “Divendres” i
Alta Segarra de Calaf preparen a “Els Optimistes”
la cantata “El petit príncep”
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

Més de 400 nens i nenes, entre cantaires i músics, prendran part el proper dimecres
21 de maig en la cantata que
organitzen l’Escola Municipal de Música i l’Escola Alta
Segarra de Calaf. Se centra
en la història de “El petit príncep”, i promet d’allò més: tant
pel nombre de participants
com per la qualitat del repertori, fruit dels intensos assajos
que s’estan portant a terme
aquests dies.
De fet, una petita mostra es
pot escoltar ja per Catalunya

Ràdio, i és que els alumnes
van cantar en directe aquest
dimarts al programa ELS OPTIMISTES.
La cantata tindrà lloc el 21 de
maig a les 19.00 h al Casal de
Calaf, i les entrades es poden
comprar anticipadament a la
secretaria de l’Escola Alta Segarra (en horari escolar) i a la
secretaria de l’Escola de Música (de 17.30 h a 21.00 h). Cal
destacar la bona resposta que
han tingut els organitzadors,
que compten amb una llarga
llista d’institucions i empreses
col·laboradores per a aquest
acte.

Aquesta ha estat una setmana
intensa a Calaf per la presència
dels equips de TV3 i de Catalunya Ràdio, que aquests dies
han dirigit la seva atenció al
municipi. El programa “Divendres”, de TV3, comptava des
del dilluns i fins dijous amb continguts relacionats amb Calaf i
la seva gent: així, des del plató
a l’aire lliure de la plaça Gran,
s’ha parlat del Mercat i del nucli
antic, del Mil·lenari, dels Pastorets, del desFOLCa’t!, d’emprendors, de Laureà Figuerola
i de la pesseta, de paisatge...
Espartac Peran ha estat cada
tarda amb el seu equip a Calaf
conduint les connexions en di-

recte, que han comptat amb la
presència com a públic diversos veïns i veïnes. Una bona
ocasió per observar el funcionament d’un programa d’aquestes característiques, amb el
desplegament que comporta.
La setmana es clourà aquest
divendres, amb l’assistència de
diversos calafins als estudis de
Sant Joan Despí, per participar
com a públic al programa.
D’altra banda, els mateixos dies
Calaf ha estat la “població optimista” d’aquest divertit concurs
de Catalunya Ràdio, presentat
per Manu Guix i Àngel Llàcer.
Dilluns al migdia el programa

es va emetre en directe des
de la Sala d’Actes, i la resta de
la setmana el reporter Xavier
Canalias ha estat a Calaf per
parlar amb diverses persones i
destacar esdeveniments com el
Mil·lenari o la imminent cantata “El petit príncep”, preparada
per l’Escola de Música i l’Escola
Alta Segarra.
Tot plegat ha donat lloc a uns
dies plens d’activitat i bullici, en
els quals s’ha pogut donar a conèixer el nostre municipi a través de TV3 i Catalunta Ràdio,
dos mitjans públics de reconeguda trajectòria i audiència.

Autocad, Excel avançat i
màrqueting 2.0 al CRO de Calaf
CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per a
l’Ocupació ha obert una nova
convocatòria de cursos gratuïts, adreçats a treballadors
en actiu i autònoms. Es tracta
d’un curs d’Autocad 3D de 50
hores (que s’impartirà els dilluns, dimecres i divendres de
18.30 h a 21.00 h i a partir de
l’11 de juny), un curs de 35 hores d’Excel de nivell avançat
(els dimarts i dijous de 18.30

h a 21.00 h, a partir del 12 de
juny) i un darrer curs de 52
hores de Màrqueting 2.0 (els
dimarts, dijous i divendres de
15.00 h a 17.30 h, a partir del
12 de juny).
Si esteu interessats en alguna d’aquestes ofertes formatives contacteu amb el CRO,
al telèfon 93 869 82 49 o bé
presencialment al c/ Xuriguera
42. Recordeu que les places
són limitades.

PxC recollirà aliments per a
necessitats a canvi de pa amb
tomàquet i pernil al mercat de Calaf
CALAF / LA VEU

La delegació de l’Anoia de
Plataforma per Catalunya en
col·laboració amb les JIxC
(Joventuts Identitàries per
Catalunya) recolliran aliments
per a gent necessitada de la
comarca al mercat de Calaf, al
carrer Raval de Sant Jaume.
PxC instal·larà una carpa al
mercat el proper dissabte dia
17 de Maig per realitzar una
nova acció solidària encaminada a ajudar a la gent necessitada de casa.
La delegació de l’Anoia amb

els tres regidors socialidentitàris de Calaf, Javier Garcia,
Miquel Marcé y Jordi Benitez
al capdavant repartirà pa amb
tomàquet i pernil als assistents a canvi de que portin aliments no peribles o productes
de neteja i primera necessitat
per distribuir-los entre famílies necessitades de Calaf i
comarca. També és repartiràn
fulletons sobre els beneficis
de consumir productes de proximitat i comprar als comerços
autòctons de proximitat.
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El Monbus IHC encara el final de temporada amb
l’objectiu de classificar-se per a la Copa CERS
IGUALADA / IHC BLOCAT

Els jugadors del Monbus IHC
estan concentrats en el darrer
tram final de l’OK Lliga amb
l’objectiu d’atansar-se a Europa i de seguir creixent com a
grup. Francesc Monclús ha pogut comptar amb tots els seus
jugadors inclòs Nil Garreta absent dels últims entrenaments
per unes molèsties. La plantilla
arlequinada es va entrenar dimecres i ahir dijous. L’objectiu
és preparar a consciència la visita d’un cuer Vilanova al qual
es respecta molt a les Comes
tot i els resultats d’aquesta
temporada, un equip que va
camí d’assolir tot un rècord: no
puntuar en cap partit de la temporada oficial... El partit es jugarà demà dissabte a les 20.30
hores.
Que Igualada estigui a la
CERS la propera temporada
dependrà molt de la feina feta
en aquests quatre partits que
queden. Hi ha 5 places per a
aquesta competició, i de moment, el tall és a la novena plaça de la classificació amb 38
punts. L’IHC en té 42, i això vol
dir que queda molt per recórrer
encara.
Important victòria a Blanes
Divendres passat, l’IHC va superar amb solvència la complicada visita a la Ciutat Esportiva de Blanes, guanyant per un

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes, davant el Vic. Demà, matx contra el Vilanova. Arxiu Joan Guasch.

clar 3-5. Amb un gran joc a la
primera meitat i … ofici, sang
freda i capacitat de sacrifici a
la segona, els arlequinats es
van emportar els 3 punts i ja
van millorar els 39 punts de la
magnífica temporada passada.
Els de Francesc Monclús van
començar el partit molt endollats. Van dominar totalment el
joc i van disposar de les millors
ocasions. L’IHC va obrir el marcador gràcies a un encertadíssim Pla (que va signar un hat
trick). El Sergi va entrar a l’àrea
i va batre Kenan amb un remat aixecat al pal curt. Un gol
marca de la casa. A falta d’11

minuts per arribar el descans
un altre que mai falta a la cita
amb el gol es va apuntar el seu
(el 26è de la temporada). Oriol
Vives es va esmunyir dins del
quadre, va aixecar la bola i va
afusellar el porter internacional
argentí. Amb un còmode 0 a 2
es va acabar la primera meitat.
Però quedaven 25 minuts i el
Blanes havia de cremar tots els
seus vaixells.
I així va ser. Només arrencar
l’ex-IHC Ferran Formatjé va
aprofitar una contra per batre
un Elagi que va tornar a estar
un cop més immens. L’1 a 2 va
aguantar 10 minuts en el mar-

cador.
Fins que va arribat el minut 11.
En 61 segons els igualadins
van aconseguir 3 gols més
que van sentenciar el partit.
Primer Ton Baliu entrant per la
banda i un altre cop superant
per dalt al porter blanenc. 34
segons després Pla encarant
Kenan i superant-lo per sota el
braç. I 61 segons després Pla
aprofitant una assistència magistral de Baliu a l’esquena de
la defensa que el va deixar sol
davant de porteria (19è gol del
davanter osonenc).
61 segons màgics. Que no fàcils. Perquè va ser en aquesta

L’AV Igualada va celebrar l’arrossada
anual després de guanyar... sense jugar

Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga masculina

FUTBOL/ JOSEP M. TALLÓ

Diumenge dia 11, l’Agrupació
de Futbolistes Veterans d’Igualada celebrà, con cada any, la
festa de l’arrosada al ‘Racó de
Copons’ que fou concorreguda
per 110 comensals. El primer
acte fou una caminada des del
refugi, passant per Copons,
Gorg del Nafre, Fonts, Corriols, Saltants d’aigua, Horts i
tornada, en total un parell d’hores molt ben preparades per
en Ramon Domingo que ens
feren gaudir de la natura i serviren per agafar gana.
Mentrestant, al pati, hi hagué
joc de pilota, salts i estibada
de corda i Bitlles. Acte seguit
arribà la gran paella que fou
rebuda amb aplaudiments
i transcorregué un bell acte

fase del partit quan els igualadins van haver de demostrar la
seva consistència. Perquè entre els 3 gols arlequinats Garcia va retallar distàncies amb
una pilota penjada des de la
zona de mitjos que va superar
un núvol de jugadors que impedien la visió al porter igualadí. I
per acabar-ho de rematar els
àrbitres van expulsar Monclús
amb una blava i el Monbus IHC
va haver d’aguantar en pista
amb només 3 jugadors. Va ser
en aquest moment que l’equip
es va protegir en el “mur Elagi”
que va desactivar tots els intents de remuntada dels locals.
Superat el “moment difícil” Pla
podria haver ampliat la seva
exhibició amb una FD que no
va acabar d’entrar. En canvi el
Blanes va aconseguir maquillar el resultat amb un gol del
mateix Garcia fotocopiat al 2 a
4.
BLANES 3 (0/3) Kenan, Formatjé (1), Ridaura, garcia (2),
F.Bargalló, equip inicial. Plaza
i R.Fernàndez.
MONBUS IHC 5 (2/3) Elagi,
Met Molas, T.Baliu (1), S.Pla
(3), O.Vives (1), equip inicial.
Jassel, J.Muntané, P.Vilaseca.
D.Carles i A.Ferrer.
Gols: 0 -1 Pla (m 5.35), 0-2 Vives (m 14). SEGONA PART.
1-2 Formatjé (m 1.11), 1-3 Baliu (m 11.49), 1-4 Pla (m 12.05),
2-4 Garcia (m 12.33), 2-5 Pla
(m 12.50), 3-5 Garcia (m 22).

Jornada 26
FC Barcelona - Reus Deportiu		8-4
Coinasa Liceo HC - ICG Software Lleida		4-2
CE Moritz Vendrell - CE Noia Freixenet		6-2
Club Patí Vic - CP Cerceda		3-0
CP Voltregà - CH Lloret			6-3
CP Tordera - CP Vilafranca Capital del Vi		0-4
Muralla Blanes HCF - Monbus Igualada 		3-5
CP Vilanova - CP Calafell Tot l’Any		4-6

1. FC Barcelona
2. Coinasa Liceo
3. Club Patí Vic
4. Reus Deportiu
5. Moritz Vendrell
6. M. Igualada
7. Calafell
8. Noia Freixenet
9. Voltregà
10. Cerceda
11. Vilafranca
12. ICG Lleida
13. Tordera
14. Lloret
15. Muralla Blanes
16. CP Vilanova

social que tots els assistents
valoraren positivament, sense
mancar-hi el brindis final per
l’Agrupació Futbolistes Veterans d’Igualada.

Pel que fa al partit de l’AVI,
L’Egara de Terrassa per la
circumstància que ignorem,
no es va presentar a disputar
l’encontre. L’àrbitre passada

la mitja hora reglamentada ho
redactà a l’acta i la Federació
Catalana atorgà la victòria als
de Les Comes pel resultat de
3-0.

PT
73
60
52
50
49
42
41
39
38
34
26
25
23
20
20
0

j g e
26 24 1
26 19 3
26 16 4
26 15 5
26 15 4
26 13 3
26 12 5
26 11 6
26 10 8
26 9 7
26 7 5
26 7 4
26 7 2
26 5 5
26 6 2
26 0 0

Jornada 27
Calafell Tot - FC Barcelona
Reus Dep. - Coinasa Liceo
ICG Lleida - Moritz Vendrell
Igualada - CP Vilanova
Cerceda - CP Voltregà
CH Lloret - CP Tordera
CP Vilafranca - Òptica Blanes
Noia Freixenet - CP Vic

p gf gc
1 182 57
4 141 65
6 100 66
6 127 91
7 115 87
10 81 86
9 100 92
9 98 88
8 90 76
10 96 102
14 87 102
15 74 106
17 72 116
16 73 112
18 65 112
26 66 209
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Anoiencs a la primera Marató de Montserrat
MUNTANYA / REDACCIÓ

El passat 11 de maig es va
disputar a la muntanya de
Montserrat i englobada dins
les Skyrunner National Series i el Gran Premi Inverse; la
primera edició de la Marató de
Montserrat, en un duríssim recorregut de 42 kilòmetres amb
un desnivell acumulat de 2550
metres.
223 corredors van
finalitzar la prova
Amb sortida a la localitat de
Collbató, quasi 300 corredors
prengueren la sortida, dels
quals aconseguiren finalitzar
la prova 223, el que dóna una
mostra de la duresa de la cursa, que va seguida d’a prop
per un bon nombre de públic,
especialment al nucli urbà de
Collbató.
La cursa tenia 3 parts ben diferenciades; primer la dura i llarga pujada amb esglaons fins
a Sant Jeroni, el punt més alt
per on passava la prova a 1236
metres d’altitud, després baixada fins a Can Massana, amb
trams d’una dificultat tècnica
extrema, amb corriols molt tècnics que impedien poder córrer
amb fluïdesa. Un cop a Can
Massana els corredors anaven per una pista forestal molt
rodadora fina al peu del Camí
dels francesos, on començava
una dura pujada de 4 kilòmetres on es superaven més de
500 metres de desnivell.
Lola Brusau, del CAI, va entrar
en una magnífica 2a. posició
absoluta femenina, i en 32a.

Sheila Avilés (CAI),
bronze al campionat
català de curses de
muntanya a Olot
MUNTANYA/ IGNASI COSTA

L’atleta del CAI Lola Brusau (foto de Francesc Lladó), i els dos corredors del CNI Best Fasol, Albert Marchena i Artur Moncau.

posició general, amb un “crono” de 5h. 21m. 55seg., entrant 3r. en categ. M-50 i 55è.
general Rafael Crespo, amb
5h. 30m..
Els guanyadors absoluts de la
prova van ser Francesc Solé,
amb 3h. 58m. 08 seg., i Núria
Domínguez, 15a. general amb
4h. 46m. 31 seg., entre un total
de 270 participants.
També participaren dos integrants del CN Igualada/ Best/
Fasol Bicis; Albert Marchena i
Artur Moncau.
Albert Marchena va sortir a bon
ritme i les bones sensacions
que va tenir durant tota la cursa
va fer que inclús pogués anar
augmentant el ritme a mesura
que avançaven els kilòmetres,

finalitzant la prova amb un bon
temps de 5 hores i 30 minuts,
aconseguint una excel·lent
54a. posició absoluta.
Per la seva banda, Artur Moncau, també va realitzar una
gran actuació, fent una molt
bona cursa, patint força en els

trams més tècnics de baixada,
però gaudint de bones sensacions sobretot en els tram de
pujada, aconseguint un bon
resultat final, acabant la cursa
amb 6 hores i 42 minuts, en la
158a. posició.

L’atleta Promesa del C.A.
Igualada Sheila Avilés, va assolir la medalla de Bronze en
categ. absoluta femenina al
Campionat de Catalunya de
Curses de Muntanya, que es
va disputar dissabte passat,
conjuntament amb la 5a. Cursa pel Cor de la Fageda, a la
zona volcànica de la Fageda
d’en Jordà, a Olot, amb un recorregut sobre 13,5 Km. pels
bells paratges naturals de La
Garrotxa.
Sheila Avilés va assolir un
temps de 1h. 03m. 41seg.,
essent la 4a. classificada general, i 1a. atleta de la seva
categoría, en la cursa dominada per Laia Andreu (C.A.
Vic), seguida de Louise Brown
(C.A. Sant Celoni) i entrant 3a.
M.ª Gràcia Coll (Girona Costa
Brava).
El guanyador absolut masculí
del Campionat Català de Muntanya va ser Carlos Cera (J.A.
Sabadell) amb 49m. 10 seg..

Bons resultats del CNI Best Fasol
a la Xallenger de BTT a Vilanova del Camí

i

SORTEGEM
UN TASTEIG D’ESCALADA
cal reservar 24 hores d’antelació

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.

Nom: ...........................................................................................................................................................
Cognoms : ................................................................................................................................................
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Telèfon: ......................................................................................................................................................
Mail: ............................................................................................................................................................
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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat 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).

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge 11 de maig
es va disputar la cinquena prova de la Xallenger Anoia – Penedès – Garraf de btt, aquesta
vegada a Vilanova del Camí,
on la penya ciclista “Els Esgavellats” va preparar un recorregut de 33 kilòmetres d’autèntic
btt, amb dures pujades i també
amb molts trams tècnics, amb
bona presència de corriols i trialeres, tot passant per alguns
dels llocs més emblemàtics de
la zona com el castell de Claramunt o l’ermita de Collbás.
Tot i la pluja que va caure a
primera hora del matí, uns 150
ciclistes van prendre la sortida,
entre ells 5 membres del CN
Igualada/ Best/ Fasol Bicis;
Albert Torres, Oriol Marimon,
Oscar Ferrando, Dani Sánchez

i Eduard Graell.
Albert Torres va ser el millor
classificat de l’equip, rodant
durant la primera meitat de la
cursa entre les 10 primeres
posicions i tot i que la segona
meitat de la cursa se li va fer
una mica llarga, va poder finalitzar en una més que bona
12a. posició absoluta i 7è màster30, amb un temps de 1 hora
i 43 minuts, a tant sòls 2 minuts
de la 3a. posició absoluta.
Per la seva banda, Oriol Marimon també va acabar en la
22a. posició absoluta i 6è sènior, amb un temps de 1 hora i
52 minuts. Oscar Ferrando va
realitzar una cursa de menys
a més, acabant amb un temps
de 1 hora i 57 minuts, en la
34a. posició absoluta i com a
18è màster30.

Eduard Graell, tot i no tenir bones sensacions de sortida, de
mica en mica va anar trobantse millor per acabar fent una
més que meritòria actuació
en un recorregut exigent com
aquest, finalitzant en la 81a.
posició absoluta i 18è sènior,
amb un temps de 2 hores i 14
minuts. Just a continuació entrava a meta Dani Sánchez,
que tot i sofrir molèsties a l’esquena els darrers dies va acabar el recorregut en 2 hores i
15 minuts, en la 82a. posició
absoluta i 39è màster30.
L’equip del CN Igualada/ Best/
Fasol Bicis, vol donar les gràcies més sinceres a totes les
persones (altres membres de
l’equip, amics, familiars, etc.)
que van anar a diferents punts
del recorregut a animar.

Esports
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G4

Jornada 31
Almacelles - Tàrrega				0-1
Torreforta - Balaguer				1-1
Amposta - Andorra				4-0
Torredembarra - Vista Alegre		0-1
Alpicat - Horta				2-1
Igualada - Marianao				1-2
Tecnofútbol - Viladecans		1-1
El Catllar - Jesús i Maria			1-4
Martinenc - Vilanova				1-1

Jornada 31
Gironella - Lliçà d’Amunt		7-0
St. Feliu Cod. - Roda de Ter		1-5
Taradell - OAR Vic				1-2
Sabadellenca - Palau SP			4-1
Lliçà d’Avall - Tona				3-2
Cardedeu - Castellar				1-1
St. Quirze - Manresa				2-4
San Mauro - San Lorenzo		1-0
Súria - Sabadell Nord 			2-1

			
PT. p j e p gf gc df
1 Martinenc
62 31 19 5 7 63 36 27
2 Viladecans
57 31 17 6 8 48 32 16
3 Torreforta
53 31 15 8 8 58 41 17
4 Tàrrega
50 31 14 8 9 36 34 2
5 Horta
44 31 12 8 11 50 39 11
6 Almacelles
44 31 12 8 11 48 42 6
7 Igualada
44 31 13 5 13 46 47 -1
8 Torredemb.
43 31 12 7 12 47 46 1
9 El Catllar
40 31 10 10 11 36 42 -6
10 Tecnofútbol
39 31 8 15 8 33 35 -2
11 Vilanova
38 31 9 11 11 39 32 7
12 Andorra
38 31 9 11 11 48 58 -10
13 Balaguer
38 31 10 8 13 33 47 -14
14 Amposta
37 31 9 10 12 44 48 -4
15 Marianao
36 31 9 9 13 36 39 -3
16 Vista Alegre 35 31 9 8 14 40 50 -10
17 Jesús i Maria 33 31 9 6 16 50 64 -14
18 Alpicat
30 31 7 9 15 31 54 -23

			
1 Manresa
2 Gironella
3 Lliçà d’Avall
4 St. Quirze
5 Tona
6 Cardedeu
7 Sabadell Nord
8 San Lorenzo
9 San Mauro
10 Taradell
11 Castellar
12 Sabadellenca
13 Súria
14 Roda de Ter
15 OAR Vic
16 Palau SP
17 St. Feliu Cod.
18 Lliçà d’Amunt

Jornada 32
Balaguer - Tàrrega
Andorra - Torreforta
Vista Alegre - Amposta
Vilanova - Torredemb.
Alpicat - Almacelles
Viladecans - Igualada
Jesús i Maria - Tecnofútbol
Horta - El Catllar
Marianao - Martinenc

Jornada 32
Roda de Ter - Lliçà d’Amunt
OAR Vic - St. Feliu Cod.
Palau SP - Taradell
Sabadell Nord - Sabadellenca
Lliçà d’Avall - Gironella
Manresa - Cardedeu
San Lorenzo - St. Quirze
Tona - San Mauro
Castellar - Súria

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 31
Olvan - Puigreig				2-0
Joanenc - Castellnou				3-0
Viladecavalls - Santpedor		2-3
Navàs - Llorença				3-4
P. Claramunt - Balconada		2-3
Can Trias - Sallent				1-3
Castellbell i V - Cardona			3-5
Marganell - Pirinaica				1-1
G. Manresa - Gironella B 		1-0

Jornada 31
Carme - Pª Jove Roq.				1-1
Suburense - Riudebitlles		6-0
St. Sadurní - Odena				3-3
St. Pere Mol. - Quintinenc		7-2
Les Roquetes - Capellades		sus
Base Espirall - Ribes				3-0
Base Vilanova - Olivella			0-2
FE Vilafranca - La Granada		1-1
St. Cugat S. - M. Igualada 		2-1

			
1 Sallent
2 Can Trias
3 Puigreig
4 Joanenc
5 Viladecavalls
6 Navàs
7 Olvan
8 Marganell
9 Cardona
10 Llorença
11 Balconada
12 Santpedor
13 Castellnou
14 G. Manresa
15 Pirinaica
16 Gironella B
17 P. Claramunt
18 Castellbell i V

			
PT. p j e p gf gc df
1 Suburense
75 31 23 6 2 94 27 67
2 Olivella
73 31 23 4 4 83 33 50
3 St. Pere Mol.
71 31 23 2 6 98 36 62
4 Odena
58 31 16 10 5 77 57 20
5 Ribes
52 31 16 4 11 51 42 9
6 Les Roquetes 51 30 15 6 9 78 51 27
7 Base Espirall
50 31 14 8 9 58 42 16
8 La Granada
48 31 13 9 9 56 44 12
9 FE Vilafranca 46 31 13 7 11 52 42 10
10 Base Vilanova 33 31 8 9 14 39 57 -18
11 Pª Jove Roq.
32 31 7 11 13 49 55 -6
12 Carme
32 30 9 5 16 43 69 -26
13 M. Igualada
30 31 8 6 17 45 67 -22
14 St. Cugat S.
30 31 9 3 19 42 69 -27
15 Riudebitlles
28 31 7 7 17 36 61 -25
16 St. Sadurní
25 31 5 10 16 38 70 -32
17 Capellades
22 29 5 7 17 32 95 -63
18 Quintinenc
14 31 2 8 21 39 93 -54

PT.
84
73
62
59
54
41
41
40
38
36
36
35
34
34
33
31
27
27

p j e
31 27 3
31 22 7
31 19 5
31 18 5
31 17 3
31 12 5
31 10 11
31 11 7
31 11 5
31 10 6
31 11 3
31 11 2
31 8 10
31 8 10
31 9 6
31 8 7
31 7 6
31 8 3

p gf gc
1 108 18
2 86 29
7 62 37
8 70 42
11 68 38
14 64 62
10 40 46
13 58 60
15 50 69
15 53 67
17 57 75
18 43 61
13 41 53
13 44 48
16 42 64
16 31 64
18 44 80
20 56104

df
90
57
25
28
30
2
-6
-2
-19
-14
-18
-18
-12
-4
-22
-33
-36
-48

PT.
75
66
64
59
57
49
45
43
42
41
40
40
35
31
29
28
20
15

p j e
31 23 6
31 20 6
31 20 4
31 18 5
31 15 12
31 14 7
31 13 6
31 13 4
31 10 12
31 12 5
31 10 10
31 11 7
31 10 5
31 9 4
31 8 5
31 7 7
31 5 5
31 3 6

p
2
5
7
8
4
10
12
14
9
14
11
13
16
18
18
17
21
22

gf
82
64
62
71
49
53
48
41
52
42
49
48
42
37
32
37
27
25

gc
19
29
39
39
27
39
43
42
48
45
47
46
59
53
59
67
74
86

df
63
35
23
32
22
14
5
-1
4
-3
2
2
-17
-16
-27
-30
-47
-61

futbol 4A CATALANA G7

futbol 4A CATALANA G10
Jornada 29
Piera-Hostalets Pierola			4-0
Martinenca-Gelida				8-1
La Llacuna-Can Cartró			0-1
Fontrubí-Hortonenc				0-5
St. Pau Ordal-St. Sadurní		1-1
Les Cabanyes-Mediona			3-0
Cabrera d’Anoia-Puigdàlber		sus
Descansa Sesrovires B

			
1 Anoia
2 Calaf
3 Vilanova C.
4 Fatima
5 Jorba
6 PM Tossa
7 Masquefa
8 Vista Alegre
9 Tous
10 Garcia M.
11 Ateneu Ig.
12 La Paz
13 Rebrot
14 Piramides
15 Torre Clr.

			
1 Piera
2 Martinenca
3 Can Cartró
4 Hortonenc
5 Sant Pau O.
6 Les Cabanyes
7 Mediona
8 Hostalets P.
9 Sesrovires B
10 Sant Sadurní
11 La Llacuna
12 Cabrera Anoia
13 Puigdalber
14 Gelida
15 Fontrubí

P J
27 23
27 22
27 18
27 17
27 14
27 13
27 13
26 13
27 10
27 11
27 10
27 6
27 5
27 3
27 2

Jornada 30 (darrera)
Vista Alegre-Piràmides
Ateneu Ig.-Anoia
Fàtima-Tous
Jorba-Calaf
La Paz-Vilanova C.
Masquefa-Garcia Montbui
PM Tossa-Rebrot
Descansa Torre Clar.

E
2
3
5
1
4
3
3
2
5
1
4
1
3
2
5

P Gf Gc
2 98 18
2 129 32
4 80 32
9 79 54
9 78 51
11 60 41
11 63 47
11 52 48
12 48 59
15 57 82
13 48 60
20 30 96
19 51 95
22 35 131
20 25 87

Pt.
73
68
64
59
57
51
44
44
39
36
35
26
23
13
6

P J
29 23
29 20
29 20
29 18
29 17
29 15
29 13
29 12
29 12
29 11
29 11
28 8
28 7
29 4
29 2

Jornada 30 (darrera)
Gelida-Piera
Can Cartró-Martinenca
Hortonenc-La Llacuna
Sant Sadurní-Fontrubí
Mediona-St. Pau Ordal
Puigdàlber-Les Cabanyes
Sesrovires B-Cabrera d’Anoia

El CFI, superat per un ordenat
Marianao Poblet (1-2)
El CF Igualada va cedir els tres
punts a Les Comes en un mal
partit. El Marianao, que va jugar al límit de la legalitat, va
saber aprofitar les errades en
defensa dels blaus per emportar-se el triomf i agafar aire a
la classificació. L’Igualada, tot i
la derrota, es manté cinquè a
la taula.
L’equip dirigit per Joan Prat
afrontava el partit davant el
Marianao Poblet amb la permanència al sarró i amb l’objectiu d’anar escalant llocs
a la classificació. L’encontre
però, no va començar gens bé
pels igualadins perquè pràcticament en la primera jugada
d’atac dels visitants, Baby (8’)
va rebre una passada entre línies i després de fer un control
orientat es va plantar davant
Yannick. El davanter visitant
no va perdonar i va sentenciar el 0-1 al marcador. El gol
va deixar tocat als igualadins,
molt imprecisos, verticals i tàcticament allargats durant moltes fases del primer període. A
mesura que van anar passant
els minuts, el Marianao va endurir força el seu joc amb contundents entrades a destemps
que van provocar les protestes
del públic assistent a Les Comes. L’Igualada, en l’últim tram
del primer període, va aconseguir triangular amb més facilitat
i va bolcar el joc per ambdues
bandes, però no va disposar
de cap ocasió clara.
L’inici de la represa va ser nefast pels igualadins. Ens els

L’equip va voler fer costat a la família Bisbal de Tous,
per la mort del pare del que fou segon entrenador de l’equip. Foto: Toní Marí

primers 10 minuts, Yannick va
salvar l’equip amb dues aturades de mèrit en resposta a
dues bones jugades de Baby,
el millor jugador dels visitants.
Al minut 61 però, una pèrdua
en la zona de creació d’Enric va ser molt ben aprofitada
pel conjunt visitant. Rodríguez
va robar la pilota i la va cedir
a Baby (61’), que arribant des
de segona línia es va plantar
davant Yannick i, després de
retallar-lo amb molta qualitat,
va establir el 0-2. El gol semblava que ensorrava qualsevol oportunitat de sumar algun
punt per part de l’equip igualadí, però els blaus van poder
reaccionar. Gerard va realitzar
una molt bona internada per
banda dreta i Sommariva (p.p
64’) va rematar la centrada
contra la seva pròpia porteria
quan intentava impedir el remat de Jony. A partir d’aquest
moment, l’Igualada va intentar

aconseguir el gol de l’empat,
però com ja li ha passat en
molts partits aquesta temporada com a local, va ser incapaç
de perforar l’ordenada defensa
visitant i pràcticament no la va
inquietar. Els blaus visiten diumenge el Viladecans, segon
classificat.

Al grup setè, l’igualtat és tan
gran entre el líder Anoia i el
Calaf, que el títol i ascens directe es decidirà aquest cap de
setmana. L’Anoia té dos punts
més que els calafins, però només els val la victòria al camp
de l’Ateneu Igualadí, ja que la
diferència en els partits propis
entre Anoia i Calaf és zero (el
mateix resultat a l’anada i tor-

nada, 4-1), i el Calaf és superior en nombre de gols marcats
i en diferència de gols (97 per
80 de l’Anoia). El Calaf, doncs,
també ha de guanyar per assolir l’ascens, al difícil camp
del Jorba, i esperar que l’Anoia
perdi o empati. En qualsevol
cas, qui perdi té assegurada la
promoció d’ascens.

CF Igualada: Yannick, Baraldés (Torras, 58’), Martí
(Palau, 66’), Bachana, Ton,
Castellano, Enric, Jony, Gerard (Pau, 76’), Fran i Güell
(Yeray, 66’).
Marianao Poblet: Lledo, Esteve, De Sande (García, 76’),
Sarmiento (Fernández, 66’),
Baby, Martínez (Rodríguez,
66’), Vea, Sommariva, Rodríguez (Hidalgo, 89’), García
(Guerrero, 82’) i Noguera.
Gols: 0-1, Baby (8’). 0-2,
Baby (61’). 1-2, Sommariva
(p.p 64’).

L’AE Piera torna a Tercera Catalana, i
Calaf i Anoia es jugaran el títol del grup 7

Jornada 29
Piràmides-PM Tossa				1-3
Vista Alegre-Torre Claramunt		sus
Tous-Ateneu ig.				0-0
Calaf-Fàtima				4-1
Vilanova C.-Jorba				5-1
Garcia Montbui-La Paz			5-3
Rebrot-Masquefa				1-7
Descansa Anoia
Pt.
71
69
59
52
46
42
42
41
35
34
34
19
18
11
11
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FUTBOL / ROGER MARÍ

Jornada 32
Riudebitlles - Pª Jove Roq.
Odena - Suburense
Quintinenc - St. Sadurní
M. Igualada - St. Pere Mol.
Les Roquetes - Carme
Olivella - Base Espirall
La Granada - Base Vilanova
Capellades - FE Vilafranca
Ribes - St. Cugat S.

Jornada 32
Castellnou - Puigreig
Santpedor - Joanenc
Llorença - Viladecavalls
Gironella B - Navàs
P. Claramunt - Olvan
Cardona - Can Trias
Pirinaica - Castellbell i V.
Balconada - Marganell
Sallent - G. Manresa
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E
4
8
4
5
6
6
5
8
3
3
2
2
2
1
0

P Gf Gc
2 124 32
1 75 24
5 82 37
6 97 46
6 72 47
8 84 56
11 58 63
9 65 41
14 62 75
15 61 61
16 53 56
18 43 84
19 53 110
24 46 106
27 22 124

AE Piera 2013-14.

FUTBOL / REDACCIÓ

Aquest proper cap de setmana
s’acaba la competició a Quarta
Catalana. Al grup 10, ja està
tot decidit, i l’AE Piera serà
el merescut campió, amb el
conseqüent ascens a Tercera
Catalana. Els pierencs han fet
una temporada espectactular,
perdent només dos partits.
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Excel·lent participació dels equips base
del Club Atlètic Igualada en els campionats de Catalunya
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els diferents equips base del
Club Atlètic Igualada tingueren
una molt bona actuació el passat diumenge en els Campionats de Catalunya, disputats al
Prat de Llobregat, destacant el
títol de campiones de l’infantil
femení.
Benjamins
Les Benjamines eren SotsCampiones de Catalunya, assolint un total de 141 punts,
a només 4 punts de l’Avinent
C.A. Manresa.
A destacar
el 1r. lloc de Carla Bisbal en
1.000 m.llisos, amb 3’39”1, el
2n. lloc d’Alba López en salt
de llargada, amb 3,18 m., el
2n. lloc de les components del
relleu de 4 x 60 m. del CAI format per Carla Bisbal - Alba López - Mar Morón i Laia Rodríguez, amb 39”3, i el 3r. de Mar
Morón en 60 m.ll. amb 9”7.
L’equip benjamí masculí era
13è, amb un total de 76,5
punts, imposant-se el C.A.
Canaletes amb 136 punts,
entre un total de 23 equips
participants. Cal ressaltar el
6è lloc de Jaume Magaña en
Pilota, amb 26,44 m., el 10.e.
exaequo de Pepe García en
60 m.ll. amb 10”3, i els 13ens.
de Joel Giménez en salt de
llargada, amb 2,92 m., i de Jan
Clemente en 1.000 m. marxa,
amb 6’54”0.
Alevins
Els Alevins es classificaren en
una molt destacada 4a. posi-

Equip aleví masculí del CAI.

Equip benjamí femení del CAI.

ció amb 224 punts, es quedaren a 1,5 punts del Bronze, en
aquesta competició en la que
es va imposar el Muntanyenc
St. Cugat amb 275 punts, entre un total de 24 equips participants.
Van sobresortir el 2.n. lloc
d’Isaac Baltà en Salt d’Alçada,
amb 1,40 m., i el 3r. lloc exaequo d’Alex García en 60 m.
tanques amb 10”4. Destacar

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel.
Núm. subscriptor
E.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 mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

també els 4ts. llocs de Ton Badía en 2.000 m.ll. amb 7’15”3,
d’Alex Riera en llanç. del pes,
amb 6,56 m., d’Alex González
en llanç. de disc, amb 19,13
m., de Nicolau Gassó en 2.000
m. marxa amb 12’12”8, i el 4t.
lloc dels components del relleu
del CAI de 4 x 60 m., format
per Mohamed Ayyad - Bernat
Enrich - Nicolau Gassó i Guillem Santos, amb 36”5.
L’equip femení va assolir una
meritòria 6a. posició, amb
un total de 218,5 punts, en la
competició guanyada per l’Avinent Manresa amb 285 punts,
amb 26 clubs classificats.
Cal ressaltar la 1a. posició
exaequo de Júlia Solé en 600
m.llisos, amb 1’50”6, i els 2ns.
llocs de Marcela Solé en 2.000
m.ll., amb 7’27”6, i de Mar Planas en 2.000 m. marxa, amb
11’43”9. També el 3r. lloc de
les components del Relleu de
3 x 600 m. del CAI amb Laura
Blázquez - Nuria Quilez i Martina Segura, amb 6’11”4.
Judit Buchaca era 5a. en llançam. de Pilota, amb 19,96 m., i
Helga Estapé 9a. en pes, amb
5,07 m.
Infantils
L’equip Infantil masculí assolia
l’11a posició amb 170,5 punts
en la competició dominada per
la J.A. Sabadell, guanyadors
amb 260,5 punts, entre un total de 18 equips classificats.
Individualment, van sobresortir
les actuacions de Bernat Erta,
2n. en 80 m. tanques amb
13”9, i 4t. en 220 m. tanques
amb 33”7, i d’Arnau Cuadras,
3r. en 1.000 m. Obstacles amb

3’16”7, i 8è. en Pes, amb 8,58
m.
Sobresortiren també David
Muñoz, 4t. en salt de llargada amb 4,61 m., i 10è. en 600
m.ll. amb 1’53”2, i Pol Roca,
6è. en salt d’alçada amb 1,35
m., i que era a més 12è. exaequo en 150 m.ll. amb 22”9.
L’infantil femení es va proclamar brillantment Campió de
Catalunya per Clubs, sumant
374 punts, imposant-se a l’Avinent C.A. Manresa, 2es. amb
373,5 punts, i a l’ISS-Hospitalet, 3eres. amb 334,5 punts,
equips que acompanyaren al
podi a les anoienques, entre
un total de 24 equips participants.
Entre la magnífica actuació
global de les anoienques, van
sobresortir les victòries de Isabela Lago, guanyadora en 150
m.ll. amb 20”2, i de Berta López, guanyadora en 1.000 m.ll.
amb 3’21”5.
Cal ressaltar també els 2ns.
llocs de Jana Roca en 1.000
m. obstacles, amb 3’30”9, de
Laia Resa en 3.000 m.ll., amb
11’22”7, i de Laia Moix en salt
d’alçada amb 1,51 m., que era
a més 10a. exaequo en 80 m.
tanques amb 15”1.
Eren 3eres. exaequo les components del relleu de 4 x 80 m.
del CAI amb Anna Cos - Marina Abad - María Enrich i Irene
Muntaner, amb 45”7, i també
3eres. Isabela Lago en Llargada, amb 4,66 m., i Marta Garrido en javelina, amb 22,64 m..
Eren 4es. exaequo les components del relleu del CAI de
4 x 200 m. amb Berta López
- Anna Cos - Marta Garrido i
Laia Resa, amb 2’04”9. També 4es. foren Tatiana Lago
en disc, amb 18,53 m., i Silvia
Hohnhaussen, 4a. exaequo en
80 m.ll. amb 10”9.
Eren 5enes. Paula Iglesias en
600 m.ll. amb 1’58”6, i Jana
Roca, 5a. exaequo en 220 m.
tanques, amb 36”4.
Laia Planas era 6a. en 3.000
m. marxa amb 19’20”8, Marto-

na Segura 8a. en salt de perxa, amb 1,90 m., i Silvia Hohnhaussen 8a. en triple salt amb
9,33 m..
Julia Carmona era 9a. en pes,
amb 7,59 m., i 15a. en martell
amb 19,62 m.
Cadets
Pel que fa als cadets, l’equip
masculí assolia una destacada 9a. posició final amb 127
punts, en la competició guanyada pel Cornellà Atl., 1ers.
amb 200 punts, entre un total
de 14 equips participants.
Individualment van sobresortir
les actuacions d’Hector Ramos, 3r. en salt d’alçada amb
1,74 m., mínima estatal Cadet,
i 4t. en triple salt amb 11,67 m.,
de Roger Avellana, 3r. en llançam. de javelina, amb 32,24
m., i de Pau Roca, 4t. en llançam. del disc amb 40,37 m.
Van sobresortir també les actuacions de Marcel Abad, 6è.
en 1.000 m.ll. amb 2’52”95, i
dels
components del relleu del CAI
de 4 x 300 m. format per Marcel Abad - Victor López - Xavier Márquez i Pol Sanz, també
6ens. amb 2’54”23.
L’equip cadet femení era sisè,
amb 162,5 punts, en la competició dominada per l’A.A. Catalunya amb 235 punts, amb 15
equips classificats.
A destacar la 2a. posició d’Èlia
Ibarra en els 1.500 m. obstacles, amb 5’33”45, a només
3/100 de la guanyadora, i les
3eres. posicions de Paula
Blasco en els 1.000 m.ll. amb
3’03”79, de Carlota Cerón en
els 3.000 m.ll., amb 11’44”16, i
de Nuria Rey en el llançament
del pes, amb 9,55 m., a més
de 5a. en disc amb 17,34 m.
Sobresortiren també Judit
Bascompte, 4a. en salt de llargada amb 4,84 m., i 10a. en
triple salt amb 9,64 m., Natàlia
González, 6a. en martell amb
22,88 m., i Cristina Gabarró,
7a. exaequo en salt de perxa,
amb 2,50 m., i 9a. en 300 m.ll.
amb 44”60.
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El CBI s’acomiada de la lliga amb una
derrota a la pista del JAC Sants (83-63)
BÀSQUET / ERIC VARGAS

El CB Igualada posa el punt i
final a la temporada 2013/14
amb una derrota a casa d’un
dels rivals més durs de la lliga.
En un partit on cap dels dos
conjunts tenia res en joc, els
rebots de la primera part i l’encert de la segona han sigut els
detonants perquè l’equip barceloní s’endugués la victòria
de forma merescudíssima.
El partit va començar molt
igualat i cap dels dos equips
destacava en excés. El primer parcial era favorable als
del JAC però un triple de Gual
decantava el marcador a favor
de l’Igualada (8-10). A partir
d’aquí els visitants van baixar
una mica els braços i rebien
molts punts des de molt a prop
de l’anella. L’equip local gaudia
d’un joc amb molt passi i els de
l’Anoia no eren capaços d’anticipar-se a les accions ofensives dels liles. El parcial va ser
de 12 a 6 (21-26).
Al segon quart la dinàmica es
va mantenir semblant amb una
defensa poc activa dels visitants i els locals intentat pressionar tota pista per recuperar
alguna pilota. Els locals anotaven 4 triples i dominaven en el
marcador arribant a estar 13 a
munt (34-21) mentre que els visitants havien de patir molt per
poder anotar. Al final del minut
20 el resultat era de 40-29,
només 11 punts separaven el
marcador l’un de l’altre.
El tercer quart va ser el millor
dels visitants, sobretot a partir
del minut 5 on els de Marc Pu-

L’equip carmetà.

El Carme, campió del torneig de
futbol sala Ampa’s de l’Anoia
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Els igualadins han complert els objectius de la temporada. Arxiu Joan Ribera.

llés van fer un 11-3 demolidor i
situaven a l’Igualada 20 a sota
(61-41). Els de l’Anoia van poder sobreviure al quart gràcies
a l’encert exterior, anotant 3 triples. Els locals seguien imparables des de la línia exterior;
han clavat 11 triples en total,
4 dels quals van ser al tercer
quart. El resultat al tercer període era de 67-44. Els visitants
es van veure sense opcions
però sortiren ha donar la cara
i aconseguien guanyar l’últim
període però la diferència era
massa alta i el partit havia quedat sentenciat. Resultat final

83-63.
L’Igualada ha assolit els objectius de temporada tot i realitzar
una actuació moderada als 3
últims partits. L’equip tècnic
està molt content de la feina
feta i felicita a tots els jugadors
pel treball, el compromís i la
seriositat que s’ha mostrat durant l’any.
Parcials: 21-16; 19-13; 27-15;
15-19.
SANTS: Costa, Ribas, Galbete, Cuenca i Martínez.
CBI: Martínez, Padrós, Laguarta, Fratila i Tejero.

El passat dijous 8 de maig es
va disputar la Final del 7è Campionat de Futbol Sala d’AMPA’s
organitzat pel Consell Esportiu
de l’Anoia.
La final la van disputar el Serra
de Coll-Bas de Carme i l’Alta
Segarra de Calaf. El partit va
ser molt igualat i molt disputat.
L’equip de Carme va dominar el marcador des de l’inici
del partit. L’equip de Calaf va
anar a remolc en el marcador.
El resultat final va ser 3 a 1 a
favor de l’equip del Serra de
Coll-Bas.
En el partit pel tercer i quart lloc
es va imposar l’equip del Garcia Lorca de Montbui a l’equip
de l’Escola Pia d’Igualada per
un resultat de 14 a 1.
Aquest campionat l’han disputat un total de 8 AMPA’s de centres educatius de la comarca

de l’Anoia. 1r classificat: Serra
de Coll-Bas de Carme, 2n classificat: Alta Segarra de Calaf,
3r classificat: Garcia Lorca de
Montbui, 4t classificat: Escola
Pia d’Igualada, 5è classificat:
Castell d’Òdena, 6è classificat:
Garcia Fossas d’Igualada, 7è
classificat: Escolàpies d’Igualada, 8è classificat: Castellolí.
Per part de l’organització volen
agrair la participació de totes
aquestes AMPA’s i animar a la
resta que s’apuntin a l’edició
del curs vinent. També volen
agrair als àrbitres i en especial la tasca d’en Josep Alabau.
Entre tots han fet possible
aquest campionat. Podeu veure tota la informació a la nostra
pàgina web: www.ceanoia.cat .
El recull fotogràfic de la final la
podreu trobar a: www.facebook.com/CEAnoia

Lluís Vergés, nou responsable
esportiu dels equips base del CBI
BÀSQUET / REDACCIÓ

El Club Bàsquet Igualada s’ha
fet amb els serveis del que
serà nou Responsable Esportiu, Lluís Vergés, “un home de
bàsquet, que, amb una dilatada experiència i coneixements,
ha de contribuir a desenvolupar el model de Club a que
aspirem, tot potenciant el que
ja som ara”, expliquen des del
club.
En Lluís té 47 anys i és d’Olesa. És mestre d’educació física
per la UAB, tot i que actualment
no es dedica a la docència.
La seva relació amb el món de
l’esport ve de lluny. Comença
a entrenar l’any 1985, i ha estat entrenador i director tècnic
de diferents Clubs: Olesa, CB
Manresa, Navàs, Terrassa i
Esparraguera, entre d’altres.
Té experiència entrenant i coordinat equips femenins i mas-

culins, tant en edats de formació com en equips sènior.
A més a més, en Lluís ha estat
vinculat a la Federació Catalana de Basquetbol durant prop
de 20 anys, sent-ne monitor,

coordinador i director dels seus
campus, responsable de centres de detecció i perfeccionament, entrenador i seleccionador dels equips minis i infantils
i segon entrenador de la selecció absoluta femenina. També
a format part durant 5 anys del
“Programa Siglo XXI” vinculat
a la “Federación Española de
Baloncesto”.
La junta directiva que encapçala Roger Casellas explica
que “la seva incorporació és
clau per l’assoliment dels tres
principals objectius esportius
que ens hem marcat: potenciar
la unió i les sinergies entre els
equips femenins i masculins ,
treballar en l’animació, formació i desenvolupament del col·
lectiu d’entrenadores i entrenadors i incrementar el nivell de
formació personal i esportiva
dels nostres esportistes”.

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
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 es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Final de conjunts del Campionat de
Catalunya escolar de rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat 11 de maig es va
celebrar a Torrefarrera la final
de conjunts del Campionat de
Catalunya en edat escolar de
gimnàstica rítmica. Al conjunt
del san Roque que participen
Ana Alonso, Julia Ainsua, Paula Mula, Tania Gabarri, Carlota Zamora van aconseguir la
tercera plaça del podi, amb el
seu exercici de pingüins. La
següent competició d’aquest
conjunt és el pròxim dissabte a
la ciutat de Sabadell.
Pel que fa al CG Aula, la gimnasta Cèlia Ais Pérez, amb
aparell de cinta va aconseguir
proclamar-se sotscampiona de
Catalanya absoluta, després
d’haver superat amb èxit les
dues primeres fases, i arribant
a la final amb una molt bona
preparació la qual li ha valgut
l’anhelat títol.
Per part del CE Montbui, Ana
Ballet amb Categoria infantil nivell IV amb maces, ha
estat sotscampiona realitzant
la seva millor actuació de la
temporada.
Copa Catalana
Demà dissabte es celebrarà la
final de Copa Catalana individual dels nivells, IV-V-VI-VII
i en el que hi participen les finalistes classificades amb la
suma de les dos fases. Les
representants del club San Roque son Marta Villar amb aparell pilota i Carlota Miramunt
amb aparell maces.

San Roque estarà al Campionat
d’Espanya absolut

Les benjamines del San Roque.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dia 3 de maig a Lleida es van celebrar el Campionat de Catalunya nivell VIII, i
les gimnastes del San Roque
Andrea Roures, i Ivet Playa es
van classificar per al Campionat d’Espanya Absolut que es
celebrarà a Granada.
Andrea Roures va quedar
quarta en la suma de tots els
aparells que participava, maces, cinta i cèrcol, de set gimnastes que es presentaven a la
categoria sènior i que pesaven
un total de cinc participants per
al campionat d’Espanya.
Ivet Playa va quedar segona
de la categoria junior i amb
els aparells cinta, maces, pilota i cèrcol, d’un total de cinc
equips que tenien opció al
passi al campionat d’Espanya.
Mar Remon també representa-

Cèlia Ais Pérez (CG Aula), a Torrefarrera.

Ana Ballet (CE Montbui).

rà al San Roque al Campionat
d’Espanya i fa equip amb Ivet
Playa.
També a la tarda van participar a la 1ª fase de conjunts. El
conjunt de San Roque infantil
V-VI amb Marta Alonso Lamas,
Itziar Mensa, Rut Vives, Tania
Navas i Berta Pons amb deu
maces i van assolir la segona
posició. L’equip aleví V-VI va
quedar primer amb cinc cèrcols
amb Laia Alsina, Julia Farré,
Irina Garcia, Nerea Camacho,
Alba Blanco, Irune Munuera.
També el diumenge van participar al trofeu que es va celebrar a Sabadell les gimnastes
individuals Estela Sanchez,
Paula Mula i Tania Gabarri i
també amb el conjunt que el
completen Julia Ainsua, Carlota Zamora, Ana Alonso i Gisela
Ramírez.

Gimnastes del CG Aula,
reconegudes “Joves Promeses”
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Aquest passat dissabte es va
celebrar a les instal·lacions de
la facultat INEF Barcelona, I
Gala Gaudí - Aesthetic Group
Gymnastics, amb commemoració al 10è aniversari del club
pioner a Espanya d’aquesta
modalitat gimnàstica i la creació de l’AEGEG.
El club igualadí, un dels primers
també en formar part d’aquesta disciplina tan elegant com és
la gimnàstica estètica de grup,
ja fa vuit anys que es dedica a
formar gimnastes en aquesta
modalitat a part dels 28 que
porta impartint gimnàstica rítmica. Degut a la seva llarga i
bona trajectòria, va estar convidat a la Gala, on hi van participar diferents clubs d’arreu de
Catalunya, i on al finalitzar es
van fer unes mencions i premis
especials per als participants.
El Club Gimnàstic Aula, va recollir dos dels premis, el primer

i
a la persona més polifacètica,
la Marta Trenado, per la seva
constància i bon fer al combinar les tasques d’entrenadora
amb les de gimnasta i estudiant. Sens dubte un reconeixement ben atorgat.
D’altra banda, el reconeixement més important com a
club i entitat, en el què engloba la bona tasca realitzada pel
club en aquests anys, cos tèc-

nic i membres de la junta, va
ésser el premi en la modalitat
de Joves Promeses, reconeixent així la labor que es fa des
de la base fins a amateur.
Les nenes del club igualadí,
van ser cridades totes a recollir
el seu diploma on les reconeix
com el futur d’aquest esport, i
premiava al club per la cantera
tant nombrosa i ben treballada.

Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon: ...............................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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El sènior femení de l’Handbol Igualada,
a la fase final Top-4 de la lliga
HANDBOL / TON CASELLAS

Dissabte passat, el primer
equip femení del CH Igualada, va jugar l’últim partit de la
segona fase davant el Sarrià,
de la Primera Catalana Senior
Femenina, partit de màxima intensitat, ja que els dos equips
estaven empatats a punts i es
jugaven el pas al TOP “4” que
es juga el pròxim cap de setmana a Sant Joan Despí. Al
fina, victòria per 22-23.
El partit va començar de la
pitjor forma possible per a les
igualadines, amb un parcial de
4-0 i una duresa en defensa
portada al límit legal, que estava fent estèril el ràpid i vertical atac de l’equip igualadí,
després d’alguns ajustos des
de la banda, i un parcial de 0-3
es ficaven en el partit. Els dos
equips recorrien a contínues
modificacions en els seus plantejaments tàctics, per intentar
aconseguir un avantatge que
els donés una mica de tranquil·
litat, però res més lluny de la
realitat, l’intercanvi de cops,
utilitzant un símil pugilístic, va
ser continu, arribant al descans amb un marcador desfavorable completament, per als
interessos de les jugadores
igualadines, que no aconseguien posar-se al davant en el
marcador, que a la mitja part
era de 13-9.
Amb un pavelló ple fins a dalt,
que no parava d’animar les
seves jugadores locals, començava la segona meitat.
Les jugadores locals tornaven
a marcar primer, però les igualadines van reaccionar ràpidament, i encoratjades pel públic
que es va desplaçar fins a Sarrià de Ter.
Més del que l’equip esperava a
priori, van marcar un parcial de
0-3 que novament els donava
una injecció d’aire fresc, en un
moment que ho necessitaven
realment, després d’un curt
intercanvi de gols, les igualadines, en una ostentació de físic
i intensitat en el seu joc, no només aconseguien l’empat sinó,
que amb un nou parcial de 0-5
i a pesar d’alguna inoportuna
exclusió, es posaven al davant
en el marcador, aconseguint
la diferència justa per intentar
controlar el partit, però els dos
equips eren conscients del que
es jugaven i fins a l’últim alè,
cap d’ells va tirar la tovallola,
amb la qual cosa es va arribar
a un final d’infart, amb 22-23 al
marcador, quan els àrbitres xiulaven el final del partit. En mig
del contrast de l’alegria de les
classificades i la desolació de
les eliminades, és de remarcar
l’actitud de tot un pavelló que
dempeus brindava una meres-

Laura Orgué, a l’esquerra, segona a la prova del KM vertical de la Transvulcania.

cuda ovació als dos equips,
pel gran partit d’handbol que
ens van fer gaudir. Des d’aquí,
agrair a l’afició que es va desplaçar fins a Sarrià de Ter, per
recolzar el primer equip femení del CHI. Esperem que les
noies arribin a la final. Tots els
ànims a l’equip. Els horaris pel
Top-4 a St Joan Despí:
Dissabte 17 de maig
12:30 h Canovelles - CHI
16:00 h St J. Despí - Gavà
Diumenge 18 de maig
17:00 h 3er i 4t lloc.
19:00 h Final
Per C.H. Igualada van jugar:
Nora Muñoz, Laura Baraldés,
Jordina Marsal, Jana Sendra,
Raquel Arnau, Laura Ferrera,
Alícia Nieto, Ainoa Rizo. Portera: Míriam Pla. Entrenador:
Jordi Riba. Preparador Físic:
Carles Mínguez. Delegat: Manuel Muñoz.
Derrota del masculí convertida en una gran victòria
Era el partit més important pel
primer equip en el què portem
de temporada, un partit tornada de la primera fase d’ascens
a Segona Catalana davant el
Terrassa B, en el qual l’Igualada jugava amb l’avantatge
de 4 gols que va aconseguir al
partit d’anada a casa, la passada jornada (31-27). Tot i així, el
potencial del rival era prou alt
com per no fiar-se’n. I sobretot,
el que feia més respecte era
l’ambient sempre calent que
els igualadins es trobarien al
pavelló dels terrassencs. Al final, 27-24.
El partit va arrencar amb una
motivació alta per part dels dos
equips. En els primers atacs
els igualadins no trobaven la
manera de fer-ho clarament,
tot a base d’accions individuals
que no sempre acabaven amb
el premi del gol. En canvi, els
locals, gràcies al seu particular joc, aconseguien fer gols
sense massa empenta, amb
l’ajuda altre cop de la ja típica
feblesa defensiva igualadina.
Una mala defensa que salvava
el porter sadurninenc de l’Igualada. A mitjans de la primera
meitat el marcador doncs era

favorable als locals (7-5). Tot
va seguir de la mateixa manera
en els següents minuts, l’Igualada cada cop més perdut i els
locals que ho aprofitaven per
ampliar la diferència de gols i
per creure cada cop més en la
remuntada. Es va arribar a una
diferència de fins a 4 gols (1410) al final de la primera meitat
amb un penal encara per xutar
per part dels terrassencs, el
qual va aturar el porter igualadí
amb molt encert.
La segona meitat va començar
amb la intenció per part dels visitant de canviar les coses i de
posar-ho tot a lloc, però res, la
tònica va ser la mateix que a la
primera part. Això afavoria als
locals que seguien ampliant la
diferència en el marcador – la
qual ja els permetia guanyar
l’eliminatòria – i a més a més
escalfant el partit tal i com ells
buscaven jugant a casa seva.
Els igualadins aguantaven, i tirant de jugades individuals i de
transicions ràpides – ja que en
estàtic els era molt difícil aconseguir gol – aconseguien ser
encara dins l’eliminatòria. El
decalatge de gols durant la segona meitat era de 4-5, fet que
no afavoria gens als visitants,
ja que això els deixava fora.
Però a 5 minuts del final van
aconseguir reduir l’avantatge a
3 gols, a partir d’aquí, els igualadins van tirar de coratge per
mantenir aquesta diferència
fins al final. Una diferència que
es va veure en perill quan els
locals, en l’últim minut, van tenir fins a 3 ocasions seguides
per marcar el gol que els classificava.
L’equip s’enfrontarà aquesta setmana al Sant Feliu de
Llobregat, en el qual s’espera
veure un pavelló de Les Comes ple a vessar.
Entrenats per Eduard Ortolà,
van jugar: Hilari Canales ( 3 a.)
i Jordi Bermejo ( 10 a.), com a
porters. Roger Calçada (1), Esteban Lezama (2), David Cubí
(2), Sergi Garcia (j)(3), Jordi
Grado (j) (1), José Luís Álvarez (1), Rubén Álvarez (1), Pol
Cantero (4), Adrián Suero (6) i
Miquel Albareda (3).

Laura Orgué, segona a la prova
canària de la Transvulcania
CURSES / REDACCIÓ

L’estrena del Quilòmetre Vertical del Plàtan de Canàries
Transvulcania Salomon Nature
Trails 2014, va ser tot un èxit.
Prop d’un centenar de corredors van afrontar els 6,6 quilòmetres del recorregut que els
portava des de la platja de Tazacorte fins a la torreta forestal
del Time, a més de 1.160 metres de desnivell, a l’illa canària
de La Palma. La cursa va congregar a milers de persones
que es van amuntegar al llarg
i ample de la senda recolzant
i encoratjant als corredors durant tot el recorregut.
En categoria femenina, sorpresa de la italiana Elisa Desc. Va
ser la primera dona a sortir de
la platja de Tazacorte i la que
millor crono va realitzar. Va baiOrganitzat per:

xar de l’hora , en concret va fer
els 6,6 quilòmetres en 59 minuts i 43 segons, i va quedar
per davant de la favorita , la millor corredora del món en proves verticals , l’olímpica igualadina Laura Orgué -1:01.10 -.
Ara el circuit de quilòmetres
Verticals de la ISF es traslladarà al juliol a la VK Face de
Bellevarde, segona prova del
circuit .
Transvulcania és una cursa
de muntanya d’ultradistància
i semi-autosuficiència que es
disputa anualment a l’illa de
La Palma, a les Illes Canàries,
des de l’any 2009. El recorregut té una longitud de 83,3 km i
un desnivell acumulat de 8525
metres, i compta com a espònsor oficial l’empresa Salomon.
En paral·lel també es disputat
la modalitat de mitja marató.

5è CAMPUS ESPORTIU
Estiu 2014

Amb la col·laboració de:

Obert a tots els nens i nenes de 5 a 15 anys
Tecnificació i perfeccionament de futbol
Activitats esportives al poliesportiu
Piscina diària a l’aire lliure
Jocs i lleure

Dates
Especial del 25 al 27 de juny
1a setmana: del 30 de juny al 4 de juliol
2a setmana: del 7 al 11 de juliol
3a setmana: del 14 al 18 de juliol
4a setmana: del 21 al 25 de juliol
5a setmana: del 28 de juliol al 1 d’agost
6a setmana: del 1 al 5 de setembre
Horari
de 8,45h a 13,15h
Instal·lacions municipals d' Òdena
Camp de futbol “La Sort”
Piscina
Poliesportiu “Mestre Vila Vell”

Reunió informativa:
Dimecres 18 de
juny 20 hores
Centre Unió Agrícola
(Òdena)

Inscripcions:
Fins dimecres 18 de juny.
Inscripcions fora de termini subjectes a disponibilitat.
Places limitades a 70 participants per setmana
Informació i contacte
www.facebook.com/campusceodena
www.ceodena.cat
campusceodena@gmail.com
617492354 / 680431503
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Gran festa a Parcmotor amb
les BMW Clàssic Series 2014

L’HC Montbui dóna la sorpresa
davant el líder Caldes (4-3)

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Victòria sorprenent de l’HC
Montbui en la visita del líder de
la categoria.
Partit molt emocionant el viscut
al pavelló de Can Passanals el
passat divendres, que va comença amb el Caldes marcant
un ritme de conducció de bola
altíssim i amb un HC Montbui
molt ben col·locat en defensa.
Aquesta intensitat dels visitants va permetre trobar espai
per marcar el primer gol. Després d’aquest gol, el partit va
seguir amb la mateixa tònica,
un HC Montbui ben tancat i un
Caldes que pressionava a tota
la pista. Tot i això, de mica en
mica els locals van començar
a entrar en el partit, i van començar a tenir ocasions, aconseguint empatar 1 a 1 després
de que l’àrbitre xiules una falta
directa, que els locals no van
voler desaprofitar. El partit va
mantenir amb aquest resultat i
amb ocasions pels dos equips
al final una bona jugada dels
visitants van aconseguir superar el porter local marcant l’1 a
2.
La segona part va començar
similar a la primera, però amb
els jugadors montbuiencs més
ofensius que aconseguien capgirar el marcador i posar el 3 a
2 a l’electrònic. Però el Caldes
va seguir lluitant pel partit i gràcies a una bona acció individual superaven a un molt inspirat
porter local. El partit va seguir
amb un Caldes molt dominant
i un Montbui aguantant molt bé
en defensa que en una sortida
al contraatac anotava el 4 a
3. En aquest moment el Cal-

El nou rumb que RallyClàssics,
amb el suport de BMW, dóna
a aquestes sèries de regularitat en circuit està triomfant.
Amb gairebé 70 equips en pista competint en RallyClàssics
(cotxes) i 60 en MotoClàssics
(motocicletes),
ParcmotorCastellolí es va convertir en
una gran festa en la segona
cita puntuable del calendari,
tot això potenciat per l’al·licient
que aporta BMW en oferir la
possibilitat a propietaris de
vehicles clàssics de la marca de poder rodar per la pista
després de les curses i, com
a colofó, viure un concert amb
música dels 80. El que s’ha dit:
Una autèntica festa!
En el que a resultats concerneix, poca novetat respecte
a la primera cita de Calafat:
Josep Lluís Marcó i el seu
Porsche 911 T es van imposar
en quatre rodes, mentre que
en motos cada màniga va tenir
un vencedor diferent, Luis Cuzzi (Moto Guzzi) i Xavier Tibau
(Honda MBX 75 Criterium) encara que el líder segueix sent
Albert Rodríguez i la seva Yamaha FZ750 R.
Les motos van ser les que primer van ocupar la pista. En
la primera màniga va vèncer
Luis Cuzzi seguit d’Albert Rodríguez i de Modest Arenas
(Yamaha RD350) i la segona
màniga se la va endur Xavier
Tibau, que va penalitzar els
mateixos punts que Sergi Bo-

Fotos: Jordi Vidal.

net (Honda RS125, segon de
la general), amb Albert Rodrí-
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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

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).

guez tercer en aquesta.
A les RallyClàssics no van poder realitzar-se les dues curses
previstes per un fortuït abocament d’oli en la pista que va
consumir el temps reservat a
la primera màniga. RallyClassics va tractar l’assumpte amb
els participants i es va acordar
realitzar una sola sessió d’hora i mitja, amb una puntuació
superior. El bicampió Marcó va
ser amb diferència el més regular, seguit del tàndem forani
format per Françis Dastarac i
Grégory Piau (autèntics especialistes francesos, tres vegades guanyadors de Les 100
Tours), a bord d’un Porsche
911 Carrera. Jordi Martínez
i Francesc Palau, amb el seu
VW Golf GTi, es van classificar
a continuació.
Marcó segueix el seu regnat en
cotxes, seguit provisionalment
per Palau-Martínez, Eduardo
Conde (BMW 3.0 CSi, l’únic pilot que participa en cotxes i en
motos certamen, aquest últim,
en el qual figura 3r) i el duet
francès Dastarac-Piau. Després d’aquest segon míting, el
tercer portarà als participants a
Lleida, en la pista d’Alcarràs, el
7 de juny.

HOQUEI / REDACCIÓ

Mini Prebenjamí A
HC MONTBUI, 1
CP CALAFELL, 2
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Aguilera, Gabriel Jorquera i Joel
Garcia. Sota les ordres de Pau
Torras i Ricard Perez.
Mini Prebenjamí B
CP VILANOVA, 0
HC MONTBUI, 3
Adrian Bueno , Alejandro Luque, Andreu Saurí, Eudald
Ymbernon, Manel Saurí, Daniel Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Codina. Sota les ordres de Ivan
Rica.
Prebenjamí
PB MARTORELL, 3
HC MONTBUI, 3
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
HC CASTELLAR, 1
HC MONTBUI, 7
Zoe Torras (portera), Andrés
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch,

des va començar a xutar per
sorprendre els locals en algun
dels seus llançaments però no
va ser així, al final 4 a 3 i victòria dels locals davant el líder la
de categoria.
L’equip sènior dedica aquesta
victòria a la presidenta de l’HC
Montbui i donar-li molts ànims.
HC Montbui: Pep Ferrer (porter), Ivan Rica(1), Eric Vives(2),
Daniel Gual, i Bernat Perelló(1)
-inicial- Albert Vidal, , Isaac
Gual, Ricard Pérez i Roger Madrid (porter). Entrenador:Gabri
Ramírez. Delegat: Josep Mª
Gual i Francesc Madrid
Pròxims Partits: CP Vilafranca– HC Montbui(Dissabte 17
de maig a les 18:00 a Vilafranca del Penedès).
Pere Subirana, Àlex Molero, i
Guillem Ribas dirigits per Manel Cervera.
Aleví
CH LLORET, 5
HC MONTBUI, 2
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, Àlex Rica, Adrià Torras,
Marc Bacardit, Gerard Bacardit
i Arnau Segura, dirigits per Daniel Baraldés.
Infantil
HC MONTBUI 3- 6 CP MANLLEU
CP MANLLEU 4 – 4 HC
MONTBUI
Roman Arribas i Sergi Ribas
(porter), Víctor Bossa, Arnau
Botines, Dimitri Rosich, Arnau
Puig i Oriol Ricard sota les ordres de Bernat Perelló.
Veterans
HC MONTBUI, 4
FC BARCELONA, 9
osep Mir i Gabri Ramírez (porters) Jofre Torra, Xavi Massana, Albert Pinyol, Albert Parera, David Compte, David Bars,
Enric.
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L’Esquaix Igualada, amb mig peu als
play-off de la lliga catalana
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Eduard Ferrer, campió a
la Setmana Catalana de Vela
VELA / REDACCIÓ

ESQUAIX / DAVID JAUME

Tot i que encara resta una jornada de doble partit, l’Esquaix
Igualada continua en la pomada que dóna accés als play-off
al títol de 1a categoria catalana.
En la passada jornada els
igualadins van sumar 6 punt
vitals per accedir a la fase final a costa del Natació Lleida
3-0 i Malibú B respectivament.
La nostra armada va resoldre
aquest últim partit davant els
vallesans guanyant Bernat
Jaume a Arnau Farré i Nasi
Herms a Arnau Vidal, tots dos
per 3-0, però Nil va necessitar
un cinquè set i salvar 2 pilotes
de match davant Joan Garcia
per acabar guanyant 15-13.
La propera jornada al Nick
Sports de Barcelona, és clau
pels interessos anoiencs tenint
en compte que d’allà sortiran
els qui no tindran cap opció.
Segint amb la lliga catalana
però de segona, cal dir que
l’equip B va patir una clara
derrota a casa davant el Tenis
Park de Tarragona.
L’equip de 2a segueix erràtic
en la segona categoria. En el
penúltim partit jugat a casa
contra el Tenis Park de Tarragona, els nostres van sumar
una nova derrota per 0-4.
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Rafa Sánchez va caure davant
Josep Gonzalez per 7-11, 3-11,
9-11, Lluís Fernàndez tampoc
va poder sumar davant Alfredo De Las Cuevas per 9-11,
4-11, 7-11. Joan Llorach va
cedir amb Marc Vendrell per
7-11, 7-11, 5-11 i finalment Ton
Colom tampoc va tenir sort caient per 7-11, 3-11, 2-11 amb
Carlos Ramos. Aquest resultat
posa en compromís mantenir
la 2a categoria l’any vinent.
Bons resultats al circuit
infantil i femení sènior
La federació va organitzar una
prova del circuit infantil i un
campionat sènior exclusivament reservat a les noies.
En la categoria sènior femenina, la Berta Aguirre va passar
la 1a ronda guanyant a la vallenca Raquel Folch i en se-

gona ronda va caure amb la
campiona de Catalunya i del
torneig Marta Latorre. Més tard
a consolació, va caure a semis
amb la junior Sofia Mateos.
La Mar Aguirre per altra banda,
va cedir el primer partit amb
Maribel Calabozo i va arribar
a les semis de consolació perdent amb la olotina Cinthya
Servellon
En la categoria dels petits, la
millor va ser la Montse Fajardo que fou 3a en categoria S11
femenina.
En categoria sub 9 masculí, el
Jofre Barrufet fou 12è i el Pau
Jaume Aguilar va ser 16è.
En S13 masculí el Nil Aguilera
fou 5è, el Gerard Sabariegos
8è i el Jan Beumala 14è.
En S17, els germans Fajardo,
Nacho i Javi van ser quart i cinquè.

El Masats Capellades encara té
possibilitats de salvació

De l’1 al 4 de maig va tenir lloc
a Cambrils la “Setmana Catalana de Vela 2014”. Són quatre
dies, un d’entrenament i tres
de regata i on es concentren la
majoria de regatistes catalans
de totes les classes. El regatista igualadí Eduard Ferrer Carvajal va ser el Campió absolut
de la classe optimist, tornant
a desmarcar-se amb tres primers el segon dia.
És la prova que necessitava per tornar a agafar ànims,
ja que a la Copa d’Espanya va
estar de mala sort, amb una
anulació de regata quan anava
3r, una penalització en línia de
sortida, a més de trobar-se un
camp de regates molt complicat per a l’equip català.
Ara li esperen les setmanes
més dures de la temporada,
ja que aquest mes de maig té
la Meeding Sailing al CN Balís
17/18 maig, 19 al 23 entrenament a Lanzarote amb la Selecció de Singapur (Selecció on
es troben els Campions mundials d’Optimist), el Campionat
de Catalunya durant dos caps
de setmana 24/25 maig i 31/1
juny, Campionat per Equips
7/8 juny essent l’última prova

del circuit Català. Campionat
d’Espanya amb la Selecció
Catalana a Puerto Sherry 18 al
28 de juny, última prova classificatòria del circuit espanyol. I
si torna a classificar-se per la
Selecció Espanyola del 5 al 20
de juliol, Campionat d’Europa
individual a Irlanda i Campionat d’Europa per Equips a Itàlia
al mes d’agost o Mundial d’Argentina del 15 al 31 d’octubre.
Déu n’hi do l’agenda de l’Eduard que només té 13 anys.
Aquest dissabte 10 de maig,
podreu veure al canal Teledeporte l’entrevista que li van fer
els reporters de TVE a l’Eduard
Ferrer, a més d’imatges de la
regata. L’Eduard porta la vela
ESP-974.

Manel Román, campió d’Espanya
infantil d’hoquei amb el Barça

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Pas enrere per l’equip sènior
del CFS Capellades per aconseguir la permanència, davant
el Mi Casa (5-8).
L’equip local no va tenir el seu
millor dia i tot i les ganes, no
s’estava encertat en les jugades.
Després d’avançar-se en el
marcador, l’equip visitant empatava ràpidament el partit.
Fins a la mitja part, s’anaven
succeint els gols i s’arribava
amb un aferrissat 4-4.
A la represa, el BAR MI CASA
aconseguia dos gols ràpids
que neutralitzaven una possible sortida en tromba de
l’equip capelladí. El S.A. MASATS CAPELLADES escurçava distàncies a 3 minuts del
final quan ja jugava amb porter
jugador. A la jugada següent i
fruit d’una greu errada en atac,
els visitants sentenciaven el
partit amb el setè gol. A l’última
jugada de l’enfrontament, anotaven el definitiu 5-8.
La permanència es complica,
ja que ha de guanyar els dos
últims partits de lliga i que els
seus dos rivals en aquesta llui-

HOQUEI / REDACCIÓ

ta no sumin 3 punts, però tal
com diu la dita: “Mentre hi ha
vida, hi ha esperança”.
Van jugar: Ivan Reales, Marcel Riba, Jordi Bisbal, Cristian
Arenas, Marc Bisbal, Joaquin
Vergel, Isaac Ferrera, Raimon
Fuster, Sant Bel, Joel Brugués,
Jordi Jimenez i Andoni Bisbal.
Gols: Marcel Riba (1), Jordi
Bisbal (1) i Cristian Arenas (3).
Altres resultats:
BELLVER DE CERDANYA 3 –
INFANTIL CAPELLADES “A” 4
Van marcar: Jan Pàmies 1, Ri-

cardo cerviño 1 i Dan Flix 2
CADET YUYU CAPELLADES
1-BLANC I BLAVA ESPÍ “B” 2
Izan Blanco, Marc Juan, Àlex
Juan, Marc Fernández (1),Victor López. Sergi Sanchez, Andreu Margarit, David Lozano,
Gerard Mateu.
CADET CA L’ÀNGELA CAPELLADES 12-SANTPEDOR 1
Van marcar O.Perez 4, Sergi 2,
O.Guinart 3, Pau 1, Nil 1, Marc
1.
BAR MI CASA 2 – JUVENIL T.
BERNADET CAPELLADES 2

Si fa 15 dies, el jove jugador
Manel Román, provinent del
planter de l’HC Montbui, es
va emportar el campionat de
Catalunya d’hoquei patins, en
categoria infantil, amb el FC
Barcelona, aquest diumenge,
el Manel i el seu equip s’han
proclamat campions d’Espanya.
El XXXVè Campionat d’Espanya d’hoquei infantil es va fer a
Alcobendas, on van participar
els finalistes de les federacions
autonòmiques: FC Barcelona,
CP Manlleu, AC Órdenes, Oviedo Booling, RC Jolaseta, Stadium Casablanca, CP Las Rozas i l’amfitrió CP Alcobendas.
El FC Barcelona es va estrenar a la competició contra
l’amfitrió, el CP Alcobendas,
un equip que s’ho va posar

difícil però que aconseguiren
superar per 2 gols a 4. La fase
classificatòria la van tancar satisfactòriament amb còmodes
victòries conta l’Stadium Casablanca (14-0) i l’Oviedo Booling
(0-7). A la semifinal van haver
d’enfrontar-se als gallecs del
AC Órdenes i aconseguiren
guanyar-los per 3 gols a 1. Finalment, el diumenge es van
disputar la final del campionat
novament contra l’amfitrió,
guanyant per 7 gols a 1.
Aquesta victòria en el campionat d‘Espanya dóna accés al
jugador igualadí i al seu equip
a disputar la Eurockey Cup
sub 17, un torneig que reuneix
als primers classificats de la
majoria de països europeus en
un campionat equivalent a la
Lliga Europea.
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Espectacular torneig
CardioSOS de pàdel

D E L’A N O IA

Intensa activitat dels equips
de pàdel del Natació Igualada
PÀDEL / CNI

PÀDEL / REDACCIÓ

CardioSOS i el restaurant Rovell de l’Ou, entre altres petits
patrocinadors van donar vida
a un espectacular torneig de
pàdel.
El campionat que va comptar
amb diferents actes, entre ells
un banc de donació d’òrgans,
més diferents degustacions de
producte gastronòmic a càrrec
de Rovell de l’Ou i més de 100
participants, va ser un èxit total.
Tota la competició de divendres
a diumenge migdia va comptar
amb molt d’ambient i amb les 3
clàssiques categories d’or, plata i bronze en les dues modalitats masculina i femenina.
En la màxima categoria, triomf
del del duet barcelonès-pierenc
Gerard Mascarell/Jordi Almirall
guanyant primer a semifinals a
la parella local Carlos Jiménez/
Josep Llorach i a la gran final
al Mito Campins/David Jaume,
qui prèviament havien derrotat
a semis a John Lopez/Marcelo
Leyros, un dels grans favorits a
la victòria final.
En or femení, victòria de la parella del Garraf Marcela Forest/

Esther Lopez derrotant primer a les berguedanes Mireia
Herms/Marta Giu i a la gran
final en dos sets a la parella
sorpresa del campionat Carme
Grau/Antònia Arrabal qui prèviament contra pronòstic, van
guanyar a semis a Francina
Olaria/Anna Claramunt.
En plata, com és norma, molta
igualtat i victòria final del favorits Pere Farré/Roger Rosich
davant Lluís Piqué/Felix Miramunt. Semifinalistes van ser
Dani Albiol/Pedro Sánchez i
Toni Valldaura/Xavi Morera.
En categoria femenina triomf
incontestable de la Carlota
Llorach/Khaoula Arab davant
Lídia Carreras i la Thaïs.
En la categoria de bronze també molta igualtat i victòria final
del Marc Solsona/Pere Farré
dominant la final a Josep Buron/Andy Franco.
En la bronze femení, la Rosa
Queraltó/Laura Marin van fer
bons el pronòstics guanyant la
final a la Cristina Ferrer/Carme Expósito. Semifinalistes en
aquesta categoria van ser les
parelles Eva Prades/Fabiana i
Isabel Navajas/Sílvia Farrés.

Victòria de l’equip femení de
pàdel de l‘Esquaix IGD

La setmana passada van jugar dos dels nostres equips
partits de lliga, el primer va ser
el primer equip ALAIN AFFLELOU-CNI que va caure per la
mínima davant del sempre difícil SLAMPADEL de Collbató.
En aquest partit van participar
com parella 1 Nacho Perez i
Josep Ulloa que van perdre
per un doble 6/4 després de
fer un gran partit, la parella dos
formada per un dels nostres
entrenadors Ariel Fernàndez i
Joan Pajares van caure en tres
set per 6/2 4/6 6/3 i per últim
l’altre entrenador que tenim
John López i el seu company
Jaume Mallart van aconseguir
un punt important guanyat per
un contundent 3/6 2/6.
Encara que l’equip va perdre
continua davant de tot de la
classificació, fent una tempora-

da de deu.
Per altra part el nostre Equip
Mixt es van enduu el derby
contra els veïns de Can Busque guanyat per un merescut
2-1. La parella 1 formada de
Susanna Campo i Xavi Linares van caure per un doble 2/6,
però a canvi la parella 2 Imma
Vidal i Raül Criado van empor-

tar-se el partit per un merescut
6/2 6/4 i la parella 3 Montse
Fernàndez i el seu company
Lluís Gou va guanyar el seu
partit per 6/2 6/2.
L’equip continua per la part alta
de la classificació després de
fer una temporada més que
regular.

El CAI, al Fastriatló de Castelldefels
TRIATLO / REDACCIÓ

El dissabte 10 maig es va celebrar al canal olímpic de Catalunya (Castelldefels) la tercera
edició del Fasttriatló. La prova
va comptar amb una gran participació de 800 triatletes distribuïts en diferents sortides. El
dia solejat i la bona temperatura va fer que els participants
poguessin gaudir d’unes condicions immillorables per a la
pràctica d’aquest esport.
La prova consistia en un primer
tram de 750 metres de natació
al canal olímpic, seguits de 20
km de ciclisme amb un circuit
on els participants feien 3 voltes. I per acabar 5 km corrent
pel voltant del canal olímpic.
Els guanyadors absoluts de la
prova van ser el triatleta internacional Cesc Godoy i la triatleta lleidatana Eva Ledesma.
Per part del CAI triatló Petromiralles molt bons resultats de

tots els components, destacant
una molt bona classificació
per equips on es va aconseguir l’11a. posició entre un total de 33 equips clasificats, i la
5a. posició de la lliga catalana
de segona divisió.
Destacar també que el Jordi
Vidal va patir una caiguda en el
tram de ciclisme quan es trobava dins el grup dels primers 20
classificats. Per sort tot va acabar en un cop i el triatleta local

va poder finalitzar la prova tot i
les molèsties del cop.
Els resultats dels components
del CAI triatló Petromiralles
van ser:
39è. Daniel Segura 59:45
44è. Josep Martínez 1:00:05
48è. Marc Codina 1:00:18
104è. Oriol Castells 1:04:38
140è. Jordi Vidal 1:06:36
346è. Isidre Roca 1:18:15
386è. Clara Ruiz 1:20:48
400è. Jose Colomar 1:22:04

Ajustada victòria del Sots25 de l’Òdena
BÀSQUET / REDACCIÓ
PÀDEL / REDACCIÓ

El CUBE de Manresa va ser el
rival de torn de l’Equip Subaru
femení de l’Esquaix Igualada.
La veritat és que les coses van
anar prou be per les anoienques guanyant totes 3 parelles
per 3-0.
Elia Soriano/Khaola Arab van
dominar
Roser Agut/Custi
Martínez per 7-5, 6-3 i donant
el primer punt. Carla Gassó/
Gemma Martínez van guanyar
un renyit partit davant Laura Jardí/Laura Lopez per 7-5,

2-6, 6-3 i finalment Anna Claramunt/Francina Olaria van sumar el tercer punt consumant
la victòria igualadina.
Amistós infantil
Una colleta de nens i nenes
de l’escola infantil de l’Esquaix
Igualada van fer un amistós
amb l’escola del Cube.
Repetirem experiència i l’entitat igualadina ja valora la possibilitat de començar a jugar en
les lligues infantils federades
per la propera temporada.

Les jugadores del sots25 de
l’Òdena Club Bàsquet van
guanyar de nou al conjunt del
CB Coll (47-44), un dels possibles rivals en les fases finals,
en un partit molt ajustat. Havent guanyat aquest partit, la
jornada final contra el co-líder,
el Sant Quirze, decidirà qui es
queda amb la primera plaça
de la classificació de cara als
play-off a finals de maig.
Les odenenques van patir
durant els 40 minuts de partit contra l’equip barceloní ja
que en defensa els bàsquets

del rival eren fàcils i en moltes
ocasions sota cistella en segones opcions per la superioritat
d’alçada i per la dificultat en
aconseguir el rebot. També
s’hi suma les escasses personals realitzades per les verdes.
D’alta banda l’atac de l’OCB no
tenia moviment de pilota ni els
contraatacs als que està acostumat l’equip local, de manera
que els entrebancs anaven
ofuscant a les jugadores minut
a minut.
Sempre, però, es van mantenir per damunt en el marcador
arribant als instants finals amb

un ajustat resultat que va provocar un últim minut final d’infart. Després de pèrdues de
pilota, faltes i tensions finals,
el resultat va ser favorable una
vegada més a l’Òdena Club
Bàsquet. Les jugadores, ara,
es preparen per anar a casa
del rival més fort, el co-líder
Sant Quirze, l’últim partit de
lliga que decidirà els encreuaments dels play-off i posarà de
líder definitiu al guanyador.
Òdena CB: Marín, Camañes,
Júlvez, Raja, Freixas, Monclús,
Farreras, Forn, San José, Família.
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Els Museus d’Igualada se sumen aquest cap de setmana
a les celebracions del Dia Internacional dels Museus

Actes tot el cap de setmana • Dissabte, a partir de les 19h, se celebra una nova edició de la Nit dels Museus i
l’endemà, des de les 10h, la Festa dels Museus
CULTURA / LA VEU

El proper cap de setmana,
els museus d’Igualada commemoren el Dia Internacional
dels Museus en un any molt
especial, ja que aquest 2014
el Museu de la Pell celebra el
seu 60è aniversari. S’hi suma
novament també el Museu del
Traginer, en un conjunt d’activitats coordinades per l’Ajuntament i l’Institut Municipal de
Cultura (IMC), la col·laboració
de diferents entitats de la ciutat i el suport de la Diputació
de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya. Hi haurà concerts, accions artístiques, música, cultura popular, visites,
tallers, itineraris i un seguit de
propostes que ompliran no només aquests espais, sinó també la Igualadina Cotonera, des
de les 19h de dissabte, dia 17,
fins ben entrada la matinada i
durant tot el matí de diumenge, dia 18.
Dissabte, Nit dels Museus
La Nit dels Museus és una iniciativa del Consell d’Europa
en la qual participen més de
quatre mil museus de quaranta països i que enguany arriba
a la desena edició. Igualada
va estrenar la seva Nit l’any
passat amb una molt bona
acceptació per part del públic.
Enguany el programa, encara
més ampli, començarà al Museu de la Pell a les 19h amb
portes obertes fins a les 22h.
A les 20h, accions artístiques

acompanyaran un recorregut
per descobrir secrets i objectes sota el títol “Les Veus
del Museu”. A les 21h el grup
Afrokalíptica posarà música
al concert al pati del Museu i,
mentre duri, es podrà sopar a
preus populars. Per seguir la
festa, a les 22:15h, hi haurà
una cercavila fins a la Igualadina Cotonera, on tindrà
lloc a les 23h l’espectacle “La
Creació”, amb la participació
de diferents entitats culturals,
tradicionals i festives, que ser-

virà per donar la benvinguda
a l’antiga fàbrica tèxtil com un
nou espai cultural. Tot seguit,
una nova cercavila portarà fins
al Museu del Traginer, que es
podrà visitar lliurement de les
00 a les 2h de la matinada. A
les 00:30h, a l’espai Salvem
el Museu, la Nit s’acomiadarà
amb Daydream en concert.
I diumenge, la Festa dels
Museus
L’endemà, 18 de maig, Dia
Internacional dels Museus, hi

haurà portes obertes als museus. Aquesta diada se celebra anualment des de 1977,
per tal d’acostar-los al màxim
a la societat, en tant que institucions al servei d’aquesta
i del seu desenvolupament.
Recollint aquest esperit, com
cada any els museus d’Igualada obriran les seves portes i
oferiran un programa eminentment festiu. A les 10h s’iniciarà
una visita guiada al Museu del
Traginer. Seguidament, a les
11h, Traginem fins el Museu

de la Pell, on un carro carregat de pells sortirà del Museu
del Traginer i, en ruta pel Rec,
conduirà fins al museu veí. Al
pati s’hi ha preparat diversos
tallers familiars.
A les 12h, a la plaça de l’Ajuntament, arrencarà un dels actes més especials d’enguany:
la Trobada de Lleons de Catalunya, amb la participació dels
lleons de Barcelona, de Lleida
i de Manresa. Una trobada
sens dubte especialment significativa per Igualada, ja que
la representació dels lleons de
protocol festiu corresponia al
Gremi de Blanquers. Els lleons baixaran en cercavila fins
al pati del Museu de la Pell,
on interpretaran els respectius balls de protocol. La festa
finalitzarà al matí amb un vermut concert. Ja al vespre, a
les 20h, a l’espai de La Bastida, Zoe Boekbinder oferirà un
concert cloenda de la Festa
dels Museus.
La Nit dels Museus i el Dia
Internacional compten amb la
col·laboració i la implicació de
La Bastida, l’Antic Gremi de
Traginers i el Gremi de Blanquers, a banda de diferents
entitats com ara Protons,
Trabucaires d’Igualada, Bitrac Dansa, Bisbalet d’Igualada, Dessota, Coral Xalest i
Paranoia Accions. També hi
col·laboren els artistes Carles
Viarnès i Arian Morera i Xavier Badia i Alba Gabriel com a
narradors.

18 de maig: la cita ineludible amb els museus
CULTURA / LA VEU

El 18 de maig tothom té una
cita ineludible: siguis on siguis podràs afegir-te a la
celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM), un
esdeveniment mundial organitzat anualment per l’ICOM
(Consell Internacional dels
Museus). Es va crear el 1977
per sensibilitzar el gran públic sobre el paper dels museus en el desenvolupament
de la societat.
Aquesta edició porta per
lema “Els vincles creats per

les col·leccions dels museus!”
i arriba, com cada any, farcida de propostes. Cada cop
són més els que s’hi adhereixen. El 2013 hi van participar
35.000 museus de 143 països
de tot el món.
Els museus catalans ja estan escalfant motors per al
DIM2014. La majoria fan jornades de portes obertes, a
més d’oferir altres activitats
per a tota la família: itineraris
i visites, recorreguts nocturns,
visites teatralitzades, espectacles, activitats, etc. una gran

oferta repartida per tot el territori!
La Nit dels Museus
El DIM es viu de dia... i també
quan es fa fosc. Reserva’t ja
la nit del 17 de maig! Compartirem amb tota Europa la 10a
Nit dels Museus. Entrada lliure
i, a més, animacions, teatre,
concerts, visites virtuals, recorreguts inèdits, copes a la
fresca... Els museus es converteixen en els llocs ideals
on passar una nit de dissabte
maridant cultura i oci.

Per celebrar la desena edició d’aquest esdeveniment,
aquest any s’ha posat en
marxa una iniciativa de participació col·lectiva a escala
europea: el Calidoscopi de la
Nit. Es demana que, a través
d’una app, els ciutadans dels
diferents països enviïn una
selfie (autorretrat) feta durant
la Nit dels Museus.
La Nit dels Museus s’ha consolidat ja a Catalunya i any
rere any se supera en nombre
de visitants. En aquesta edició
els museus han preparat un

munt de propostes originals
perquè sigui una nit inoblidable.
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Ja es prepara una
nova edició del
Corraló dels Llibres
Oblidats

D E L’A N O IA

El mètode i els secrets d’en Guardiola són
destapats al Teatre de l’Aurora
La funció de divendres serà en anglès
TEATRE / LA VEU

LLIBRES / LA VEU

Ja està tot apunt per a la 4a
edició de la diada d’El corraló
dels llibres oblidats, que enguany tindrà lloc el dia 31 de
maig, al corraló del Passatge
Capità Galí d’Igualada, com
cada any. Trobarem des de les
10 del matí fins les 9 del vespre
l’oportunitat de passejar i triar
el llibre o llibres que més ens
agradin d’entre un munt de llibres vells delitosos de tenir un
nou o nova propietària que pugui reviure’ls, tota vegada que
podrem deixar-hi els que ja no
en fem ús i puguin ser útils per
algú més. Una jornada d’intercanvi plena d’alegries i de
sorpreses, amenitzada amb
activitats com un conta contes, un vermut musical, una
trobada de poetes i altres que
us anunciarem oportunament.
Des d’aquí, els organitzadors
Paranoia Accions i Llegim...?
Llibreria (amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’gualada)
fem una crida ja a tothom qui
vulgui per aportar llibres vells.
Els podeu deixar a la Llegim...? llibreria quan vulgui !!!

Què va fer en Pep Guardiola
l’any sabàtic que va passar a
New York? Al Teatre de l’Aurora ho descobrirem amb Pep
Talk, un monòleg de ficció i
humor on en Guardiola de
l’escenari s’adreça a l’auditori
per reflexionar sobre el seu
mètode comunicatiu que l’ha
portat a l’èxit internacional. Un
mètode que explica la forma
de fer dels catalans i que alhora ajuda a entendre el que tots
tenim en comú: les passions
humanes. Durant la xerrada
descobrirem que en Pep té alguns secrets amagats: potser
no és tan diferent a la resta de
mortals.
Tot plegat és una excusa, una
excusa per explicar com som
els catalans fent servir una
de les figures de més prestigi
internacional. Una obra feta
per exportar, i que ara arriba
a Catalunya per poder-nos-hi
emmirallar. “Els catalans som
pencaires. Tenim un tarannà i
una filosofia de treball en què
donem molta importància a
la cultura de l’esforç. El lema
d’en Guardiola de ‘si ens llevem ben d’hora, ben d’hora...’
ens defineix” assegura motivat
en Pep Garcia-Pascual, l’altre
Pep que fa d’actor.
Però també és una excusa
per fer confessions a un públic

entregat. D’en Pep coneixem
moltes coses però n’ignorem
moltes més. Sabem que quan
parla enamora i que en les
seves paraules hi injecta valors com el treball en equip,
la motivació i l’esforç. Però i si
el líder educat i modest té un
secret que ha decidit desvetllar en aquesta conferència al
Teatre de l’Aurora?
Pep Talk en anglès és una expressió que significa arenga,
discurs apassionat, d’aquells
que aixequen la moral, el joc
del doble sentit és ideal. En
aquest discurs el nostre Guardiola particular ens parlarà
d’alguna cosa més que de futbol. “Hi ha molts referents futbolístics perquè ell es dedica
a aquest món però el rerefons
és un altre” assegura GarciaPascual. I és que l’obra parla
de com es crea una història,
d’un mètode de treball que
defineix en Pep i els catalans,
d’antagonismes i de secrets.
La gràcia de l’espectacle és
que sap enamorar – com el
mateix Pep – tant als amants
del futbol i als amants del teatre: un repte difícil perquè són
públics molt diferents...o potser no tant. “El futbol és teatre,
amb herois i villans, aliances i

traïcions, somnis i decepcions” assenyala l’actor.
La funció de divendres serà en
anglès Les representacions de
Pep Talk es faran el divendres
16 i el dissabte 17 de maig a
les 22h i diumenge 18 de maig
a les 19h. La funció del divendres serà en anglès (amb
subtítols en català). Les funcions de dissabte i diumenge,

en català. Les entrades (15€ i
12€ amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. També es poden
reservar prèviament trucant al
938050075 exclusivament els
dijous de 19 a 20 h. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Pep Garcia-Pascual: “Creem una història de
ficció agafant l’essència d’en Pep real”
PEP TALK és una expressió anglesa que significa
arenga, discurs apassionant que aixeca la moral.
El títol de l’obra el teníem
abans que el text. Pep Talk
parla del mètode comunicatiu d’en Guardiola portant-lo
a fer una conferència de coaching empresarial, curiosament el doble sentit amb anglès és ideal.
Tu et plantes sobre l’escenari com si fossis en Guardiola...
Abans de res, que quedi clar
que el que fem no és una imitació, sinó que busquem l’essència del personatge.
I com l’aconseguiu?
Utilitzem la ficció. Hi ha una
part del personatge que no
coneixem però extrapolem
“com podria haver-li passat
això a en Pep?” i ens ho inventem agafant l’essència
del Pep que sí que coneixem:
el de les rodes de premsa.

Com va sorgir la idea de
l’espectacle?
Per una barreja de coses. El
motiu principal és la poesia
que desprèn en Pep quan parla: enamora, i això no podíem
deixar-ho escapar.
A una persona no-futbolera
li agradarà?
I tant, no té res a veure. Per
exemple, a Nova York, una
ciutat molt poc futbolera, trobàvem gent entre el públic
que mai a la vida havia vist
un partit de futbol i en canvi li
agradava l’obra.
Trobar algú que mai hagi
vist un partit és molt complicat aquí...
És gairebé impossible. I
aquest també era un dels objectius de l’espectacle, que
s’entengués i agradés sense
necessitat de saber-ne de futbol.
Així parleu de futbol o no
parleu de futbol?
Sí i no. Hi ha molts referents

futbolístics perquè ell es
dedica a aquest món però
l’obra va més enllà. Parlem
de com es crea una història,
de la motivació, d’extrems,
d’un mètode de treball que
defineix en Pep i també dels
catalans: volem explicar com
som.
I com som els catalans?
Som pencaires. Tenim un
tarannà i una filosofia de treball en què donem molta importància a la cultura de l’esforç. El lema d’en Guardiola
de “si ens llevem ben d’hora,
ben d’hora...” ens defineix.
M’has dit que també parleu d’extrems, què vol dir
això?
Juguem amb els antagonismes. Per exemple tenim el
protagonista i el seu antagònic, que segurament ja t’imagines qui és, oi?
En Mourinho?
Tothom encerta quan faig
aquesta pregunta (riu).

Cultura
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La Biblioteca es troba amb els joves
que fan 15 anys
CULTURA / LA VEU

La Biblioteca ha volgut celebrar els seus 15 anys d’existència amb un acte simbòlic
en què han participat una
quinzena de joves igualadins
que, entre abril i maig d’aquest
2014, també compleixen 15
anys. La trobada, informal, es
va fer divendres passat i va
servir per conèixer de primera
mà què en pensen els joves
de la seva biblioteca i com voldrien que fos. Els participants
van ser obsequiats amb una
samarreta i un llibre i un descompte en ulleres de sol gentilesa de l’òptica AlainAfflelou
d’Igualada.
La Judith, la Nicolle Andrea,
l’Àlvaro, la Laia, la Mariona,
l’Alba, la Mireia, l’Eudald,
la Maria M., el Nil, la Berta i
la Maria A. són els nois i les
noies que van participar a la
trobada i van exposar-hi les
seves idees. Així, van dir, els
agradaria un espai per a ells
«relaxat, còmode i tranquil».
Una mena de zona chill out
amb sofàs, auriculars i materials com còmics, novel·les
juvenils, revistes, videojocs i
consoles. Entre altres desitjos
que van deixar escrits en un
mural, també hi havia la de fer
projeccions de pel·lícules juvenils actuals com Els jocs de
la fam o la saga de Divergent,
així com fer un club de cinema
per a ells.
La directora de la Biblioteca,
Montse Lobato Just, i la bibliotecària i responsable del Club
de lectura juvenil, Eva M. Sabaté, van compartir amb ells la
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“La generació de la forma”,
exposició a l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps

EXPOSICIONS / LA VEU

Grup de nois i noies que van celebrar 15 anys de la Biblioteca

tertúlia i el berenar i van parlar també de tots els serveis
que la Biblioteca els ofereix,
tant dels més coneguts, com
el préstec de documents o
l’espai per a l’estudi, com de
l’àrea de narrativa juvenil de
la tercera planta, on hi ha les
novetats del moment, com la
saga Divergent, de Veronica
Roth o obres d’altres autors,
com Maite Carranza, Jordi
Sierra i Fabra, etc. També es
va parlar de la Biblioteca virtual (www.bibliotecaigualada.

cat), on els joves poden fer un
munt de gestions des de casa
i accedir a recursos molt útils
per als seus treballs, com les
bases de dades gratuïtes o els
audiollibres.
Amb aquest acte la Biblioteca
vol engrescar tots els joves a
anar-hi i a fer-hi arribar les seves propostes. La promoció de
la lectura entre aquesta franja
d’edat és un dels objectius de
la Biblioteca, en el marc del
programa 3L de l’Institut Municipal de Cultura.
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El dimecres 7 de maig es va
inaugurar a la sala de l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps
l’exposició “La generació de
la forma”, una mostra de treballs de recerca realitzats per
l’alumnat de segon curs del
cicle formatiu de grau superior
de Gràfica Publicitària de l’escola.
El projecte ha estat realitzat
pels alumnes de segon curs
del cicle superior de disseny
de Gràfica publicitària sota el
guiatge i supervisió del professor Xavier Vives, i ha consistit
en una recerca sobre els mecanismes i les forces físiques
que generen la forma i de la
manera com es veu modificada per exigències funcionals o
constructives en el procés del

disseny.
L’objectiu d’aquest projecte
pedagògic és comprendre que
no hi ha formes gratuïtes sinó
que existeixen condicionants
i contextos determinats que
intervenen en la seva constitució. Al llarg de l’activitat els
alumnes han provocat situacions, induït processos o creat 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 vibracions provocades per sons, formes generades per la llum o
a partir de camps magnètics...
L’exposició es podrà visitar
fins al proper 16 de maig.

Els lectors més joves de la Biblioteca trien els millors llibres del
premi Atrapallibres i Protagonista jove
LLIBRES / LA VEU

Els nens i joves dels clubs de
lectura de la Biblioteca Central
d’Igualada es van reunir dijous
passat per emetre el seu veredicte com a membres del jurat dels premis Atrapallibres i
Protagonista Jove 2013-2014.
Aquest certamen el convoca
el Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya
(Clijcat) amb l’objectiu d’escollir, d’entre uns títols proposats, els millors llibres de l’any,
i hi participen infants de tot
Catalunya, ja sigui a través de
biblioteques com d’escoles.
El premi Atrapallibres està
destinat als infants d’entre 9
i 12 anys. D’entre les obres
seleccionades enguany, els
nens del Club de lectura infantil de la Biblioteca van escollir El misteri de la tifa en-

cantada d’Anna Cabeza, en
la categoria de 9 anys; Molsa
de David Cirici, en la categoria
de 10 anys, i El peatge màgic
de Norton Juster, en la d’11-12
anys. Aquest darrer llibre és la
reedició de tot un clàssic que
ja ha complert cinquanta anys
i que amb la seva fantasia i
imaginació continua captivant
lectors d’arreu.
D’altra banda, el premi Protagonista Jove ha comptat
com a membres del jurat amb
joves lectors d’entre 13 i 16
anys, que han hagut de llegir
i escollir el millor llibre entre
els següents títols: El racó de
Penèlope, El llindar obscur de
la màgia, Com un llebrer, Una
de zombis, Les llàgrimes de
l’assassí, Noel et busca, I´ll
be there=Sempre amb tu, i
Ulls negres. El llibre més ben

valorat de la categoria de 1314 anys ha estat El racó de
Penèlope, una novel·la còmica de Pasqual Alapont. En la
categoria 15-16 anys el llibre
escollit fou Les llàgrimes de
l’assassí, una novel.la agredolça ambientada a Xile, de
l’autora francesa Anne-Laure
Bondoux.
Amb la participació en aquests
certàmens la Biblioteca vol
promoure la lectura de bones obres de narrativa juvenil
entre els lectors més joves i
contribuir a donar a conèixer
novel·les d’autors estrangers
traduïdes al català, que mostren altres realitats i temàtiques desconegudes pels joves d’aquí. Així, les novel·les
que optaven al Protagonista
Jove eren obres americanes,
franceses i angleses. I en

el cas de la reeixida Ulls negres es tractava de la primera
novel·la escrita pel famós guionista de Hollywood William
Harlan Witcher.
Tots aquests llibres els trobareu disponibles per al préstec

a la Biblioteca i suposen una
bona porta d’entrada als infants i joves a la literatura, en
la línia del programa 3L de
l’Institut Municipal de Cultura,
que promou la llengua, literatura i lectura.
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Notes teatrals

Atrevida, atractiva i compromesa

d’un clímax còmic i esbojarrat
a circumstàncies angoixants.
Plàstics,
caçapapallones,
màscares, regadores, ombres, sons i, sobretot, molts i
molts clavells, seran els seus
aliats. Crucial i clarificadora
també la veu en off que les
acompanya durant tot el muntatge emfatitzant algunes frases del Res no és mesquí de
Joan Salvat-Papasseit com
ara la colpidora “per tornar a
néixer necessiteu morir”. Tot

sumat conforma una atmosfera única, veritablement
evocadora, que llença al públic sentiments de tota mena.
Fins i tot, el convida a prendre’n part interrogant-lo sense revolts.
Aquest és el desè espectacle
amb segell Marta Carrasco,
una proposta de dansa-teatre
moderna, compromesa i altament captivadora per la seva
posada en escena atractiva i
imaginativa.

Marta Carrasco, creadora escènica i coreògrafa
DANSA / FRANCESC ROSSELL

Marta Carrasco és una ballarina i coreògrafa catalana, amb
una trajectòria reconeguda i
avalada per la bona acollida
dels seus treballs i amb diversos premis. A Igualada va
portar B.Flowers per commemorar el Dia internacional de
la dansa.
Quins són els teus orígens
en el món de la dansa?
Vaig començar als disset anys,
sabent que era molt tard. Vaig
començar fent jazz i modern
jazz.
En el món de la dansa, quins
són els teus referents?
Ramon Oller.
Com neix i què t’ha inspirat
per crear un espectacle com
B.Flowers?
La inesgotable lluita de les
dones per tenir les mateixes
oportunitats que els homes.
M’ha inspirat, m’indigna, el
tracte a les dones, en general,
des de fa segles, a tots els països.
Què cal per combinar teatre
i dansa?
Cal ser una bona cuinera. I
tenir els ingredients adequats,
d’un i de l’altre, per aconseguir
un equilibri.
Et sents més ballarina, més
actriu, més coreògrafa o
més directora?

El festival En Veu Alta arrenca
al Teatre de l’Aurora amb contes
japonesos
TEATRE / LA VEU

B.Flowers. Producció, creació i direcció: Marta Carrasco. Amb: Marta Carrasco,
Anna Coll i Majo Cordonet.
Teatre Municipal l’Ateneu.
Dissabte, 10 de maig.
Atrevit en el fons i la forma,
B.Flowers parla sobre les
dones a través de les flors.
Ho fa amb gran bellesa, desplegant una rica varietat de
recursos corporals, visuals,
poètics, lumínics i sonors.
Marta Carrasco, Anna Coll
i Majo Cordonet irrompen
en un escenari esquitxat de
clavells vermells disposades
a iŀlustrar –i denunciar– el
paraŀlelisme que viuen les
dones i les flors. A vegades,
boniques i plenes de vida,
esclaten de joia i desborden
color; altres, fràgils i indefenses, s’esfullen fins perdre
l’alè.
Interpreten
magníficament
una àmplia gamma d’episodis vitals amb coreografies,
vestuari i atrezzo fets a mida
per a cada situació. En qüestió d’instants poden passar

D E L’A N O IA

En aquest moment de la meva
vida sóc més directora. Però
em sento també tot això altre.
Aquest és un espectacle per
a tres dones, parla’ns de la
feminitat en els teus espectacles.
La feminitat està present als
meus espectacles, igual que
jo mateixa. No és separable.
Moltes vegades comptes
amb intèrprets no vinculats
al món de la dansa. Per què?
Perquè m’agrada molt barrejar disciplines, treballar amb
diferents disciplines, teatre i
dansa.
Aquest espectacle és també
una mica igualadí, per una

de les intèrprets amb qui ja
has comptat altres vegades.
Sí. Treballo amb l’Anna Coll,
que és actriu. D’ella em va
agradar moltíssim la seva expressivitat. I la facilitat innata
de moviment que té.
Com viu el món de la dansa
la situació actual?
És absolutament insostenible.
Estem en un moment del “sálvese quien pueda”. Un desastre.
Fes-nos cinc cèntims dels
teus projectes de futur...
En els temps que vivim,és un
interrogant molt gran. Aquests
són els cinc cèntims.

El Teatre de l’Aurora acollirà,
el proper dijous 22 de maig,
la prèvia del Festival En Veu
Alta (EVA) que enguany arriba
a la seva desena edició. I ho
fa amb l’espectacle El mar del
cielo, el cielo del mar, del narrador japonès Yoshi Hioki.
El mar del cielo, el cielo del
mar és un recull d’històries
recollides a les illes de l’oceà
Pacífic (Tonga, Timor Oriental,
Vanuatu i Okinawa), que projecten un càlid paisatge a través de la veu de Yoshi Hioki,
que s’enllacen amb paisatges
sonors i la música en directe de Gonzalo Castellanos
Megias. Un recull d’històries
que ens traslladen als mites i
costums d’uns pobles ancestrals que viuen a recer de la
immensitat del misteriós oceà.
L’EVA fa deu anys, cinc a
Igualada
Aquest espectacle forma part
de l‘àmplia programació que
es podrà gaudir a la comarca del l’Alt Penedès del 30 de
maig i fins al 8 de juny, quan
Vilafranca serà l’epicentre del
Festival EVA En Veu Alta, la
major mostra d’espectacles
basats en la narració oral organitzat a terres catalanes
que enguany celebra els seus
deu anys d’existència.
A més, com cada any l’EVA
s’apropa a diferents poblacions catalanes al llarg de l’any
per donar a conèixer la seva
identitat, el segell EVA. El 22
de maig es celebra la prèvia
al Teatre Aurora d’Igualada.
Aquest és el cinquè any consecutiu que el festival visita
l’Anoia. I del 4 al 6 de juliol
l’EVA es desplaçarà fins al
municipi de Pradell de la Teixeta, al Priorat. La inauguració
del Festival tindrà lloc el dia 30
de maig amb una proposta de
narració oral protagonitzada
pel gallec Quico Cavadal, qui
el 2011 va guanyar el Premi
MAX de les arts escèniques.
Ell ens oferirà un espectacle
que porta per nom Fantasmas
Familiares i que ha viatjat per
quasi tots els continents.
D’altres noms destacats del
programa són el narrador britànic Ben Haggarty qui ens
oferirà dos espectacles: The
Black Smith at the bridge of
bones i The devil, the Tsar and
the three dry bisquits (en anglès) Adolfo Osta (romancer)
i Manel Segarra (guitarra) els
quals ens delitaran amb l’espectacle Mariavia, un conjunt
de tornades i romanços principalment de Catalunya i de
la resta de la Mediterrània; o
Lídia Pujol que acompanyada

L’En Veu Alta (EVA),
el festival de narrativa i oralitat de
referència al nostre
país, inicia a Igualada la seva desena
edició.
de Miquel Àngel Cordero ens
presentaran un espectacle
musical en homenatge als jueus i musulmans vilafranquins
els quals eren enterrats en espais diferenciats del municipi.
La peculiaritat de l’EVA rau en
esdevenir una aparador d’espectacles de narració actual,
de present, com poden ser
projectes realitzats amb noves
tècniques de narració i tecnologia 2.0, projecció i cinefòrum
de pel·lícules sobre la tradició
oral o la narrativa, exposicions
de narrativa i lectures en veu
alta; tots ells amb un únic fil
conductor i pal de paller del
festival: la narrativa i l’oralitat.
Més informació del festival En
Veu Alta a www.enveualta.
com.
Canvi en la programació
Per problemes aliens a l’organització, l’espectacle El
mar del cielo, el cielo del mar,
substitueix a la proposta prevista inicialment, Kasumi-Ka
Kumo-ka (O niebla o nubes),
del mateix creador i narrador
Yoshi Hioki.
Funcions
La representació de El mar del
cielo, el cielo del mar es farà
el dijous 22 de maig a les 21
h. Les entrades (7 € i 5’50 €
amb els descomptes habituals) es poden adquirir per internet i a la taquilla del Teatre
de l’Aurora (a la plaça de Cal
Font) una hora abans de cada
funció. També es poden reservar prèviament trucant al 93
805 00 75 exclusivament els
dimecres i els dijous de 18 a
20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.
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L’escriptura d’ahir i d’avui amb Igualada Rock City tornarà a la ciutat el
l’historiador Daniel Piñol, a
proper 7 de juny
l’AUGA
MÚSICA / LA VEU

CULTURA / LA VEU

L’Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) va comptar aquest
dilluns 12 de maig amb una
conferència de Daniel Piñol,
doctor en Història i Professor
de Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de Barcelona, sobre la història dels
llibres, que va omplir el Teatre
de l’Ateneu.
Piñol va parlar sobre la cronologia de l’escriptura i dels material i mitjans que la permeten i també va concretar fets i
anècdotes que van esdevenir
protagonistes, com les imatges antigues d’infants aprenent a escriure. Les fotografies van fer palesa la diferència
entre l’educació dels nens i
de les nenes durant el segle
XIX, ja que a les classes dels
nens es veien els pupitres per
aprendre a llegir i escriure i a
la de les nenes només hi havia
cadires, perquè elles només
havien d’aprendre a llegir. De
fet, ja ho va concretar Daniel
Piñol que la consigna era clara en aquella època: “una noia
amb una ploma i un paper és
molt perillosa”.
L’historiador català també va
referir-se a les diverses es-

criptures que han existit i existeixen, a la dificultat per entendre l’escriptura de segles
enrere, ja que per aconseguirho requereix una gran feina
d’adaptació i també va parlar
de la capacitat visual dels infants en el seu aprenentatge
de lectura i la seva gran habilitat a l’hora reconèixer el seu
nom escrit quan encara no coneixen les lletres.
Robòtica quirúrgica, amb
Josep Amat
La tecnologia i la medicina
han experimentat un gran
desenvolupament els últims
anys. Per exemple, tant la
robòtica com la cirurgia han
permès millorar el progrés
econòmic i la qualitat de vida.
Com explicarà Josep Amat,
de la seva síntesi neix el camp
de la robòtica quirúrgica, que
ha de continuar millorant les
seves aplicacions en els propers anys. Tot i això, aquest
enginyer industrial i professor
emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
desvetllarà dilluns 19 de maig
a l’AUGA, algunes de les dificultats futures amb què toparà
la robòtica quirúrgica.

El dissabte 7 de juny de 2014
se celebrarà a l’espai Vapor
de Baix (Creueta, 31) d’Igualada el festival IGUALADA
ROCK CITY.
L’associació Rock City, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada i la Kaserna, presenta un cartell que en aquesta segona edició està format
per 6 grups: LGP (Ex-Sangtraït), ’77 Seventy Seven, Afraid
to Speak in Public, Face, Between Humans and Beasts,
Psychodrome.
Destaca la presència del grup
LGP (Ex-Sangtraït) format per
tres llegendes del rock a Catalunya. LGP són dos ex-membres de la mítica banda Sangtraït: Quim Mandado (cantant
i baixista) i Martín Rodríguez
(bateria), juntament amb Joan
Cardoner (guitarra) conegut
per formar part de bandes com
Terratrèmol i Rockson. Als
seus concerts combinen himnes de Sangtraït amb temes
del seu últim i poderós disc
“Santa Sanctorum”.
També destaquen al cartell de
l’IRC ’14 els joves i populars
’77 Seventy Seven, que faran
un stop en la seva gira europea i vindran a Igualada el 7 de
juny per presentar el seu nou

disc “Maximum Rock’n’Roll”,
que tantes bones crítiques
ha rebut tant a mitjans nacionals com europeus. Hard rock
enèrgic que farà les delícies
dels seguidors del classic rock
dels 70.
Un altre nom important de
l’Igualada Rock City és el dels
Afraid to Speak in Public. El
grup de Badalona es va reunir el 2012 per oferir concerts
puntuals i recordar-nos que
són una de les millors bandes
de crossover del país. El públic
del festival podrà retrocedir als
90 gràcies a les cançons dels
seus 3 grans discos, així com
escoltar algun dels temes que
formaran part del nou disc que

els “Afraid” estan gravant.
Els potents i prometedors
Face oferiran el seu hard rock
clàssic -i fresc a la vegada- al
públic de l’IRC’ 14. La banda
d’Igualada farà una pausa en
la gravació del seu primer disc
per anar a tocar el 7 de juny al
festival de seva ciutat.
Els seguidors del gènere metalcore tenen una cita ineludible a l’Igualada Rock City, ja
que una de les bandes més
representatives del metalcore
nacional serà al festival. Es
tracta dels igualadins Between Humans and Beasts que
desgranaran el seu últim EP
“Perseverance”.
I per completar el cartell de
l’IRC ’14 els joveníssims i
igualadins Psychodrome descarregaran el so grunge alternatiu que els ha portat a sonar
a emissores com Radio 3 i a
gravar un més que interessant
Ep anomenat “Sunbstance”.
El preu de les entrades anticipades és de 12€. Les entrades a taquilla valdran 15€. Es
poden aconseguir a través del
portal www.bandeed.com i als
punts de venda oficials a Igualada: Posa’l Disc (plaça del
Rei, 1), The Rock (plaça Cal
Font, 4) i Hot Blues (c/ Tarragona, 9).

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

Jeanne Barret o Jean Baré: primera dona a circumnavegar la terra
Jeanne Barret va néixer a La Comelle, França, el 27
de juliol de 1740, en el sí d’una família de bracers
dels camps de La Borgonya. Sí bé la seva criança va
transcórrer en un context d’escasses expectatives
de futur, un profund coneixement de les pràctiques
del conreu i un especial coneixement de tota mena
de plantes havien de ser el preàmbul de la seva posterior aventura mundana.
Amb tot, el seu temperament despert li devia venir
de la seva mare, una dona protestant, amb una certa
cultura, que va ensenyar-li a llegir i a proporcionar-li
les mínimes pautes per a ser una dona lliure. Després, les seves inquietuds de descobrir món van fer
la resta.
De primer, va anar sumant coneixements en els terrenys on ajudava als seus pares tot interessant-se
per la vida i l’evolució de les plantes, i en particular
de les seves possibles propietats medicinals. Així,
aviat, a més de convertir-se en un experta en aquest
ram, va consolidar-se com a una autèntica remeiera
fins el punt d’assessorar i subministrar cures naturals
als aleshores professionals de la salut.
En aquest sentit, en tant que solvent coneixedora
de les propietats curatives de la flora local va tenir
ocasió d’amistançar-se amb una acomodada família, en la residència dels quals s’hi va instal.lar i hi
va assumir diverses funcions en l’administració de la
llar. De retruc, un afer sentimental i un conseqüent
embaràs van obligar-la a allunyar-se i a escapar de
les crítiques de la gent, a l’ensems que s’inaugurava

l’ocasió per a eixamplar els seus horitzons. I, malgrat
la condició de mare soltera, tan bon punt com el pare
va avenir-se a certificar la seva paternitat; tots dos
se’n van anar a París per a començar una nova vida.
Sense un gran instint maternal, però, va resoldre de
donar el nadó en adopció; de qui en poc temps en va
saber de la seva mort. Tot seguit es va produir la conjuntura favorable per a posar el seu nom en el mapa,
i amb el seu company, el botànic i naturalista Philibert
Commerson, van animar-se a fer una expedició per
tot l’hemisferi sud. Ell havia de ser el responsable d’un
viatge destinat a la descoberta i recol.lecció de noves
espècies de flora i fauna; però, atès que a les dones
no se’ls permetia de viatjar en embarcacions transatlàntiques, ella va decidir-se a incorporar una identitat
masculina, amb el càrrec d’assistent de qui era el seu
company.
Així, l’1 de febrer de 1767, embarcada a la fragata La
Boudeuse, va estrenar-se com a dona viatgera, amb
una disfressa d’home que no va tardaria a generar
sospites, a més d’una maliciosa curiositat per part
d’alguns tripulants. Mig any de travessia marítima, els
va portar a desembarcar a Rio de Janeiro. Allí, a la
terra brasilera, a més d’atendre una fatídica malaltia
del seu company; tota sola va dur a terme tot el treball
d’estudi que li pertocava a ell.
I, en mig d’aquelles dures circumstàncies, ella va
ser qui va descobrir al costat d’unes cinc mil mostres
d’espècies vegetals, la primera caracterització de la
vinya, l’anomenada “brasiliensis bougainvillea”; una

colorista planta a la qual
li va concedir el nom de
Bougainville en honor al
comandant de la nau.
La continuació del seu
viatge pel litoral d’Amèrica del Sud va portar-la
a sumar més troballes
més enllà de l’Estret de
Magallanes, Tahití, Mauricio i Madagascar, en
un episodi en què les condicions del viatge van empitjorar notablement a propòsit del seu nou embaràs.
Una estada a l’illa holandesa de Buru, va decidir-la a
lliurar altra volta el nadó en adopció. Més endavant,
la mort de Commerson va retenir-la a Port Louis, on
va ser coneguda com la Dona de l’herba; però, una
posterior relació amb el soldat Jean Dubernat, va
convidar-la a retornar a França.
Finalment, tot i no fer-se cap reconeixement especial
al fet de ser la primera dona a circumnavegar el globus, sí que va ser homenatjada per la seva contribució com a naturalista; i nou anys més tard, el Ministeri
de Marina li va concedir una respectable pensió fins
el dia de la seva mort, el 5 d’agost de 1807.
Avui, a més d’un llibre sobre la seva experiència
d’exploradora, un vastíssim llegat de plantes, llavors,
closques de moŀluscs i insectes s’allotgen al Muséum
d’Histoire Naturelle de París.
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Els Moixiganguers descarreguen uns castells
molt lluitats a Sabadell

D E L’A N O IA

Matthew Simon porta jazz al
Músiques de Butxaca de l’Ateneu
MÚSICA / LA VEU

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat dissabte a
la tarda, els Moixiganguers
d’Igualada es van desplaçar
a Sabadell per actuar amb la
colla local, els Castellers de
Sabadell i amb els Marrecs de
Salt.
Els Moixiganguers van plantejar una actuació amb castells
de 7 i de 7 i mig que s’iniciava
amb un intent de 5de7.
El castell es va mostrar insegur i l’intent es va desmuntar
amb l’enxaneta a punt d’ar-

ribar a l’alçada de dosos. En
ronda de repetició, els Moixiganguers es refeien tot descarregant el 4de7 amb agulla.
En segona ronda els morats
es van anotar el 4de7 tornant
a intentar el 5de7 com a castell final. El dia no estava sent
gens fàcil pels de la camisa
morada amb uns castells molt
lluitats i el 5de7 no va ser una
excepció. Per descarregar-lo,
els Moixiganguers van haver
de tirar d’un pèl d’èpica.
Els castells que es van veure

a Sabadell són: Castellers de
Sabadell 3de8 4de8 5de7 v5,
Marrecs de Salt 5de7 2de7
4de7 p5, Moixiganguers id5d7
4de7a 4de7 5de7 p5.
Tot i la lluita constant, la Diada
es tancava amb els tres castells descarregats que donen
confiança a la colla per afrontar la propera actuació, aquest
diumenge vinent amb “La
Clàssica” a Esparreguera, on
Moixiganguers actuaran amb
la colla local i amb els Tirallongues de Manresa.

Dissabte, concert a la capella de la Mare de
Déu de Montserrat
MÚSICA / LA VEU

De nou, amb el bon temps, tornen els concerts a la Capella de
la Mare de Déu de Montserrat.
Aquesta vegada serà el proper
dissabte, dia 17 de maig, a 2/4
de 9 del vespre. El concert anirà a càrrec del solista de flauta,
Oriol Carceller, estudiant de
grau mig de l’especialitat de
flauta al nostre conservatori,
que enguany acaba els seus
estudis de grau mitjà i està a
punt d’ iniciar els seus estudis superiors. Oriol Carceller

oferirà algunes obres per a
flauta sola (Fustenau, Ramió)
i també amb duo amb Marta
Carceller, jove reconeguda violinista a la nostra ciutat, que
interpretaran
conjuntament
obres del període barroc (Boismortier, Carl Philip Emmanuel Bach, Telemann) i acabarà
amb el 1r moviment del Trio en
Sol Major per a flauta, violoncel i piano de F. Joseph Haydn,
per la qual cosa comptarà amb
la col·laboració de Laia de La
Torre al piano i Paula López
al violoncel, també estudiants

del darrer curs de grau mig al
Conservatori Joan Just Bertran
d’Igualada. Aquest acte compta amb l’organització de Llegim…? Llibreria i és una producció de l’entitat Contrapunt,
Plataforma per a la producció
d’activiatats musicals, en el
seu projecte anomenat Anacrusi, que ofereix la possibilitat
als joves músics estudiants,
i també amateurs, de projectar-se públicament a través de
repertoris treballats acuradament, sigui dins les classes,
sigui a nivell independent.

Concerts de jazz i pop rock al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Aquests propers dies al bar
Hot Blues s’hi programen
tres concerts.
El primer serà demà dissabte
a les 12 de la nit amb el grup
igualadí JoKB que oferirà en
directe el seu primer treball.
La banda de pop rock esta
formada per: Sílvia Farrés
-veu, Carles Pauné - guitarra, Bernat Canals - teclats,
Joan Vidal -bateria, Víctor
Miguel - baix. el preu de l’entrada serà de 3 euros.
El segon dels concerts serà
el dimarts dia 20 i anirà a càrrec de Lucy Patané & Marina
Fages, un duet argentí creatiu i multinstrumental. El concert serà a les 10 del vespre

i el preu de l’entrada és de 3
euros.
I per acabar el proper dijous
es podrà gaudir del concert
de Bindu, un grup format per
tres músics de primera fila de
l’escena actual del jazz.
El trio que ja fa quatre anys
de vida, sempre ha estat inquiet i buscant sortir del convencional cada cop més lluny
del jazz i més aprop de l’experiment, tant sigui incloent
nous instruments, com ukuleles, pedals, acordió i oferint
temes propis.
El concert serà a 2/4 d’11 de
la nit i el preu de l’entrada és
de 3 euros.

Avui divendres 16 de maig a
les 11 de la nit l’escenari del
Teatre Municipal l’Ateneu es
vestirà de Jazz. Quatre dels
millors músics del panorama
del Jazz estatal s’han ajuntat
per presentar-nos “Continental Blues”, projecte liderat pel
ja conegut trompetista Matthew Simon.
Nascut a Califòrnia, Matthew
Simon es va instal·lar a Barcelona en la segona meitat
de la dècada dels setanta i ha
esdevingut un referent absolut
en l’escena del jazz català. Integrant de formacions llegendàries del so laietà com Música Urbana, de grups pioners
com Transanlantic -la primera
referència discogràfica del segell Fresh Sound-, fundador
de l’Orquestra de Cambra del
Teatre Lliure i peça fonamental del quartet de Manel Camp,

Simon ha volgut que el seu
primer disc fos un particular
homenatge als trompetistes
que han marcat la seva carrera. En companyia d’un quartet de músics afins, el músic
exhibeix la seva excel·lència
com a instrumentista i expert
coneixedor de la tradició clàssica i moderna del llenguatge
del jazz.
Dues de les armes del quartet,
un so fresc i pur, amb l’afegit
de la ja coneguda sonoritat de
la trompeta i del Flugelhorn
d’en Matthew Simon.

La Biblioteca Central d’Igualada
fa una crida per reunir el 5 de
juny antics treballadors de la
Igualadina Cotonera
HISTÒRIA / LA VEU

L’Institut Municipal de Cultura
(IMC) i la Biblioteca Central
d’Igualada arrenquen una iniciativa per a recollir testimonis
dels antics treballadors de la
Igualadina Cotonera, l’emblemàtic complex tèxtil del segle XIX que ara l’Ajuntament
d’Igualada està recuperant
progressivament per a usos
culturals i socials, després
d’una primera fase de remodelació. El testimoni d’aquests
treballadors passarà a formar
part de la Biblioteca de la Memòria, un arxiu que pretén recollir, conservar i divulgar el
patrimoni històric i cultural de
les experiències viscudes i els
records de les persones.
Amb aquest objectiu, s’ha organitzat una tertúlia que tindrà
lloc el dijous, 5 de juny, a la
planta baixa de la Igualadina
Cotonera. L’IMC i la Biblioteca
fan una crida als antics treballadors i treballadores que
hi vulguin participar perquè
s’inscriguin abans del 30 de
maig a la mateixa Biblioteca. A
la trobada es tractaran temes
com el dia a dia a la fàbrica,
les condicions laborals, les relacions personals o la situació
de la dona, entre altres.
La tertúlia estarà oberta a tothom qui vulgui assistir-hi de
públic, que també podrà dir-hi
la seva al final i s’enregistrarà
per tal de conservar-ne el testimoni a la Biblioteca de la Me-

mòria. En aquesta mateixa línia de recuperació del passat,
les institucions organitzadores
volen contactar amb voluntaris que estiguin disposats a fer
entrevistes personals a antics
treballadors.
La Igualadina Cotonera, també coneguda com a Vapor
Vell, data de l’any 1841 i és
la fàbrica d’estil manxesterià
més antiga que es conserva
a Catalunya. Va ser declarada
Bé d’Interès Local l’any 1997 i
Bé Cultural d’Interès Nacional
el 2006. Consta d’una gran
nau central rectangular de
cinc plantes, amb planta baixa, tres pisos i golfes, i amb
grans finestres que permetien
aprofitar al màxim de la llum
natural per a la seva activitat.
És doncs, un dels símbols de
la revolució industrial catalana
de la primera meitat de segle XIX. Amb la família Godó
al capdavant, s’hi va fabricar
roba per a matalassos, camiseria, tovalloles i llençols i va
estar en funcionament fins a
l’any 1967. Actualment, després de dècades tancada i de
degradació, el consistori, amb
una subvenció del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, ha destinat mig milió
d’euros a consolidar la seva
estructura i recuperar el seu
aspecte extern original, fet
que ja permet la seva obertura
al públic en determinats esdeveniments.
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La Schola Cantorum va cantar S’obren les inscripcions al nou
musical de la Gatzara
al monestir de Poblet
MÚSICA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

El passat 11 d’aquest mes,
l’Schola Cantórum es desplaçà al Monestir de Poblet.
Fórem rebuts al monestir, pel
Rev. P.Abat, Josep Alegre i
Vilas seguit de la salutació al
nostre company excantaire
Fra. Salvador Batet i Candela.
Acompanyà la recepció una
intervenció coral dirigida per
Josep Miquel Mindàn i Seuba,
i presentada per Antoni Miranda.

Vàrem participar amb els
cants en la missa del poble
presidida pel Germà Francesc
Martínez Sória. Després de
dinar les eloqüents explicacions de Fra. Batet desperten
l’interès en la nostra visita al
monestir. Entrellaçant-nos les
mans, acabàrem amb el cant
dels adéus.
L’experimentada
conducció
d’en Martí Riba, ens féu arribar sans i estalvis a Igualada.

CARMEL·LA PLANELL

Per segon any la coral Gatzara organitza a Igualada una
activitat d’estiu molt peculiar i
motivadora: a producció d’un
musical per part de 60 nens
i nenes en només 10 dies. I
després de l’exitosa representació de Charlie i la fàbrica de
xocolata de l’any passat, per a
enguany el repte musical que
proposen és Peter Pan.
Es tracta d’una activitat multidisciplinar, en què els nens
treballen tots els àmbits del
muntatge de l’obra, tant l’elaboració de la decoració i el
vestuari com l’aprenentatge
de la música i les coreografies, aconseguint un espectacle
de gran qualitat.
Els assajos i els tallers es faran del 26 d’agost al 5 de setembre (sense els caps de setmana) en horari de 9 a 1 i de 3
a 6 de la tarda i el lloc d’assaig
és l’Espai Cívic Centre. Les
funcions, que es faran al Teatre Municipal l’Ateneu, seran
entre el 5 i el 9 de setembre.
En aquesta activitat s’hi poden
apuntar tots els nens i nenes
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Presentació de la
novel·la “Lucius
Minicius rides Again”
de Bev allan
LLIBRES / LA VEU

nascuts entre el 2006 i el 1998
i l’únic criteri de selecció és
l’ordre d’inscripció. El preu és
de 70 euros.
Les inscripcions, que s’obriran
el 22 de maig, es poden fer a
través de web www.gatzara.
cat/fem-un-musical on s’hi trobarà un formulari per omplir en
línia, l’autorització i el número
de compte per fer el pagament. Si no s’omplen abans,
les inscripcions es tancaran el
dia 30 de maig i un cop tancades es comunicarà als inscrits si han estat admesos o
no. Per qualsevol dubte es pot
contactar al correu musical@
gatzara.cat.

Avui divendres, a dos quarts
de 8 del vespre, la sala de socis de l’Ateneu acollirà la presentació de la noveŀla Lucius
Minicius Rides Again, de la
igualadina Bev Allan.
Es tracta d’una novel·la en anglès adreçada a joves i adults.
Ambientada a la Barcelona
olímpica durant un d’aquells
estius que canvien una vida.
La presentació de l’acte anirà
a càrrec de José Ramon Garcia i es comptarà amb la presència de l’autora.
L’acte és organitzat per Llibreria Aqualata.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges
Florència: destinada a florir, tal i com el seu nom indica,
és una ciutat petita i també la capital de La Toscana. Els
seus orígens es remunten a l’època de Juli Cèsar, quan
aquest general va convertir-la en un assentament per als
seus soldats. Malgrat ser una ciutat de gran tradició històrica, no va ser fins el segle XV que va conquerir la seva
esplendor, en convertir-se en la capital del moviment artístic que va tornar la llum a Europa, el Renaixement. Va
ser, doncs, el bressol d’innombrables artistes anteriors i
posteriors a aquella centúria que van concedir-li la nova
imatge que ja s’endevinava en els dies de l’Edat Mitjana
amb l’alta cotització del florí d’or.
La ciutat està travessada per les generoses aigües de
l’Arno, i les dues riberes estan connectades per uns
quants ponts, d’entre els quals el Ponte Vecchio n’és una
viva representació de l’esperit del romanticisme florentí, així com una magnífica joia arquitectònica, poblada
d’orfebres, joiers i pintors. Si bé aquest indret pot ser un
captivador punt de partida per a visitar la ciutat, és la Via
Santa Maria, que t’obre pas cap a la Piazza de la Signoria
-la plaça més important de la ciutat i l’autèntic testimoni
del resplendent passat florentí- que era el centre de reunió d’aquell poble que era convocat a parlamentar des
del campanar del palau.
De fet, d’aquí estant, a través de la Piazzale degli Uffizi
inaugures un meravellós museu a l’aire lliure, amb peces
tan impressionants com la Font de Neptú i, sobretot, la
rèplica de El David, de Miguel Angel. En un dels laterals,
tot és un majestuós convit a embadalir-te amb una de
les més importants exposicions de pintura de tot Itàlia:
la Galeria degli Uffizi. En aquest entorn, la notable família Médici, en tant que acabalats mecenes, van encarregar pintures a nombrosos artistes italians conformant
una extraordinària col.lecció d’obres tan grandioses
com: La Primavera i El Naixement de Venus, de Botticelli,
o La Sagrada Família de Miquel Àngel, entre d’altre..
Tanmateix un indiscutible punt de referència és la Piazza
del Duomo, l’emblema de la ciutat, on s’hi accedeix per
uns estrets i desdibuixats carrers que semblen venerar
la majestuosa presència de l’Església de Santa Maria de
Fiore, amb l’imponent Campanille de Giotto, de noranta

Florència, bressol del Renaixement
metres d’alçària, revestit de marbre blanc i rosa. I en un
costat, el Baptisteri, amb la reproducció de les seves portes
-del mestre Ghiberti- no et deixarà indiferent. Tot l’esperit
de Florència viu a l’entorn d’aquest conjunt monumental,
un tresor arquitectònic de Bruneleschi, l’arquitecte del
Quattrocento, que va ser ideat per a superar els temples
de l’antiga Grècia i de la Roma imperial. En el seu interior,
unes precioses vidrieres van dibuixant sobre els teus ulls
un espectacular joc de colors; i a un costat, uns quatrecents esglaons t’apropen al cel per a albirar, des de dalt
de la seva cúpula, unes fantàstiques perspectives de tota
la ciutat.

Per últim, dues direccions oposades no poden passar-se
per alt: d’una banda, a un no res del Duomo, pel Burgo
San Lorenzo, l’església del mateix nom, la més vella de la
ciutat, testifica el que va ser el temple de la família Medici. I, al voltant de la seva Capella, dissenyada per Miguel
Ángel, resulten inexcusables les escultures d’un home i
una dona que són l’al.legoria del Dia i de la Nit; així com
aquella figura pensativa que, als seus peus, té representats el Crepuscle i l’Aurora.
De l’altra, tot creuant el riu, a la ribera sud, l’arquitectura
civil despulla la magnífica estètica d’un dels edificis renaixentistes de grans proporcions, el Palazzo Pitti, construït per una noble família –els Pitti- que, al final arruïnada, va vendre-se’l a una altra gran nissaga, els Medici; per
molts anys governants de la ciutat.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 16
TEATRE. “PEP TALK”
- Igualada
Amb la companyia Producció
Zero i Laiogurt. Guardiola fa
una conferència explicant el
seu mètode i com som els catalans. (En anglès).
Divendres a les 10 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada
Concert amb The Birdie Num
Num trio, un viatge en el temps
cap a l’època daurada dels
grans trios de soul-jazz dels
anys 60.
Divendres a les 11 de la nit al
Teatre Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “LuciusMinicius rides again” de Bev
Allan. Presenta l’acte Jose Ramón García i es comptarà amb
la presència de l’autora
Divendres a 2/4 de 8 del vespre
a la sala de socis de l’Ateneu.

DISSABTE 17
TEATRE. “PEP TALK”
- Igualada
Amb la companyia Producció
Zero i Laiogurt. Guardiola fa
una conferència explicant el
seu mètode i com som els catalans.
Dissabte a les 10 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada

“El príncep” de Maquiavel. Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la lectura d’un text filosòfic.
Dissabte a les 11 del matí a la
Biblioteca Central d’Igualada.
DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS
- Igualada
Els museus d’Igualada obre de
nit els seu espais per gaudir de
les seves exposicions amb diverses activitats.
Dissabte a partir de les 7 d la
tarda al Museu de la pell i al
Museu del Traginer.
SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes amb la cobla Tàrrega.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre
a la rambla de Sant Isidre.
TEATRE. “SAFRÀ I SERAFÍ”
- Piera
En Safrà i Serafí són dos ratolins ben diferents. Són veïns i a
tots dos els encanta el formatge.
Dissabte a 2/4 de 7 del vespre
al Teatre Foment.
VILAROCK
- Vilanova del Camí
Festival de rock benèfic en benefici del Banc d’aliments amb
cercavila i actuació de Paranoia.
Dissabte a partir de les 10 del
vespre des de la plaça del Mercat.

DIUMENGE 18

TEATRE. “PEP TALK”
- Igualada
Amb la companyia Producció
Zero i Laiogurt. Guardiola fa
una conferència explicant el
seu mètode i com som els catalans. (En anglès).
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.

- Masquefa
Concert de música gospel d’un
grup que les ganes, la passió,
el sentiment, i sobretot l’amor
per la música fan que cada actuació sigui un esdeveniment
únic.
Diumenge a les 7 de la tarda a
la Rogelio Rojo.

Tertúlia per a nens i nenes a
partir de 8 anys que han llegit
el llibre “L’escola de pirates”
d’Agustin Fernandez Paz.
Dimecres a les 7 de la tarda ala
Biblioteca Central d’Igualada.

FESTA DE L’ARBRE DE MAIG
- Igualada
Tercera edició de l’antiga festa
recuperada de portar un arbre,
enlairar-lo i concurs de grimpaires.
Diumenge a partir de les 8 del
matí a la plaça de Pius XII.

TEATRE. “TORNA ROBIN
HODD”
- Sant Martí de Tous
La companyia Teatre Nu presenta la seva nova obra dins el
marc de la primavera cultural.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia
al Casal de Tous.

CONTES PER A ADULTS
- Igualada
El Festival de contes per a
adults En Veu Alta torna a l’Aurora amb Kasumi-ka Kumo-ka
(O niebla o nubes) amb al companyia Yoshihira Hioki i Sílvia
Lezcano.
Dijous a les 9 del vespre al Teatre de l’Aurora.

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS
- Igualada
El Museu de la Pell i el Museu
del Traginer ofereixen visites,
tallers i activitats. Trobada de
lleons del bestiari popular
Diumenge a partir de 2/4 d’11
del matí al Museu de la Pell i al
Museu del Traginer.
PUNT DE TROBADA FOLK
- Igualada
Tens ganes de ballar? Vols
compartir la teva música? Porta
el teu instrument i vine.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la pista de l’Ateneu Igualadí.
MÚSICA. “PLAYBACK”
- Igualada
Espectacle
del
grup
de
playback “Llum i color”, dirigit
per Pilar Benito.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA. “AMAZING GOSPEL”

DILLUNS 19
CONCERT
- Igualada
“Robòtica quirúrgica”, conferència a càrrec de Josep Amat.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 20
DIMECRES 21
CINEMA EN VO
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Four
weddings and a funeral”. La noveŀla amb el mateix títol es comentarà en el Club de lectura
en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada

DIJOUS 22

XERRADA. “HORTICULTURA
ECOLÒGICA FAMILIAR”
- Igualada
Conrear les teves pròpies hortalisses és una tasca apassionant i al mateix temps una activitat saludable que t’apropa al
generós món de l’hort.
Xerrada a càrrec de Lluís Jubert, hortolà d’Horts del Rec
U15. Organitza AMPA Escola
Anoia.
Dijous a les 9 del vespre als
Horts del Rec U15. Baixada de
la Unió, 15
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del Pantalla Oberta amb al projecció de la pel.
lícula “Terra Ferma” dirigida per
Emanuele Crialese.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

EXPOSICIONS
JOVES X LA CREATIVI- FORMA
Mostra de treballs de recerca
TAT
realitzats pels alumnes de l’EsRecull de treballs gràfics realitzats per joves igualadins organitzat per la Kaserna.
De l’1 d’abril al 31 de maig a
La Kaserna.

cola d’Art Gaspar Camps.
Del 5 al 16 de maig a la Sala
d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps.

VIRTUTS
FESTA MAJOR, LA MA- RECULL
Mary Gumà.
Recull d’obres de l’artista
JOR FESTA
Miquel Solà Rossell
Una selecció de fotografies
sobre 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.

15 LECTORS RECOMANEN

Selecció dels llibres recomanats per 15 igualadins i presentació dels seus autors.
Del 23 d’abril al 31 de maig a
la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada.

LA GENERACIÓ DE LA

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 Artèria (c. Argent 33 -Passatge
Galí 6).

DEIXEM DE FUMAR

Malgrat que no hi ha cap fórmula 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’animació de procedència japonesa.
Del 2 al 31 de maig a la Biblioteca de Piera.

IN-DIFERENT.
KUS

e-MAR-

Recull de petjades diverses on
el temps es fa ressò a través de
l’obra pictòrica de l’artista.
Del 10 al 25 de maig a la Sala
Municipal d’Exposicions.

UN FINAL, OTRO INITEMPS DE RECREACI- CIO
Javi Díaz Lara.
ONS. DE DIA, DE NIT
1a retropectiva (de futur).
Una recopilació de les millors obres fetes pel col·lectiu
d’alumnes de fotografia de Piera.
Del 2 al 31 de maig a la Biblioteca de Piera.

L’ESCOLA DE PINTURA

Mostra dels treballs dels alumnes de l’escola de pintura de
la Pobla de Claramunt sota els
consells de la professora Pilar
Gil.
Del 4 al 18 de maig a la sala
municipal d’exposicions de la
Pobla de Claramunt.

Del 9 al 31 de maig al Centre
Cívic de Fàtima.

PINTURES

Pere Bosch Morera.
1a retropectiva (de futur).
Del 9 al 25 de maig a la sala
Reservart dels Hostalets de Pierola.

RETRATS

Retrospectiva del treball de
retrats a càrrec dels alumnes
del curs de dibuix de retrats de
l’Escola Municipal d’Art Gasparc Camps.
Del 19 al 30 de maig a l’EMA

Gaspar Camps.

ELS 15 LLIBRES MÉS
PRESTATS

Coneixerem els 15 llibres més
prestats durant els 15 anys de
la Biblioteca així com els seus
autors.
Del 19 de maig al 28 de juny al
vestíbul de la Biblioteca central d’Igualada.

RETRATS DE PERSONATGES

Fernando Pagán Meca
Retrats de personatges fets
amb llapis de grafit.
Del 9 al 18 de maig a la sala
Godó de l’Agrupació Fotogràfica Igualada.

LA TOSSA. FIGURA I
PAISATGE

Rosa Calzada i Jubert
Pintura.
Des del 18 de maig fins a finals
de juliol, tot els diumenges al
matí a l’ermita de la Tossa.
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Cinema
Estrena a Tous • Emperador

Fellers, Hiro Hito i el general McArthur

Estrena de la setmana • Godzilla

Un monstre radioactiu
RAMON ROBERT.-

RAMON ROBERT.-

S’estrena Emperador, peŀlícula basada en els històrics,
autèntics i rellevants fets esdevinguts el 1945, quan el
General MacArthur va assumir, en nom dels Estats Units,
el control d’un Japó vençut i
commocionat pel càstig de la
guerra. Alhora, Bonner Fellers,
agregat militar nord-americà
i expert en política japonesa,
tindria un important paper en
la exoneració com criminal de
guerra de l’emperador Hiro
Hito després de la rendició del
Japó. Mentre el futur de la nació penjava d’un fil, MacArthur
i Fellers treballaven per decidir el destí de l’Emperador.
Entretant, la Història emergiria de les ruïnes de la guerra

i s’aniria determinant a mig
camí entre la pàtria i el cor,
entre la venjança i la justícia.
Així doncs, Emperador desplega un relat inspirat en fets
verídics sobre les evolucions
tan secretes com arriscades
que van portar a la pau definitiva, enmig de les ombres de
la postguerra japonesa .
Realitzada per Peter Webber i
interpretada per Matthew Fox
(Bonner Fellers), Tommy Lee
Jones (el general MacArthur),
Kaori Momoi, Eriko Hatsune
i Aaron Jackson, Emperador
concentra en el seu argument
en el personatge de Fellers.
Aquest investigarà secretament l’amenaçadora qüestió
que penja sobre el país sencer. S’hauria de castigar o per-

donar l’Emperador de Japó,
adorat per la seva gent, però
acusat per crims de guerra?.
Atrapat entre la precària situació política que connota la
seva urgent missió i la seva
pròpia recerca apassionada
d’una misteriosa professora
d’escola (Eriko Hatsune), Fellers sap que la seva determinació canviarà per sempre la
història de dues nacions.
En paraules de Richard Roeper, “Les parts profundes i
emotives de la peŀlícula són
autèntiques i oportunes. És
una mirada sòlida i solemne a
un capítol de vegades oblidat
de la Segona Guerra Mundial”.

De l’enorme monstre Godzilla
se’n han fet dotzenes de peŀlícules. La més nova s’estrena
aquest cap de setmana a les
pantalles catalanes. El personatge va aparèixer per primera vegada a la gran pantalla a
l’any 1954, de la mà de Toho
Company, en el clàssic Godzilla, Gojira en japonès. Aquella
peŀlícula, estrenada entre nosaltres amb el títol de Japón
bajo el terror de los monstruos, va ser realitzada pel veterà de guerra i director Ishiro
Honda. Avui en dia ja és un
clàssic del cinema fantàstic.
Va ser produïda en una època
en què els efectes especials
eren encara molt rudimentaris. Però la peŀlícula va tenir
un enfocament innovador en
el seu temps. Això va fer possible que es poguessin veure
imatges a la gran pantalla que
abans només haurien estat
possibles amb la imaginació.
A mesura que la seva popularitat creixia, Godzilla va es-

devenir un heroi al Japó i al
món sencer. Cada cert temps,
sorgia una nova amenaça que
la humanitat no podia afrontar
per si sola, i llavors, aquella
silueta característica, acompanyada d’un rugit impactant,
sorgia del mar per lluitar contra altres monstres.
Seixanta anys després d’aquella primera peŀlícula, tornem a
tenir una nova aventura protagonitzada pel vell dinosaure
japonès. Ha estat realitzada
a Estats Units per Gareth Edwards. Godzilla segueix sent
enorme i el seu poder és indiscutible. Nascut del pànic
posterior a la Segona Guerra
Mundial, Godzilla va emergir
com un cruel i terrorífic símbol
de la incomprensible destrucció que la humanitat s’havia
provocat a si mateixa, i al final
va evolucionar fins esdevenir
heroi. Ara, en una peŀlícula en
la que manen els efectes especials de darrera generació,
el monstre torna a mostrar-se
poderós i espectacular.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

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

EMPERADOR

Estats Units. Drama de guerra. De Peter Webber. Amb Matthew Fox,
Tommy Lee Jones i Kaori Momoi. Un cop acabada la Segona Guerra
Mundial (1939-1945) , el prestigiós general Douglas MacArthur i un col.
lega seu, hauran de decidir el destí de l´emperador japonès Hirohito. Els
americans no saben si destituir al monarca o be deixar-lo seguir manant
a Japó.

GODZILLA

Estats Units. Fantasia i catàstrofes. De Gareth Edwards. Amb Aaron
Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen i Juliette Binoche. Un enorme
monstre marí, que possiblement va viure a la prehistoria i ara producte de
mutacions radioactives, s´enfronta a malvades criatures que, animades
per l´arrogància científica de la humanitat, amenacen la vida dels homes .

GUILLAUME Y LOS CHICOS A LA MESA

França - Bèlgica. Comèdia. De Guillaume Gallienne. Amb Guillaume
Gallienne , Françoise Fabian i Yves Jacques. Pel.lícula biogràfica amb
tocs de comèdia sobre el cineasta i artista Guillaume Gallienne. Es centra
sobretot en l´estreta relació que tenia amb la seva mare. Un recorregut
per les emocions, els records i la família. Guardonada amb 5 premis Cèsar
del cinema francès.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió
de Cineclub
Properament: EL ESPIRITU DEL
45

CASAL
GUILLAUME Y LOS CHICOS A LA
MESA (7 anys) Guanyadora de 5
premis Cesar. Millor pel.lícula
Diumenge: 18:00
EMPERADOR (7 anys)
Diumenge: 19:35

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 17 SETMANES TANCAT

YELMO CINES ABRERA 3D

POMPEYA

1/ GODZILLA (16 anys)
Dv.: 19:15/21:45
Ds.: 16:45/19:15/21:45
Dg.:11:30/16:45/19:15/21:45
Dll i Dm.: 19:00/21:30

THE AMAZING SPIDERMAN 2

2/POR UN PUÑADO DE BESOS (7
anys)
Dv.: 18:20/20:20/22:30
Ds.: 16:15/18:20/20:20/22:30
Dg.: 11:30/16:15/18:20/20:20/22:30
Dll I Dm.: 17:45/19:50/21:55

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.

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.

RIO 2

3/DIVERGENTE (12 anys)
Dv.: 19:30
Ds.: 16:30/19:30
Dg.: 11:30/16:30/19:30
Dll i Dm.: 18:15
3/ SPIDERMAN 2 (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:15
Dll. i Dm.: 21:00

DIVERGENTE

4/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll I Dm.: 18:00/20:00/22:00

POR UN PUÑADO DE BESOS

5/VIOLETA (apta)
Dv: 18:00/20:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 11:40/16:00/18:00/20:00
5/POMPEYA (7 anys)
Dll i Dm.: 18:00
5/GODZILLA 3D (7 anys)
Dv a Dg: 22:15
Dll i Dm: 20:15

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.

Estats Units. Acció. De Neil Burger. Amb Kate Winslet, Shailene Woodley,
Ashley Judd, Zoë Kravitz, Tony Goldwyn. Divergent és un thriller d’acció
fascinant ambientat en un món futurista on la societat està dividida
en cinc faccions. Tris Prior (Shailene Woodley) escull Gosadia - atrevits i
arriscats que persegueixen la valentia per sobre de totes les coses. Durant
la iniciació de la Gosadia, Tris completa exercicis acrobàtics, desafiant a
la mort, mentre s’enfronta a les seves pors més profunds en simulacions
espectaculars.

Espanya. Comèdia. De David Menkes. Amb Ana de Armas, Jan Cornet,
Martiño Rivas, Andrea Duro, Megan Montaner. Sol i Dani han quedat
per a la primera cita. Però la seva conversa no és l’habitual. Mesos
enrere, els somnis de Sol, una bella i sensible noia de vint anys, es van
trencar tràgicament, encara que va descobrir que l’amor era per a ella
una necessitat i va emprendre la recerca d’una ànima bessona amb qui
compartir tot el temps que fos possible. No obstant això, Dani amaga un
secret que pot fer miques les il · lusions de Sol Podran un grapat de petons
canviar les seves vides per sempre?

6/MUPPETS (apta)
Dg: 11:50
6/PEABODY Y SHERMAN (apta)
Ds i Dg: 15:45
6/APRENDIZ DE GIGOLO (12 anys)

Dv a Dm.: 17:40
6/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv a Dg: 19:40/21:45
Dll i Dm.: 19:40/21:40
7/MALDITOS VECINOS (apta)
Dv.: 17:50/19:50/22:00
Ds.: 15.30/19:50/22:00
Dg.: 11:40/15:30/19:50/22:00
Dll i Dm.: 17:50/19:50/22:00
7/EPIC (apta)
Ds.: 17:30
7/FUBOLIN (apta)
Dg: 17:30
8/ RIO 2 (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.: 11:50/15:35/17:40
8/ 3 DIAS PARA MATAR (16 anys)
Dv.: 19:45/22:15
Ds.: 19:30/22:30
Dg.: 19:45/22:15
Dll i Dm.: 18:30/21:15
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Comiats a Joan Bayà Guarro, mort als 76 anys
Serà tan fàcil de partir d’entre
els llençols d’aquesta vida.
Sempre és tan fàcil de partir,
creuar lleugers a l’altra riba.
Llisca suaument cap a la fi
molt més enllà de l’ombra
blava, i sense gest dir l’últim
si.
Està tan lluny de mi partir,
quan en la calma posseeixo
els màgics verds d’aquest
país, que em diu qui sóc i per
que sento. I no t’estic dient
que me’n vaig, ans el contrari, poder, és que ara arribo.
Pren fort la meva mà i no la
deixis quan m’allunyi, no la
deixis quan m’alluny, i no la
deixis mai.
Ser tan a prop el meu partir

que et deixo llum a la finestra, perquè així creus que
soc aquí quan l’enyor vengi
els teus vespres.
I tossudament vull dir-te que
sí, que val la pena si segueixes.
Mai no m’he d’anar d’aquí.
Ja has marxat pare, no he
pogut escoltar el teu adéu.
Ens deixes en plena primavera quan la natura ens obsequia amb els seus bonics
colors.
Marxaves conscient, que
l’hort que cuidaves està llaurat, abonat, net de males
herbes i amb planter arrelat.
Has pogut observar que amb

20è aniversari

Joan Miquel Saumell
Que ens deixà el 19 de maig de 1994
Els que tant t’hem estimat, mai no t’oblidarem

Copons, maig de 2014

les últimes pluges l’hort ha
crescut, s’ha fet gran i criden amb tots els seus tons la
seva pol.linització.
En els últims anys tu i la
mare heu pogut recollir uns
fruits, que pel meu pare, són
excel.lents. La mare no està
sola, seguirà parlant amb
cada una de les plantes per
animar-les i guiar-les pel
camí dels fonaments que tu
vas triar com son la bondat,
humilitat, companyerisme i
solidaritat.
Has marxat acompanyant el
sol mentre es ponia i acompanyaràs el nou planter cada
dia.
Descansa en pau pare!
En el llarg de la vida, el nostre papa no ha parat de caminar. Caminant va endinsantse per diferents camins que
el portaven a diferents destins. Ell caminava i mai no es
cansava, sempre al costat de
la mama.
Junts anàvem apartant tot
allò que impedia veure el
camí per on caminar, junts
apartàvem troncs, branques
i pedres perquè el camí fos
més planer.
Cada pas era treball. Cada
pas, un fill. Cada pas era
perquè tinguéssim una educació. Cada pas el feien amb
molta humilitat i senzillesa.
Els dos junts portaven els
queviures per menjar durant
el llarg camí de la seva vida.

El papa i la mama portaven
cantimplores perquè poguéssim beure i descansar. Ells
es guiaven el camí a fer.
Cada trencall que tenia el
camí era un fill que volia emprendre sol el camí de la vida
i sabíem que podíem anarhi per la llarga experiència
que ens donaves tu, papa i
mama.
Avui ens trobem en el teu
trencall, per emprendre el
camí que tu papa has escollit. No volíem, però t’hem de
deixar que ara caminis agafat de la mà del teu fillet, pares i avis. Ara seran ells qui
els tindràs que cuidar, i des
del cel observaràs com cadascú de nosaltres seguim
els camins que ens marques.
Ara miro enrere i veig totes
les petjades que hem fet tots
plegats, no s’han esborrat
perquè són el nostre camí
que ens han dut dins aquí.
La Maite, Toni, Joan, Montse,
la teva Anita, Enric i Jo ajudarem a portar la teva mot-

xilla a la mama, i portarem
nosaltres els queviures i l’aigua per quan la mama vulgui
reposar i menjar i l’ajudarem
a tornar a caminar pas a pas
i no la deixarem.!
Amb els teus néts marcarem
les senyals del teu GR perquè ells sàpiguen per quins
camins vas passar i cada
tros del camí explicarem las
mil i una coses que ens explicaves tot caminant. Ells els
néts: Jordi, Marta, Laura, Arnau, Ot, Arlet, Roger, Núria,
Marina, Aran, Nuna, Nain,
Ton i la Jana sabran i saben
tots els racons que ens has
ensenyat juntament amb la
mama.
Papa, treu-te la motxilla i
camina tranquil, el nostre
adéu és fins ara perquè estaràs al nostre costat. Empren aquest camí que tant ha
costat arribar i agafa’t de la
mà d’aquells que vas trobar
a faltar. Molts petons de tots
Papa. T’estimo. T’estimem
per sempre!.

En record de
5è aniversari

Jaume Singla Claramunt
La teva família sempre et tenim en el nostre record.
Fem saber a llurs familiars i amics que el proper
diumenge 18 se celebrarà una missa en el seu
record a les 11h del matí a la Sagrada Família

Igualada, maig de 2014

Josep Bisbal Domènech
Ha mort cristianament el passat
10 de maig de 2014 a l’edat de 67 anys
La seva esposa: Carlota; fills: Jordi, Carles, Xavi i Marta; les seves parelles: Mercè, Lara, Eva i Jesús;
néts: Sergi, Toni, Dan, Roger, Aroa i Nerea ho fan saber a llurs amics i coneguts. La família volem
agrair les mostres de condol i amistat rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns
12 de maig.
Igualada, maig de 2014
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Mans Unides reclama l’alliberament
de les nenes segrestades a Nigèria
MÓN / LA VEU

Mans Unides vol unir-se als
milions de persones que reclamen l’alliberament de les
223 nenes segrestades el
14 d’abril passat a Nigèria.
“Condemnem i repudiem
aquest nou acte de violència
exercida pels islamistes radi-

cals de Boko Haram, que des
de fa anys sembren el terror
al país africà”, segons l’entitat catòlica. Abubakar Shekau, líder del grup terrorista,
després de reivindicar en un
vídeo el segrest, va anunciar
els seus plans de vendre les
nenes en el mercat.

Boko Haram, que en idioma
haussa significa “L’educació
occidental és pecat”, intenta
imposar la Sharia (llei islàmica) a tot el territori de Nigèria.
El 14 d’abril passat els terroristes van entrar a l’Escola
Secundària Governamental
de Chibok per segrestar les
nenes que estaven a classe.
276 d’elles van ser enviades
en camions a zones rurals
remotes.
D’aquestes nenes, 53 van
aconseguir escapar el 2 de
maig, però la resta segueixen en territori desconegut,
com si se les hagués empassat la terra.

En record de

Josep Font Vilaseca
Ha mort cristianament el passat dimarts
dia 13 de maig a l’edat de 54 anys

La desesperació de les famílies d’aquestes nenes,
que assistien al col·legi en
règim d’internat, és enorme.
Les petites anaven a escola
a rebre una educació com a
via per sortir de la pobresa i
l’aïllament.
Les manifestacions demanant l’alliberament de les nenes han creuat les fronteres
i ja són moltes les persones
que clamen per la fi del segrest. Les xarxes socials
s’han convertits en el vehicle
transmissor d’un missatge
unànime: #bringbackourgirls
(Torneu-nos les nostres nenes).
Mans Unides, que enguany
advoca per la campanya “Un
món nou, projecte comú”,
s’uneix a la iniciativa de suport a les petites segrestades i convida als seus amics i
seguidors a mobilitzar-se per
al seu alliberament immediat.

Els seus estimats: esposa, Marisa; fill: Ignasi; germana, Mª Rosa; cunyats, Jaume, Teresa i Ferran;
nebots i demès familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres
de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc ahir dijous dia 15 de maig a l’arxiprestal
basílica de Santa Maria d’Igualada.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, maig de 2014

2n aniversari

Robert Pipó Rossell
Fa dos anys que vares marxar
però sempre continuaràs entre nosaltres

El senyor

Pedro Fanega Bernáldez
Vidu de Lucy Goylo Araujo

Igualada, maig de 2014

Va morir cristianament el 24 d’abril
a Caracas (Veneçuela), als 83 anys
Els seus germans Eusèbia i Narcís Viarnès, nebots, i família tota, assabenten els seus amics i
coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l'etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc diumenge, dia 18 de maig, a les 19 hores, a l'església de Nostra
Sra. de la Soledat.
Igualada, maig de 2014

Peregrinació a Montserrat
Dissabte 24 de maig de 2014

Transport en autobús + dinar
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

Sortida des de
l’Estació Nova
d’Igualada

16.00h Santa Missa a la basílica de Montserrat celebrada pel Cardenal Raymond Leo
Burke.

Organitza:

Després de la Missa temps lliure.

En record de

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

Ton Grau Margarit
Vídu de Maria Pujol Guixà

Col·labora:
DE L’ANOIA

Ha mort cristianament el passat dilluns
dia 12 de maig a l’edat de 83 anys

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

Els seus estimats: fills, Melcior i Mª Rosa; nétes, Cristina i Sílvia i demés familiars ho fem saber a llurs
amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que
tingué lloc el passat dimarts dia 13 de maig a l’església de Sant Pere apòstol d’Òdena

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, maig de 2014

(Inclou transport i
dinar)

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DIVENDRES
16 de maig de 2014
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El gourmet
La recepta de

Pa de pessic de iogurt
Preparació:

Ingredients:

Batem els ous juntament amb el sucre amb energia, que quedi amb cos. Afegim el
iogurt i l’oli, els integrem a la barreja. Sense deixar de batre, afegim el llevat i les
farines tamisades. Una vegada la barreja sigui homogènia, afegim ratlladura de
llimona. Untem amb mantega o farina el motlle on farem el pa de pessic.
Escalfem el forn a 180ºC. Tindrem el pa de pessic uns 20-25min.
Per decorar, podem posar sucre glass.

- 3 ous.
- 1 iogurt.
- ½ d’oli (mida iogurt).
- 2 Sucre (mida iogurt).
- 1 i ½ de Farina (mida iogurt)
- 1 i ½ de Maizena (mida iogurt).
- 1 sobre de llevadura.
- Ratlladura de llimona.

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

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

Restaurant

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars
. MENÚ DIARI
. CARTA

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

C/ Sant Magí, 58
08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26
reserves@santmagi.net

Ca L ’Escolà

nou urbisol

Restaurant - Masia

restaurant

Cuina de mercat

(maig i juny)

Casaments
· Reunions de treball
· Convencions Presentació
de productes
· Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris
· Menjar per emportar.
Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

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.

cuina de pagès i actual

Música
en directe
i Gintònics

Menús per a celebracions
Menjador privat
Obert caps de setmana i festius

Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

DIVENDRES
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4 paraules amb...
Jaume Singla.En Francisco Macias Romero,
nascut Villanueva del Rey prop
de Còrdova, ha fet tota la vida de
barber. No li agrada que li diguin
perruquer perquè li agrada ser
-i dir-se- barber, que està més
d’acord amb el seu ofici. Després de treballar cinc anys a
Alemanya, va tornar per fer la
mili, però per esdeveniments
polítics del franquisme li varen
retirar el passaport i aleshores
es va decidir per provar fortuna
a Igualada. Era l’any 1972 i des
d’aleshores que és igualadí....
amb accent cordovès. Ara és
un feliç jubilat i ho seria més si
hagués pogut mantenir oberta
la seva barberia.
Per què es considera barber i
no perruquer?.
Una cosa és la perruqueria i una
altra la barberia. Una perruqueria unisex és sempre una perruqueria femenina que també
poden taller cabells als homes.
Vaig arribar a Igualada l’any
1972, després de la mili i d’haver
treballat a Alemanya a Telefunken i fent de barber. Vaig entrar
a la barberia d’Àngel Dachs on
vaig perfeccionar la meva feina.
Vàrem treballar junts fins que
l’Àngel es va morir. Aleshores
em vaig veure obligat a obrir la
meva pròpia barberia.
S’acaben els barbers?

No perquè ha sorgit la tendència de les barberies “amb
encant”. Són llocs on s’afaita
com abans i es talla el cabell
amb tisora. Hi ha feines que es
poden aprendre fent un curset,
però la barberia és una feina
artesana que requereix molta
pràctica. El problema és que
ha desaparegut la figura de
l’aprenent que vulgui aprendre
l’ofici des de molt jove. El Gremi
de barbers tenim a Barcelona
una escola on intentem que els
joves aprenguin i practiquin.
A Europa hi ha l’aprenentatge
dual, però aquí no ho tenim.
Tots
els
homes
tenim
màquina d’afaitar. Necessitem barbers?
Si dones un servei de bon nivell
i saps atendre als clients, els
barbers seguiran existint. Com
han fet els forners que tornen al
pa artesà. Quan jo vaig arribar
a Igualada ho havia unes trenta
barberies i cadascuna tenia tres
o quatre barbers. No arribarem
mai tenir-ne tantes, però hi ha
camp per tenir-ne més que ara.
De què parleu a la barberia?
De tot. Com que cada persona
és diferent, cadascú té el seu
tema de conversa.
Queden bons barbers a Igualada?
I tant! Hi ha el Melchor del Passatge de l’Ateneu, en Torres a
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Francisco Macias

la Soledat, una altra al carrer
de la Salut, en Miquel i també el
Figueras, del carrer Nou.
Per què es va fer barber?
Vinc d’una família d’artesans. El
meu avi feia sabates a mà, els
meus oncles són forners, tinc un
cosí que és cuiner i un altre que
és orfebre... sempre he viscut
envoltat amb gent d’ofici. Vaig
ser el primer barber de la meva
família. Un artesà mai es fa ric,
però jo no he vist a ningú de la
meva família que li faltés res.
Amb un ofici sempre et podràs
guanyar la vida.
L’Àngel Dachs et va ensenyar
molt?
Quan treballes sempre aprens
dels que tens al costat i amb
l’Àngel vàrem treballar molts

anys junts i és segurament la
persona que més m’ha ensenyat. Si no hagués mort hauríem seguit junts.
Com va ser que entrés a treballar amb l’Àngel Dachs?
En arribar a Igualada, després de la mili, vaig entrar a
treballar a Escorpión. L’Àngel
Dachs necessitava algú que
l’ajudés perquè tenia molta
feina i un company que s’estava a la Fonda Catalunya li va
parlar de mi. Durant un temps
feia mitja jornada a la barberia
i una jornada a Escorpion, fins
que vaig deixar la fabrica per
fer únicament de barber. Vaig
ser molt feliç treballant a Cal
Biosca.
En morir l’Àngel Dachs
vostè no va seguir amb el
mateix establiment.
Durant una temporada sí,
però l’amo del local no va voler
renovar el contracte i vaig anar
al carrer Sant Simplici.
Què fa un barber jubilat?
Viure. Descansar. Dedicar-me
al gremi aportant els meus
coneixements i l’experiència.
Conservar l’amistat amb els
que han estat els meus clients.... són molts anys d’estar
a peu dret i m’he guanyat el
dret de seure i mirar la feina
amb una mica de distància.
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El proper dimarts 20 de maig,
s’han de resoldre les al·legacions
al projecte de requalificació urbanística per posar un nou súper i
l’obertura d’un parc a cal Badia.
És un afer que ha portat molta
moguda. S’han recollit signatures en contra el projecte. Sembla
que els impulsors no s’explicaven
massa bé, perquè hi ha qui ara
es desdiu justificant-se explicant
que creien que donaven suport
a altres iniciatives, com que no
es tallessin els arbres del Passeig
o per oposar-se a noves grans
superfícies. Quan els temes es
polititzen és perquè algú necessita guanyar credibilitat. Així s’esmercen en presentar les coses. I si
cal els resultats “es fan”. A vegades amb signatures que res tenen
a veure amb els afectats, però
que són aportades per militants
mobilitzats i per dependents que
treballen en organitzacions afins.
I aleshores els que recolzen el
projecte demanen ajut als que
veuen amb bons ulls la proposta,
ja que possibilita que la sortida
de vehicles de la terminal d’autobusos no es faci per l’interior
del Barri de Montserrat. Així s’arriba al moment de la decisió amb
“arguments convincents”. Llàstima que s’hagin de “treballar”
tant, per poder dir que es tot es fa
pel bé del ciutadà.

