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El torneig de Montbui arriba aquest any a la tercera edició. Foto: Francesc Lladó.
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Diumenge, els europeus tenim una cita 
amb les urnes. Malgrat l’escassa presèn-
cia de candidats -i de campanya- a l’Ano-
ia en aquestes últimes dues setmanes, a 
aquestes alçades tots sabem que el 25 
de maig és un dia clau per demostrar a 
Europa, des de Catalunya, que aquest és 
un territori inequívocament compromès 
amb la primera de les institucions del Vell 
Continent. Els catalans hem contribuït, 
al costat d’altres territoris de la Unió, a 
reforçar aquell projecte sòlid dels funda-
dors de la vella CEE de convertir Europa 
en un mercat únic de més de 500 milions 
de persones, avui de 28 estats, i un es-
pai de sobirania compartida que segueix 
creixent en la diversitat. 

Els propis partits polítics, però, són els 
responsables que, des de 1987, les elec-
cions al Parlament Europeu, i les seves 
pròpies institucions, s’hagin vist per la 
majoria de la població com quelcom llu-
nyà, la qual cosa ha provocat una manca 
d’implicació ciutadana evident, trasllada-
ble en la baixa participació electoral.
Aquestes són les primeres eleccions eu-
ropees que se celebraran sota el marc 
del Tractat de Lisboa, que té com un dels 
seus punts clau el de reforçar el paper 
dels ciutadans com a protagonistes po-
lítics de la UE i dóna al Parlament Euro-
peu un paper central en la designació del 
president de la Comissió. Un motiu que 
ens apropa a aquella idea, utòpica per a 
molts, dels Estats Units d’Europa.
No tenir en compte, en aquestes elecci-
ons, el procés que viu Catalunya seria un 
error garrafal. Ara que tant es parla d’Eu-
ropa com a condició gairebé sine qua non 
per a l’èxit d’una Catalunya independent, 
no s’entendria un menyspreu global de la 
població per a la composició del Parla-
ment Europeu, una institució que sempre, 
més enllà de processos reals per alguns, 
i somnis per d’altres, ens convé tenir al 
costat. Passi el que passi.
A aquestes alçades ja sabem que Euro-
pa té a veure molt en les nostres vides. 
Tenim exemples de sobres en els últims 
anys, aquí i en altres països, que ho de-
mostren amb escreix.
Potser, doncs, que ho tinguem en comp-
te. Participar diumenge ens farà ser més 
europeus, per si algú es pensava el con-
trari. 

Més europeus 
que mai

Arcadi Manchón
La setmana vinent, Montbui acollirà un torneig de tennis impulsat 
per l’exjugador i avui entrenador igualadí Arcadi Manchón. És 
ja la tercera edició d’una competició d’altura, en la que prenen 
part joves valors del tennis mundial, que probablement algun dia 
veurem en els grans tornejos a la televisió. Deu dies d’intens ten-
nis d’elit al costat de casa, una ocasió genial per veure esport i 
gaudir-lo d’a prop, fet per gent d’aquí que creu en les nostres 
possibilitats com a comarca. Enhorabona!

Itziar González, que havia estat regidora de l’Ajun-
tament de Barcelona, districte Ciutat Vella, va parlar 
al programa de televisió ‘Salvados’ de les pressions 
rebudes de les “màfies” de la construcció. Va plegar 
per l’hotel que propugnaven Millet i Montull al costat 
del Palau de la Música. Ara vol fer política com a ciu-
tadana. Bones intencions.

Jean-Claude Juncker, candidat conservador a presi-
dir la Comissió Europea, a qui donen suport els mem-
bres del Partit Popular Europeu -entre ells, Unió De-
mocràtica de Catalunya- ha dit que “una província que 
de cop i volta” s’independitzés, no formaria part de la 
Unió Europea i la unió monetària”. Diu que “respecta 
molt els catalans però que també respecta la Consti-
tució espanyola que s’imposa a tothom”. 

José Manuel García-Margallo, ha declarat  que “la  
UE condemnarà, considerarà il·legítims i nuls de ple 
dret els referèndums que són contraris a la Constitu-
ció ucraïnesa. Un referèndum contrari a la Constitució 
interna d’un país no pot ser acceptat per la legalitat 
internacional” I en ser preguntat per si aquesta con-
demna es pot extrapolar al cas de Catalunya va dir 
“És doctrina general i aplicable, per tant, en qualsevol 
circumstància i en qualsevol lloc”.

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputació de León, 
va morir a trets a mans d’una altra militant del seu 
partit del qual la finada era presidenta provincial. Si 
hagués passat a Catalunya seria una mostra més 
de la ‘divisió i violència social’. Tot i les evidències la 
caverna mediàtica ha aprofitat per embolicar-ho amb 
els escratxes, els nacionalismes i la violència que va 
aflorant.

Francisco González Maíllo, titular del jutjat d’instruc-
ció número 11 de Barcelona, que instrueix el cas de 
la pèrdua d’un ull d’Ester Quintana, ha fet un acte pel 
que determina que la lesió es va produir per una pilota 
de goma i  recorda que tant els Mossos com el de-
partament d’Interior, que estava a càrrec del conseller 
Felip Puig, van negar “des del primer moment” que 
se’n disparessin en la jornada de vaga general del 
14-N. Ramon Espadaler, actual conseller d’interior, 
segueix insistint que no es va fer ús d’aquest material 
antidisturbis.

José Castro, titular del jutjat número de Palma de 
Mallorca ha imputat Alfonso Grau, vicealcalde de Va-

lència, en relació amb la firma i execució dels con-
venis signats entre l’Ajuntament i l’Instituto Nóos per 
organitzar les cimeres Valencia Summit celebrades 
entre el 2004 i el 2006 i que van costar 3,1 milions 
al consistori i a la Generalitat Valenciana, encara que 
l’equip d’Iñaqui Urdangarin només van es gastar uns 
910.000 euros per organitzar-les.

Mercedes Alaya, titular del jutjat  número 6 de Sevilla, 
que instrueix el cas dels ERO andalusos va decre-
tar ahir l’embargament de sis béns immobles i cinc 
comptes corrents de Magdalena Álvarez, ex ministra 
de Foment i actualment vicepresidenta del Banc Euro-
peu d’Inversions (BEI). Per cobrir la fiança de respon-
sabilitat civil de 29,5 milions farà falta molt més. I això 
que en les seves declaracions patrimonials, quan era 
ministra, deia que gairebé no tenia més que el sou.

Josefina Castellví, nascuda a Barcelona el 1935, pri-
mera dona espanyola que va participar en una expe-
dició internacional a l’Antàrtida i directora de la base 
científica Juan Carlos I entre 1989 i 1994, va ser ele-
gida Català de l’Any 2013 per les audiències de ‘TV3’ 
i ‘el Periódico’. 

José Manuel Soria, ministre d’Indústria, té informes 
que detecten una falla que no s’havia previst al dipòsit 
‘El Castor’ i que va provocar els sismes a l’injectar-
hi gas a pressió. Havia dit que tancaria la instal·lació 
si es confirmava. I va optar guardar-ho al calaix pels 
1.700 milions que haurà de pagar l’Estat per assumir 
l’error. Ara han sortit a la llum, falten els taquígrafs.

Montserrat Puigbó, la dita “agressora” de Pere Na-
varro, ha donat la seva versió dels fets. Res d’agres-
sió sinó insults. Un incident de pati d’escola, que mai 
hauria d’haver tingut aquest ressò mediàtic, per molta 
política que s’hi vulgui fer.
 
José Antonio Monago, President d’Extremadura, ha 
admès de facto que, si Catalunya disposés d’un sis-
tema de finançament propi i sortís per tant del règim 
comú autonòmic, la resta de comunitats “perdrien fins 
a 16.000 milions d’euros l’any”. 

Miguel Arias Cañete, candidat del PP a les europe-
es, ha fet una patinada d’aquelles que ja ens tenia 
acostumats. Primer explicava que es dutxava amb ai-
gua freda. Ara que donava peixet a la seva contrincant 
per ser una dona. Clar que així ens va.

Els propis partits polítics, però, 
són els responsables que, des de 
1987, les eleccions al Parlament 
Europeu, i les seves pròpies insti-
tucions, s’hagin vist per la majoria 
de la població com quelcom llunyà
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Els polítics espanyols tenen el pèssim costum d’in-
sultar a Catalunya perquè els dóna vots al conjunt 
de les províncies espanyoles. En campanya elec-
toral, el nivell dels insults s’incrementa. A més ve-
iem constantment com les clavegueres de l’Estat 
filtren als seus diaris dòcils i fidels, documentació 
manipulada o directament falsa, per tal de posar en 
entredit, a persones que tenen representació insti-
tucional a Catalunya.
Polítics catalans se sumen amb entusiasme a la 
campanya d’insults i tergiversacions de la realitat de 
Catalunya. El presumpte cas d’espionatge polític 
-La Camarga- de fa un any protagonitzat per Alicia 
Sánchez Camacho o la sorprenent -i desmentida- 
agressió a Pere Navarro de fa unes setmanes, són 
mostres d’aquesta col·laboració amb els que agre-
deixen la dignitat de Catalunya. Ara, després que 
el bocamoll Cañete demostrés el seu masclisme, 
el PP ha accentuat la campanya anticatalana per 
frenar l’evident erosió de vots.
Ells porten molts dies insultant, però diumenge ens 
toca parlar als catalans. Parlar on som més efec-
tius: a les urnes. Reconec que això d’enviar diputats 
a Brussel·les no sembla que ens hagi de modificar 
la vida diària, però és una oportunitat de demostrar 
que som europeus, que volem seguir sent euro-
peus i que volem que la nostra veu s’escolti.
L’especial distribució d’escons que es dóna en 
aquestes eleccions, fa que com més vots surtin de 
Catalunya, més diputats catalans tindrem. Votant 
mostrarem la nostra força i desmentirem a aquesta 
colla de galifardeus que tot l’argumentari que tenen 
és l’insult permanent a Catalunya, i els obligarem a 
escoltar-nos. Serà bo que en el recompte de vots i 
en l’anàlisi dels resultats es vegi clarament com a 
Catalunya votem molt diferent del conjunt de l’Estat. 
Tant en nombre de vots -participació- com en destí 
del vot. Podran PSOE i PP que guanyen al conjunt 
d’Espanya, dir que representen Catalunya quan els 
seus candidats no hagin guanyat, ni quedat segons 
i tal vegada ni tan sols tercers al territori català?
Tinc motius per votar a CiU, ERC i també ICV. Totes 
tres candidatures defensen el dret a decidir, parlen 
amb els seus homònims europeus i tant Tremosa, 
Terricabras com Urtasun han declarat que treballa-
ran conjuntament per defensar els interessos de 
Catalunya a Brussel·les. Penso que tenim un bon 
ventall d’opcions per no caure en la temptació de 
deixar passar l’ocasió d’enviar-li un missatge al go-
vern. Aquesta vegada el que rebran els polítics cor-
ruptes no es un sobre amb diners en B, sinó milions 
de sobres amb vots per la llibertat.
El meu vot no me’l retallaran. No me’l retallaran 
perquè, a més de defensar els drets nacionals de 
Catalunya, també convé defensar els drets socials 
tant a Espanya com a Europa.
No sé què fareu vosaltres, però jo tinc clar que diu-
menge aniré a votar. Si fins ara han parlat ells, ara 
ens toca parlar a nosaltres. Parlar alt i clar.

No em retallaran el vot

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El retrat de Dorian Grey. Aquesta és 
l’única novel·la que va publicar Oscar Wilde. Escrita 
el  1890 explica la història d’un jove per qui envellir 
suposava una tragèdia. Influït pel cinisme del seu 
amic Lord Henry Wotton, es va apartar del sensat 
pintor que els havia presentat. Per conservar l’as-
pecte jove, va pactar amb el diable mantenir la jo-
ventut i que l’envelliment el patís el seu retrat. Era 
una reflexió dura i alhora de gran lucidesa sobre el 
valor de la bellesa i la naturalesa de les passions 
humanes. I les conseqüències que tenen en el seu 
comportament en societat. Un clàssic de victòria i 
derrota. D’aparença i sofriment. De vida noble i 
desgràcia humana. Un retrat de la veritable misèria 
d’ànima que s’amaga darrere les personalitats apa-
rentment segures i fortes. Dorian era un home jove 
i atractiu impressionat per la filosofia hedonista. I el 
seu desig de mantenir-se jove es fa real a través del 
seu retrat, que comença a absorbir les conseqüènci-
es de les seves accions. I roman jove malgrat el seu 
estil de vida, que acaba corrompent la seva ànima.
   Els seus millors amics són Basil Hallward, qui  pinta 
el retrat, i Lord Henry Wotton, un noble que es limita 
a perseguir els plaers, que no té moral ni problemes 
a l’hora de mostrar les seves tendències. Mentre per 
al pintor la bellesa és un objectiu -i la raó per la qual 
s’obsessiona amb Dorian i la seva perfecció física-, 
per a l’aristòcrata només és una font de plaer i de sa-
tisfacció dels sentits. Quan l’actriu Sibyl Vane coneix 
a Dorian,  descobreix el veritable amor i ja no es sent 
capaç d’interpretar escenes d’enamorada. Per això 
Dorian l’abandona perquè sols l’estimava per les se-
ves habilitats artístiques. I ell es suïcida, convertint-
la en la primera víctima de la maledicció. Quan rep la 
notícia, el seu germà James Vane, que era mariner 
i estava d’escala a Austràlia, torna a Anglaterra per 
a venjar-se. Però mai arriba a satisfer el seu desig, 
perquè mor en un accident de caça. 
   El final és tràgic: el quadre transfereix tota la seva 
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lletjor a Dorian i la mort embolcalla totes les maldats 
i pecats. La mort ens iguala a tots. Mai es poden per-
seguir utopies sense pagar-ne un peatge. A vegades 
feixuc i dolorós. La bellesa és un do fugisser que ens 
tempta darrere de l’afalagament. I quan ens mirem 
al mirall no es sol veure gran cosa més que la pròpia 
complaença. La satisfacció errònia de pensar que 
s’és el centre de l’univers. I aleshores aquella força 
destructora esclafa qualsevol alè de generositat. 
   Sovint hom es posa en el centre de l’univers o 
desapareix en la donació als altres. Ni una cosa ni 
l’altra. El respecte ha de començar per un mateix. 
Saber les pròpies qualitats i defectes, per potenci-
ar les primeres i corregir i modular els segons. Ja 
sabem que no existeix la perfecció i que tothom té 
flaqueses que suportar. Però sols amb la correcta 
valoració d’un mateix hom es sent capaç de vèncer 
la por i enfrontar els nombrosos reptes que la vida 
proposa. No tot es queda en la forma. El fons és més 
profund i consubstancial a la pròpia identitat perso-
nal. Perquè ja és difícil enganyar sempre als altres, 
però està clar que enganyar-se a sí mateix encara 
ho és més.
   Quan els polítics d’avui s’han de justificar per al-
gunes de les seves malifetes, s’amaguen darrere de 
les aparences. “Sóc una persona important que ho 
fa tot bé”. Aspira a que no li descobreixen cap de les 
seves lletjors. Volen seguir en l’aparença de respec-
tabilitat que els permeti seguir ocupant el lloc que 
‘s’han guanyat’ a la societat. Però de tant en tant, 
molt menys del que es voldria, es descobreixen les 
seves misèries, delicte i faltes. Però no sempre pa-
guen per elles. I es queden en el ‘seu retrat’. Perquè 
com Mefistòfeles han venut la seva ànima al diable. 
Acumulen lletjors al mateix ritme que els tresors ma-
terials. Són sepulcres blanquejats, que quan es des-
tapen, ho amaren tot amb la fortor de la podridura 
emmagatzemada.

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR

C/ Santa Caterina, 32 loc 1
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tel. 93 803 18 19
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finquesargent@msn.com
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mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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Comentari sobre la de-
sencarnació de Joan Pi. 
A Marc Freixas
•• MERCÈ MITITIERI

Llegint el teu poema i amb tot el res-
pecte que em mereixen els teus senti-
ments i sense ànim d’ofendre, no puc 
deixar de pensar; que trist és no saber 
qué som.
A part de la metàfora de sentir plorar 
les lletres (jo diria que són més aviat 
les del Marc Freixas ) També és certa 
l’afectació que comporta per a tothom 
la partença d’un esser estimat, ja la 
dita ens diu, “ Ai del qui no plora!
El que no entenc és que en la quarta 
rengla parles en passat. Que pel fet 
de haver deixat d’estar entre nosaltres 
una persona ja no l’estimem, deixem 
d’estimar-la?. En moltes necrològi-
ques ho posa i diuen “ dels qui t’han 
estimat”. Perquè la gran majoria de 
gent parla en pretèrit. Entenc que, qui 
estima no pot d’un dia per l’altre deixar 
d’estimar, si per cas estem parlant d’un 
altre verb que no és l’amor; per tant 
des d’aquí o del més enllà, aquell que 
estima continua fent-ho sempre més, 
l’Amor no fineix  i nosaltres tampoc.
Ah! Qui pot assegurar que ara, que 
no estan entre nosaltres, no els tenim 
més aprop que mai i a tothora en pen-
sar amb ells.
Els qui tenim alguna facultat extrasen-
sorial i el coneixement de que la mort 
no existeix sabem que sols mor la ma-
tèria,  però l’ésser  que som, no. En 
pensar en ells, sentim, notem el seu 
escalf i l’emoció de notar una abra-
çada energètica que ens embolcalla 
l’esperit i aquest ho transmet al cos 
físic, com una alenada de benestar de 
la qual poques paraules poden definir 
aquest sentir. Qui no nega la vida des-
prés de la vida, pot, a mida que explo-
ra i aprèn, notar canvis de percepció. 
No ve d’un dia per l’altre (jo no ho tinc 
del néixer), tanmateix un en apropar-

se mentalment i interiorment als és-
sers estimats, amb voluntat fèrria, amb 
tenacitat, demanant pel seu benestar, 
-sobre tot que vagin a la llum, amb els 
qui tenen i veuen al seu davant -que 
volem saber d’ells, demanant res-
postes i informació del seu nou estat 
i que els volem sentir, notar-los aprop 
nostre; amb paciència, potser els no-
tarem, i dic potser, doncs, si ho fem 
amb ofuscació o per egoisme, aquests 
pensaments  negatius a la certesa de 
vida, fan de barrera per a la comuni-
cació amb ells i, aquesta no deixa que 
nosaltres els notem.
El pensament i la pregària envers ells 
ha de ser d’Amor i desinteressada-
ment, d’esperança en el retrobament i, 
quan ells estiguin refets astralment del 
canvi sofert i hagin comprès la nova 
situació, tot fent valoració dels fets, 
per tal de reconèixer-se com a éssers 
que continuen vivint,  tal vegada ells, 
es puguin comunicar amb nosaltres, 
doncs potser no estiguin disponibles 
per a fer-ho, dic això perquè no sabem 
amb certesa de les necessitats del qui 
ha partit, per això us prego que sigueu 
perseverants en el demanar i apren-
dre. Quan uns i altres estigueu prepa-
rats el retrobament astral serà, el dia 
menys pensat us llevareu tot dient- Ei! 
he somiat amb ell/a.
M’agradaria que tothom entengués 
que no són somnis, que són retroba-
ments amb ells i que el missatge que 
ens donen és de que són vius. Alguns 
podreu dir-me -això són creacions 
mentals teves- sí, també ho podrien 
ser, però, en despertar del son, el gust 
que sempre he percebut no me’l pot 
donar una creació mental; la sensació 
de benestar, l’alegria d’haver percebut 
conscientment el retrobament i, l’emo-
ció de la seva proximitat que continuo 
sentint dins meu, em confirma, que no 
son peŀlícules, que és una realitat vis-
cuda.
Una recomanació; escolteu el vos-

tre cos, aprengueu a conèixer-lo 
però encara més us demanaria que 
aprengueu a conèixer i sentir el vos-
tre interior; ment i esperit van junts: 
coneixements, idees i sentiments són 
inherents a aquest i això no ho enter-
rarem mai.

A favor de l’esport a la 
muntanya
•• EDUARD

Està molt bé que s’organitzin curses 
per la muntanya, però algú hauria 
d’obligar als organitzadors a deixar el 
bosc tal i com el van trobar. Em referei-
xo a la 3a Xallenger BTT de la Penya 
Ciclista Vilanova els Esgavellats i per 
tant també a l’Ajuntament de Vilanova 
com a autoritzant. El sender PR C-119 
i d’altres és ple de cintes de senyalit-
zació.

L’ANC i el 25M
•• ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 

Les eleccions europees són a la porta. 
Aquesta vegada, més enllà de la nova 
composició del Parlament Europeu i de 
les conseqüències per a la construcció 
europea, els resultats tindran una gran 
importància per al futur de Catalunya.
La tradició europeista de Catalunya és 

coneguda per tothom. Perquè el nos-
tre poble sempre ha identificat Europa 
amb democràcia i llibertat. Per això, 
avui, que ens volen silenciar el vot i el 
futur, ens tornem a girar cap a Europa.
Tenim l’oportunitat que la nostra veu se 
senti forta com ho és la nostra voluntat 
de ser un poble lliure, i que els nostres 
vots siguin tan nombrosos com ho són 
els nostres anhels i tan diversos com 
ho és la nostra realitat:
- Amb el nostre vot direm a Europa que 
som un poble i que volem votar.
- Amb el nostre vot pels partits favora-
bles al dret a decidir direm que tenim 
dret a determinar lliurement el nostre 
futur polític col·lectiu.
- Amb el nostre vot per les coalicions  
independentistes (les que impulsen 
CiU i ERC) o que estan a favor del dret 
a decidir (ICV-EUiA) direm que volem 
esdevenir un nou Estat d’Europa.
Som un poble divers, obert i inclusiu 
que vol decidir el seu futur democrà-
ticament, pacíficament. Som un vell 
poble d’Europa que vol recuperar el 
seu lloc dins la comunitat internacio-
nal. I hem decidit que votarem perquè 
volem construir un nou Estat més just, 
més social, més obert i més lliure. Par-
ticipant activament, posarem Europa 
davant dels seus valors i les seves 
declaracions de principis democràtics 
i socials. Aquestes eleccions són un 
repte i una oportunitat per a Catalunya 
i tenen una significació múltiple: l’euro-
pea i la catalana, la social i la nacional.
Cal, doncs, que el poble de Catalunya 
es mobilitzi per assolir una participació 
tan alta com sigui possible, perquè la 
nostra determinació nacional serà ob-
servada i valorada pels països euro-
peus en funció dels vots obtinguts per 
les candidatures favorables a la con-
sulta i a la independència.
El 25 de maig cal desbordar les urnes 
amb un missatge socialment plural, però 
nacionalment clar i unitari: votarem la 
nostra llibertat el 9 de novembre !!

Dia 23: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 24: PILAR/ Av. mestre Montaner, 26
Dia 25: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat, 25
Dia 26: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 27: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 28: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 29: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

cartes al director
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Biblioteques: espais culturals vius

DIVENDRES
23 de maig de 2014

En aquest sentit, destaca 
l’augment considerable de 
l’ús dels serveis virtuals 
de les biblioteques amb 
un resultat de 13,2 mili-
ons de visites. El diputat 
de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, Joan Car-
les Garcia Cañizares, re-
marca que «l’aposta fer-
ma de la Diputació per 
la “biblioteca virtual” 
ha incrementat l’acces-
sibilitat dels serveis de 
la biblioteca pública», i 
posa com a exemple els 
dos milions de visites que 
ha rebut el Portal Infantil 
Gènius.

Actualment, la XBM té 
216 biblioteques i 9 
bibliobusos.

Una altra dada rellevant del 
2013 és la incorporació de 
500.000 nous documents 
per actualitzar els seus ar-
xius. A més, per tal d’opti-
mitzar al màxim aquestes 
col·leccions a nivell de 
tota la província, des de 
la Diputació de Barcelo-
na s’ofereix el servei de 
préstec interbiblioteca-
ri que permet accedir a 
la totalitat del fons de la 
XBM des de qualsevol de 
les biblioteques. Aquest 
servei ha crescut any 

La Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) de la 
demarcació de Barcelo-
na és un servei de gestió 
compartida entre la Dipu-
tació i els ajuntaments. 
Actualment, la XBM té 
216 biblioteques i 9 bibli-
obusos. Això vol dir que el 
98 % de la població dispo-
sa de servei bibliotecari al 
seu municipi, convertint-lo 
així en la plataforma més 
potent d’accés públic a la 
cultura i al coneixement 
que hi ha a Catalunya.

L’any passat, les bibliote-
ques de la XBM van rebre 
un total de 19 milions de 
visites, 150.000 usuaris 
nous respecte el 2012, i 
van tenir prop de 13 mi-
lions de préstecs. Aques-
tes dades consoliden «un 
any més les bibliote-
ques públiques com el 
servei públic més utilit-
zat pels ciutadans». Així 
ho afirma el president de 
la Diputació de Barcelo-
na, Salvador Esteve.

La Diputació de Barcelo-
na té un conveni de ges-
tió amb 137 municipis 
amb biblioteca pública. 
L’any passat es van po-
sar en funcionament sis 
noves biblioteques (cinc 
nous serveis i un trasllat) 
als municipis de Cornellà 
de Llobregat, Navarcles, 
Sant Antoni de Vilamajor, 
Capellades, Mataró i Bar-
celona. 

Salvador Esteve ressal-
ta aquest creixement 
de les biblioteques als 
municipis en els darrers 
anys i assegura que 
«s’han convertit en ve-
ritables equipaments 
de proximitat, verte-
bradors de cultura i 
generadors de sinergi-
es a l’entorn local».

Quatre trasllats, que seran 
als municipis d’Esparre-
guera, Puig-reig, Sant Frui-
tós de Bages i Santa Mar-
garida de Montbui. I una 
reforma integral, a Ripollet.
«Volem continuar treba-
llant per la qualitat del 
servei. Les biblioteques 
són el servei públic més 
apreciat per part de la 
ciutadania», afirma el di-
putat de Cultura quan ex-
plica que els ciutadans 
valoren el servei amb una 
nota de 8,2, posant èmfasi 
sobretot en la col·lecció de 

rere any en el conjunt de 
la xarxa i l’any passat va 
suposar el moviment de 
350.000 documents.

El servei de préstec 
interbibliotecari per-
met accedir a la totali-
tat del fons de la XBM 
des de qualsevol de 
les biblioteques.

Els últims resultats conso-
liden les biblioteques com 
a dinamitzadores culturals 
del territori. L’any 2013 es 
van realitzar un total de 
26.500 activitats. Això su-
posa una mitjana de 140 
activitats diàries que com-
prenen especialment els 
clubs de lectura, hores del 
conte, cursos de formació 
en tecnologies, i trobades 
amb autors.

Principals projectes per 
al 2014

Per a aquest any 2014 en-
traran en funcionament 11 
noves biblioteques (set de 
noves als municipis de Be-
gues, Collbató, Sant Pol de 
Mar, Santa Coloma de Gra-
menet (Fondo), Barcelona 
(Sant Gervasi), Santa Su-
sanna i Vilassar de Dalt). 

Les biblioteques del 
segle XXI ja no són 
claustres de silenci. 
S‘han transformat en 
espais culturals pres-
tadors de serveis. Són 
centres vius preparats 
per donar resposta 
al repte de les noves 
tecnologies i que 
treballen en xarxa per 
a un públic cada dia 
més ampli i divers.

les biblioteques, els serveis 
i el tracte personal. «Per 
potenciar aquesta apos-
ta cal, ara més que mai, 
el treball en xarxa i les 
economies d’escala per a 
la prestació dels serveis 
bibliotecaris. Per això, 
aquest 2014 treballarem 
en la plataforma per al 
llibre electrònic, noves 
APP i serveis mòbils o el 
reforç de la biblioteca en 
foment de l’emprenedo-
ria i l’ocupació», conclou 
Joan Carles Garcia Cañiza-
res.

Les biblioteques de l’Anoia donen servei a 116.354 
habitants, el que suposa una cobertura del 98,22% 
del total de la població de la comarca, on a 31 de 
desembre hi havia set biblioteques i un bibliobús.

Durant l’any passat, aquestes biblioteques donaven 
feina a 29 persones (increment a l’entorn del 7,4% 
respecte l’any 2012), tenien 94 ordinadors disponi-
bles pels usuaris (creixement del 49%) i posaven a 
disposició 294.581 documents, o el que és el mateix, 
2,49 documents per cada habitant de la comarca.

Les administracions que gestionen les biblioteques 
de l’Anoia han invertit en el seu funcionament al vol-
tant de 14€ per habitant, despesa que és finançada 
en un 97% pels ajuntaments de la comarca i per la 
Diputació de Barcelona.

Biblioteca Central d’Igualada. Les biblioteques de l’Anoia donen servei a 116.354 habitants.

Les biblioteques 
de l’Anoia, en xifres
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Ciutadans i polítics
JAUME DESCARREGA ·    

A diari sentim a dir que la “casta política” és una colla 
d’aprofitats que només pensen en les seves butxa-
ques, escurant les nostres i  fastiguejant-nos la vida. 
Només el fet d’anomenar-los “casta”, ja indica que els 
separem de la resta. Que tenen les seves pròpies lleis 
i normes de conducta. Fins i tot etimològicament, que 
són diferents per naixement. Però aquests polítics, ele-
gits pel poble, han sortit de la mateixa societat. No han 
estat criats a part. Uns vénen de classes socials més 
riques i altres de més humils. I fins al seu nomenament 
havien viscut entre nosaltres. Res a veure doncs amb 
les castes dels antics aris.
   Molts pensadors al llarg de la història han parlat del 
bon govern i com haurien de ser els governants. Però 
en accedir-hi s’obliden de la societat. I del “substrat” on 
s’han criat i educat. Posició aquesta que des fa molts 
anys apareix en la majoria dels debats. D’altres però, 
han parlat del comportament de l’individu envers la so-
cietat per millorar-la, pensant que d’una societat ètica i 
compromesa en sortirien els bons governants, pensa-
ment  que avui en dia no es té prou en compte i que 
potser ens seria molt més útil col·lectivament.
   D’aquests, ja trobem els primers manifestos en els 
escrits atribuïts a Zarathustra, on parla en la seva via 
salvífica de la necessitat de que cada un dels seus se-
guidors s’impliqués a través de la “via recta” i de millo-
rar la vida moral en els seus cercles. Fins arribar al rei. 
És a dir, de baix a dalt. Una mica més tard Tucídides 
explica que el veritable heroi és aquell que posa l’inte-
rès general de la polis per davant del seu i dels seus. 
També, d’entre molts d’altres, Rousseau ens parla del 
que anomena l’interès general. No cal esmentar tots 
aquells que insisteixen en què això només es pot acon-
seguir des del comportament  individual que és la base 
des d’on s’arriba a millorar tota la societat. Incloent evi-
dentment els seus governants, que tan sols haurien de 
ser-ne la seva expressió.

Vivim en una societat tan atrafegada que els 
esdeveniments es precipiten i no ens deixen 
temps per examinar-los amb un mínim de 
tranquil·litat. No tenim temps per a pensar, 
meditar, reflexionar (trieu el que més us pla-
gui). A vegades fins i tot ens fan perdre la me-
mòria del passat sense ni tan sols deixar-nos 
temps d’imaginar quin futur ens espera. Pot-
ser aquí rau l’èxit de la frase “viure el moment 
present”, que es concreta també en una for-
ma de ser i actuar. Interessa només allò més 
immediat, el present. Però massa vegades 
paguem les conseqüències d’aquesta manera 
de pensar.
Aquesta concepció del món i de la vida ens fa 
viure d’una manera superficial. Volem abastar 
tant que no podem analitzar serenament allò 
que passa al nostre entorn o en la nostra prò-
pia vida. Hi ha tantes coses que atreuen mo-
mentàniament la nostra atenció que no ens 
dóna temps a calibrar-les. Uns fets empenyen 
els altres i al final ens quedem amb els més 
cridaners, els que més ens han colpit  d’entra-
da però també els oblidem aviat. 
En canvi, jo entenc que sovint és necessari 
escoltar les veus del silenci. És a dir, aturar-
nos, girar el cap enrere per veure el camí re-
corregut i preveure dintre del possible on ens 
portarà d’ara en endavant. Allò que en temps 
de la meva joventut es concretava en tres mo-
ments: 1) veure; 2) jutjar; 3) actuar. Per tant, 
no valen els crits, valen els arguments. Atès 
que estem en temps de campanya per a les 
europeees de diumenge vinent, segur que 
recordem moltes de les anècdotes que s’han 
produït durant aquests dies, algunes ben pin-
toresques, per cert. Però ¿quantes persones 
serien capaces d’explicar els programes dels 
partits que votaran? Abans de fer res, hem 
d’examinar els arguments i les actuacions de 
les persones en el passat i alhora pensar a 
quina mena de situacions ens porten. Si ens 
deixem enlluernar per la brillantor dels llums 
de neó, potser mai no veurem la realitat tal 
com és. No té més raó el que més crida o 
el que insulta --encara que aquesta sigui una 
pràctica ben usual a l’hora de defensar els 
propis punts de vista- sinó el que aporta fets 
i arguments.
Massa vegades ens deixem endur pel caris-
ma o l’aversió envers determinades persones. 
De la  mateixa manera que dipositem el nos-
tre futur en mans dels polítics, amb massa fre-
qüència  dipositem també en altres persones 
la nostra capacitat de raonar i de decidir amb 
criteris propis. Precisament allò que diferencia 
els infants dels adults és aquesta capacitat de 
decidir i, per tant, també cal assumir la pos-
sibilitat de cometre errors. Una intel·ligència 
adulta en treu experiència per a no tornar-se 
a equivocar-se en el futur. 
Només amb persones responsables, dedica-
des, honestes i treballadores el nostre món 
pot anar endavant. Responsabilitat, honeste-
dat i treball són valors necessaris, però per 
desgràcia poc freqüents. Predomina més avi-
at l’oportunisme, la falsedat i la vilesa. Per 
això cal calibrar bé les idees i l’actuació de 
les persones abans de donar-los la nostra 
confiança.

Les veus del 
silenci

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Us imagineu unes urnes plenes a vessar, tan plenes 
no hi cabessin més vots? Uns col·legis electorals amb 
cues de catalans per anar a dipositar les paperetes 
amb llibertat, que és el que es fa en unes eleccions? 
Tanqueu els ulls i somieu-ho. No, no estic parlant 
d’anar a votar el 9 de novembre, ja hi anirem, estic par-
lant de les eleccions al parlament europeu del proper 
diumenge 25, i en parlo perquè crec fermament que 
són eleccions importants, especialment per als cata-
lans. Fem un repàs.
A Europa fa setanta anys que vivim en pau, sense 
cap guerra i amb anterioritat a aquestes dates, en poc 
temps, massa poc temps se’n van organitzar dues: la 
Gran Guerra del 14 al 18 i poc més de vint anys des-
prés l’anomenada segona guerra mundial. A partir 
d’aquí, el que ara coneixem com a Unió Europea va 
néixer com un clamor contra aquestes conflagracions 
que van devastar el Vell Continent omplint-lo de morts i 
vídues. Ara tenim molts problemes, però vivim en pau. 
Una altra raó per anar a votar és perquè “som” a Eu-
ropa, hi hem estat sempre, des de l’època Grega i la 
Romana, abans de Crist, fins a Carlemany al segle VIII, 
considerat el pare d’Europa.
Doncs si bona part dels catalans exigim votar per poder 
decidir el nostre futur, no hem d’aprofitar el 25-M per-
què els dirigents dels països europeus vegin el nostre 
compromís i la nostra voluntat de participar en aquest 
projecte europeu comú? D’aquesta manera podrem fer 
sentir la nostra veu al món i ho volem o no aquest món, 
per a nosaltres, comença al nostre voltant, o sigui Euro-
pa on s’apleguen els 28 països que la integren.

Europa (2)
JOSEP M. RIBAUDÍ ·  Membre de l’ANC  

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de maig de 2014 Opinió

   En el món materialista on som educats, el concepte 
que s’ha de ser un guanyador està molt generalitzat. 
Preocupat de tu mateix, que del benestar general ja 
s’encarregaran “els que manen”. Mentre, la gent “del 
carrer”, adopta el comportament que Maquiavel havia 
pensat pels prínceps. “El fi ens  justifica els medis i 
tots volem ser més llestos que el veí”. No cal repas-
sar la llista de comportaments -entre nosaltres, els que 
patim els polítics- on l’única diferència amb els actes 
d’aquests i els nostres és l’abast de les accions. Però 
en la manca d’ètica del bé comú d’uns i altres no hi ha 
diferències.
   En els països on podem elegir els que ens han de 
governar, no sembla que es puguin separar la socie-
tat en grups estancs. Tot i que aquest tipus de plan-
tejament -ells i nosaltres- ens deixa ben tranquils. Així 
creiem que els podem exigir una conducta recta i una 
ètica moral. I sobretot, anteposar l’interès comú al seu 
personal, familiars i partidistes. Però nosaltres conti-
nuem volent ser el més llest de la classe. I encantats 
quan ens diuen, plens d’admiració, allò de “mira que 
n’és d’espavilat aquest”, per alguna de les trapelleries 
“comeses”. 
   Té una resposta la pregunta de com serien els go-
vernants, sortits d’una societat on els valors morals, 
ètics i on el benestar general  passés al davant dels 
nostres interessos individuals: serien molt millors. Ho 
serien per convenciment, i no per mor de les lleis que 
ells mateixos es/ens fan.
   Però mentre els demanem responsabilitats -cosa que 
sempre hem de fer-  potser caldria reforçar l’educació 
de les nostres criatures en aquests principis. A les es-
coles, però sobretot, a les famílies. Perquè mentre es 
vagi posposant, el més probable és que es continuï pel 
camí dels “més vius”, accelerat  avui a través de les no-
ves tecnologies, i potser s’arribi al punt de no retorn on 
la vida de la selva ens pot semblar el paradís terrenal.

I posats en el terreny pràctic, d’arguments n’hi ha una 
pila més per fer-nos forts a la Unió. Un exemple fla-
grant és la necessitat de millors infraestructures. Com 
deia la meva àvia, en fotrem un tros a l’olla de trens 
d’alta velocitat que no van enlloc, això sí, cagant pu-
nyetes. El que ens manca són trens d’ampla europeu 
que enllacin els nostres centres logístics amb aquest 
immens mercat que és Europa, i aquesta infraestructu-
ra te un nom: Corredor Mediterrani, però compte que a 
alguns els agradaria que es digués Coredor Central, i 
posats a canviar-li el nom, canviar-ne la ubicació.
Per acabar amb aquest breu repàs seria bo fer força 
perquè la Unió tingués una política migratòria comu-
na doncs el que està passant ara clama al cel ja que 
els que es veuen obligats a deixar els seus països per 
gana, persecució o falta de futur s’ofeguen al nostre 
mar; nosaltres estem al sud. No perden la vida al Mar 
Bàltic davant les costes de Suècia, ho fan intentant 
passar aquest Mediterrani que va néixer com a bressol 
de cultura, no com a cementiri.
És per tot això que penso que els catalans que defen-
sem el dret a decidir no hem de fer figa i anar a votar 
diumenge demostrant als components de la Unió que 
nosaltres sí hi creiem i per això quan siguem indepen-
dents, volem formar part d’aquest club perquè hi tenim 
tot el dret. Un apunt final; només hi ha tres formacions 
o coalicions que estan a favor del dret a decidir: CIU, 
ERC, ICV EUIA (i les poso per ordre alfabètic); no us 
confongueu. Els demés, si poden, ens fotran. Que Eu-
ropa conegui la voluntat dels catalans!



Ja sé que em toca fer un article i no un paper de 
propaganda, però avui trencaré el principi i com 
Marx (Groucho) el canviaré per aquest: avui em ve 
de gust parlar de les eleccions europees d’aquest 
diumenge 25 de maig. M’heu entès bé, escric a 
favor d’anar a votar el 25M. I si tinc ni que sigui 
una engruna de capacitat de convèncer, la vull fer 
servir: anem a votar diumenge perquè és molt im-
portant exercir el dret democràtic quan ens convo-
quen a exercir-lo. 
   Els qui som més grans no sempre vam poder 
votar i molts dels qui sou més joves potser no va-
loreu prou aquesta prebenda i us mireu de reüll 
i amb mandra certes convocatòries perquè no hi 
sabeu veure el què. Doncs el 25M és important 
per moltes raons, com gairebé totes les eleccions, 
però n’hi ha una que ens ha d’ajudar a trencar la 
mandra democràtica: els catalans hem de respon-
dre davant Europa de manera significativa, és a 
dir, anant a votar en un percentatge que superi de 
llarg el de les últimes convocatòries, que demostri 
que som una societat sensible i preparada, dispo-
sada a tenir uns representants a Europa decidits 
a treballar per millorar tant com es pugui la Unió 
Europea i al mateix temps per defensar els inte-

ressos de Catalunya davant el futur esperançador 
que representa el 9 de novembre. 
   Dit això, es desprèn que la “consigna” d’anar a 
votar es complementa amb el missatge també clar 
i necessari de votar els representants dels partits 
que inequívocament es manifesten a favor de la 
Consulta del 9N. Per això aquestes no són unes 
eleccions més, la que toca del calendari electoral, 
la votació insípida “a les europees” de cada cinc 
anys que sovint no sabem per a què serveix. El 
25M -i dispenseu-me el to electoral barat- ens hem 
d’abocar a les urnes, de fet ens hem de prendre la 
contesa com una prova més del procés català cap 
a la sobirania. Pensem que els catalans som el 
centre d’atenció, que els unionistes volen que ens 
posem en evidència i ja esmolen les màquines de 
calcular percentatges per dormir tranquils sense el 
malson de veure com ens en sortim.
   Per això, permeteu que em posi el barret de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en concret 
el d’Igualada per la Independència, per demanar 
que ens espolsem la mandra i exercim el dret i el 
deure del vot a elegir els representants catalans al 
Parlament europeu d’aquest diumenge. Que anem 
a votar i que ho fem amb responsabilitat nacional.

FRANCESC RICART

El 25M contra la mandra democràtica

07
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de maig de 2014Opinió

   I dit això, en esmentar l’ANC, no em puc estar 
de recordar la plantofada hipotètica que el senyor 
Galo Ball -La Veu de 9 de maig- infringia a Car-
me Forcadell, la Presidenta de l’ANC, elucubrant 
sobre com hauria reaccionat si hagués estat ella 
la víctima de la dona de Terrassa (que no és de 
Terrassa). Carme Forcadell i l’ANC fa dies que 
són al punt de mira de les ires nacionalistes i uni-
onistes espanyoles  i saben el pa que s’hi dóna. 
Per cert que la reacció de l’Assemblea ha estat de 
demanar calma i de no fer cap cas als atacs dels 
energúmens; i la reacció corresponent de la soci-
etat ha estat d’un augment espectacular d’altes de 
persones associades a l’ANC. La gent entén i sap 
destriar: allò de Pere Navarro, ja s’ha anat veient 
i no cal allargar-ho; en canvi el personal sí que ha 
estat sensible i respon de manera clara fent costat 
a tot el que fa i representa l’ANC.
   M’enganxo a aquesta resposta intel·ligent de 
la gent: no només no fem cas de qui vol “crispar 
l’ambient” sinó que responem de manera activa. 
Ara cal l’activació democràtica del vot, del vot res-
ponsable a les eleccions del 25M. Anem a Votar 
a favor dels qui volen Votar el 9N a favor de la 
Independència.

Des del seu llançament a mitjans del mes de juliol 
del 2006, el servei de microblogging conegut  com 
a “twitter” ha revolucionat la comunicació,  mitjan-
çant la missatgeria instantània. Tot i que a l’inici va 
néixer com un servei de notificacions internes dins 
de les empreses, aquest servei s’ha popularitzant 
enormement dins de tots els àmbits, i ha esdevin-
gut l’eina preferida tant de les entitats culturals, 
com dels medis de comunicació, polítics, espor-
tistes, cantants, actors... .a l’hora de fer declaraci-
ons, expressar opinions, etc. Segons un estudi fet 
recentment, es calcula que es publiquen uns 130 
milions de tuits al dia. 
Durant les darreres setmanes twitter ha tornat a 
ser notícia, no pas a causa dels avenços que s’han 
produït en aquesta tecnologia, sinó pels contin-
guts d’alguns missatges. La lliure expressió i cir-
culació de punts de vista ha desembocat en una 
barbàrie, on determinats individus es permeten de 
fer comentaris xenòfobs, proferir insults a d’altres, 
mostrar satisfacció davant d’actes vandàlics, ce-
lebrar agressions i fins i tot assassinats. Tan gran 
ha sigut el desori en què alguns d’aquests criteris 
han incorregut, que ha provocat la intervenció del 
ministre de l’interior. A partir d’ara, es podrà sanci-
onar als emissors d’aquesta mena de missatges. 
Ara bé, com es valorarà el que és sancionable i el 
que no? Caldrà veure-ho, ja que no ho percebran 

igual, l’afectat i qui hagi de decidir-ho. 
Fer un comentari a través de la xarxa, no és a dia 
d’avui cap descoberta nova. Tot i així, sí que té 
un resultat diferent si es fa via tuiter. L’efectivitat 
de les “piulades” rau en l’abast de difusió que te-
nen i sobretot, en la rapidesa de multiplicar-se en 
qüestió de pocs segons, i esdevenir el “trending 
topic” del moment i del dia. Aquesta mateixa celeri-
tat permet de convocar a milers de persones a què 
participin en una activitat només prement una te-
cla, i saber fil per randa com es va desenvolupant.  
Unes ratlles més amunt he fet esment del mal us 
que algunes persones fan d’aquest medi. Això em 
duu a pensar que a l’hora d’utilitzar aquest servei, 
s’ha d’educar als usuaris per a que siguin consci-
ents del que es pot i del que no es pot dir.  De con-
tinuar-ne la mala praxis, pot arribar a tenir conse-
qüències molt negatives per aquest mitjà. No vull 
imaginar-me algú comparant tuiter amb aquells 
“talk shows” de la tele-brossa, on un grup de fo-
rassenyats es dediquen a desacreditar-se els uns 
als altres, sense mostrar cap mena de respecte 
pel que tenen al davant. Sota el meu punt de vis-
ta, a part de les sancions que es puguin aplicar 
als infractors virtuals, s’haurien també d’adoptar 
d’altres mesures, com per exemple penalitzacions 
econòmiques o, donar de baixa els seus comptes 
sense la possibilitat de reactivar-los. També s’hau-

EDUARD CREUS • educrevi@telefonica.net

Piulades
ria de tenir la possibilitat d’identificar a tots usuaris 
que facin us d’aquesta aplicació, malgrat facin ser-
vir pseudònims.  Serveixi com exemple que dels 
17.500 tuitaires que van fer piulades antisemites 
contra els jugadors del Maccabi de Tel Aviv, només 
se n’han pogut identificar 5. La resta romandran 
a l’aixopluc de l’anonimat, i aquesta immunitat a 
ésser descoberts no farà sinó envalentir-los per 
repetir les seves actuacions tantes vegades com 
vulguin. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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El candidat del PSC, Javi López, 
en una “paella europea” a Masquefa
L’únic dels primers candidats 
catalans a les eleccions euro-
pees del proper diumenge que 
haurà trepitjat l’Anoia ha estat 
el del PSC. Javi López va ser 
diumenge a Masquefa. Cap 
altra força política ha portat a 
Igualada o una altra població 
el primer candidat, més en-
llà de la participació d’Ernest 
Maragall -número 2 de la co-
alició d’ERC- en un acte a la 
capital de l’Anoia. Una de les 
forces polítiques favorites per 
la victòria electoral de diu-
menge, CiU, pràcticament no 
ha fet cap acte de renom en 
tota la campanya electoral a 
la comarca, a excepció de la 
visita d’un càrrec del partit, Jo-
sep Rull, de la que ni tan sols 
se n’ha fet ressò mediàtic. Ha 
estat, sense dubtes, la cam-
panya electoral més “tova” a 
l’Anoia en molts anys.
El PSC va celebrar el pas-
sat diumenge, 18 el seu acte 
central a l’Anoia al barri de 
Can Parellada de Masquefa 
consistent en un dinar amb el 
candidat al Parlament Euro-
peu pel PSC, Javier López. 
La trobada va tenir tres mo-
ments clau. Cap a migdia 
l’agrupació del PSC de Mas-
quefa va celebrar un “Cafè 
amb el Candidat” amb els 
veïns de Can Parellada. Da-
niel Gutiérrez, candidat del 
PSC a l’alcaldia de Masquefa 
i la resta de components de 
la candidatura van trobar-se 
amb els veïns del barri. També 
van ser-hi presents membres 
d’altres barris com els del Ma-
set o Can Quiseró. Durant la 
conversa, que va durar una 
hora i mitja aproximadament 
es va tractar temes molt con-
crets d’aquests barris com és 
l’urbanisme, el teixit social, el 
transport escolar i l’atenció 
ciutadana en aquests barris. 
La candidatura del PSC es 
va comprometre a escoltar i a 
proposar solucions en els pro-
pers mesos. 
A continuació cap a les 14.15h, 
Ignacio Paradero, salmantí i 
autor del bloc Diversidad So-

Eleccions Europees’14
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Javi López, durant el seu discurs a Masquefa.

cialista va pujar al faristol per 
parlar sobre federalisme. Fi-
nalment cal a les 14.45h les 
més de 120 persones que van 
omplir de gom a gom el Casal 
de l’Associació de Propietaris 
de Can Parellada van rebre 
amb un fort aplaudiment el 
candidat socialista Javier Ló-
pez. 
Al finalitzar la paella el primer 
en agafar el micròfon va ser 
el candidat del PSC a l’alcal-
dia de Masquefa, Daniel Gu-
tiérrez, que va fer un discurs 
centrat en la importància de la 
trobada com a exemple que el 
PSC és un partit viu i amb ca-
pacitat per guanyar eleccions, 
a nivell local i europeu. També 
va expressar el seu agraïment 
a totes les persones del barri 
de Can Parellada que van tre-
ballar per fer possible l’acte. 
Finalment Javier López va 
centrar el seu discurs en les 
diferències clau entre la dreta i 

l’esquerra a Europa, Espanya 
i Catalunya. Votar el PP sig-
nificarà validar les polítiques 
econòmiques més restrictives, 
significarà donar llum verda a 
la nova llei de l’avortament o 
establir la censura comunicati-
va amb la “llei mordaza”. Votar 
PSC significarà regeneració 
política, noves visions per 
Catalunya i Europa, i sobretot 
apostar per una Europa unida 
políticament i econòmicament 
sostenible i recuperant l’Estat 
del Benestar perdut. 
L’organització de l’acte, a càr-
rec de la Federació de l’Anoia 
del PSC i de l’agrupació del 
PSC de Masquefa valora de 
manera molt positiva l’acte. 
“Ajuntar més de 120 persones 
al barri de Can Parellada, es-
coltar-les i proposar alterna-
tives, i la capacitat de reunir 
al socialisme anoienc dóna 
moltes forces pel futur”, han 
explicat.

Si res més no ho impideix avui 
o demà, el Multireferèndum es 
farà a l’Anoia malgrat la pro-
hibició expressa de la Junta 
Electoral. En principi, aquesta 
convocatòria es farà en dos 
punts d’Igualada, al xamfrà 
de la plaça de Cal Font amb 
el carrer Sant Magí, i al carrer 
Comarca davant el CEIP Ra-
mon Castelltort, i també a Pi-
era -al carrer St. Cristòfol 31- i 
a Ca l’Adela de Castellfollit de 
Riubregós, a l’Alta Anoia.
El Multireferèndum és una 
proposta ciutadana insòlita 
a Catalunya que pretén gua-
nyar un espai de democràcia 
directa sobre temes d’interès 
comú, i que ha comptat amb el 
suport de moltes institucions i 
partits polítics, com ICV-EUiA 
o la CUP. Multirefèrendum 
2014 va néixer a proposta de 
Som lo que Sembrem i la Pla-
taforma Aturem el Fracking. El 
seu objectiu és debatre i ex-
pressar la voluntat popular so-
bre qüestions que han quedat 
bloquejades en les institucions 
polítiques. 

Suport de 
l’Ajuntament d’Igualada
L’Ajuntament d’Igualada va 
donar dimarts, en ple munici-
pal, el seu suport a la celebra-
ció d’aquest Multireferèndum 
que, de fet, és una “prova” 
de la futura Consulta del 9N, 
en una moció presentada per 
ICV-EUiA amb els vots a favor 
del PSC i ERC, abstenció de 
CiU, i en contra de PP i PxC.
La regidora d’Iniciativa aIgua-
lada, Montserrat Mateu, ma-
nifesta que “en un moment on 
la societat civil catalana està 
reclamant, de forma sostingu-
da, un augment de l’exercici 
democràtic, el Multireferèn-
dum significarà un avenç cap 
un sistema més participatiu i 
directe, que ens acosta se’ns 
dubte, cap una societat més 
responsable i conscient dels 
temes que l’envolten”.
Per això Mateu considera que 

El Multireferèndum es farà 
a l’Anoia malgrat la prohibició 
de la Junta Electoral

la decisió de la Junta Electo-
ra suposa un altre retrocés 
democràtic, que no s’entén 
més que amb clau política per 
tal de dificultar la celebració 
d’aquesta convocatòria.
La proposta recollida per 
l’Ajuntament es compromet 
“a vetllar pel bon funciona-
ment de la jornada, a facilitar 
als organitzadors del Multire-
ferèndum l’ocupació de la via 
pública per poder muntar les 
meses de vot pertinents, així 
com la cessió del material lo-
gístic que es pugui necessitar 
i s’hagi pactat prèviament, i a 
difondre la seva celebració”.  
Podran votar tots els majors 
de16 anys, siguin o no de la 
comarca. Caldrà presentar 
el DNI i indicar el codi postal 
del municipi on s’està empa-
dronat/ada. La convocatòria 
consta de quatre preguntes 
d’àmbit general:
1. Quin tipus d’agricultura vo-
leu que hi hagi a Catalunya? 
2. Voleu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya deixi 
de pagar el deute i els interes-
sos que la ciutadania declari 
il·legítims? 
3. Voleu que la ciutadania de 
Catalunya estableixi un con-
trol democràtic directe sobre 
el sector energètic?    
4. Voleu que el grup promo-
tor d’una Iniciativa Legislati-
va Popular pugui sotmetre la 
seva proposta a referèndum 
vinculant? Els socialistes han fet campanya a l’Anoia sobretot als mercats, com aquest de Piera.

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

- Legalització de cellers.
- Plans de gestió forestal.
- Direcció tècnica forestal.
- Legalització de fonts i pous.
- Termenals, cadastre i registre.
- Certificat d'eficiència energètica.
- Venda de finques.
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Aquestes seran les setenes 
eleccions al Parlament Eu-
ropeu que es faran a l’Anoia, 
des del 1987. En les sis edici-
ons anteriors, el PSC i CiU es 
reparteixen la victòria. La co-
alició convergent va guanyar 
a la comarca el 1994 i 1999 
-per bé que en aquesta última 
va ser per poca diferència de 
vots- mentre que els socialis-
tes van ser la primera força en 
les eleccions del 1987, 1989, 
2004 i 2009, també en aques-
ta última per poca diferència 
de vots respecte el global.

Baixa participació
L’Anoia, doncs, ha estat divi-
dida en diverses ocasions a 
l’hora d’expressar el seu vot a 
les urnes, sempre amb una es-
cassa participació en aquest 
tipus de comicis. El nombre de 
vots vàlids emesos ha baixat 
de forma espectacular, amb 
gairebé 43.000 sufragis a les 
eleccions de 1987, fins a no-
més 29.500 a les del 2009, 
una xifra molt baixa si tenim 
en compte l’augment, impor-
tant, de població de l’Anoia en 
la darrera dècada per fluxos 
migratoris interns de l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
cap al nostre territori.
Pel que fa a la resta de forces, 
s’observa un manteniment de 
la confiança dels votants d’Ini-
ciativa per Catalunya, que gai-
rebé manté el mateix nombre 
de vots absoluts en tot el perí-
ode 1987-2009, i un augment 
de vots en ERC i el PP. En el 
cas dels republicans, però, el 
2009 van patir una davallada 
-en plena crisi interna- perdent 
quasi un miler de sufragis, da-
vant el màxim aconseguit el 
2004 amb quasi 4.500 vots per 
a la formació independentista. 
Pel que fa al PP, també ha in-
crementat la confiança dels 
electors, que va arribar al seu 
punt més àlgid el 1999 amb 
quasi 6.300 vots al seu favor, 
esdevenint llavors la tercera 
força política de la comarca 
amb molta claredat. En els se-
güents dos comicis, el PP es 
va estabilitzar a l’entorn dels 
4.800 vots, mantenint aquesta 
tercera posició a l’Anoia.

El PSC ha guanyat les Europees a l’Anoia des del 2004, però 
fa quatre anys li va anar d’un pèl que CiU li prengués el lloc

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

CiU PSC PP IC ERC Altres Total
Argençola 13 3 6 8 21 3 54
Bellprat 16 6 7 0 9 0 38
Bruc, el 121 121 87 34 61 30 454
Cabrera d'Anoia 48 132 48 15 24 9 276
Calaf 351 270 119 26 108 37 911
Calonge de Segarra 29 4 5 3 11 2 54
Capellades 441 517 201 61 204 128 1.552
Carme 96 64 35 10 60 8 273
Castellfollit de Riubregós 41 11 11 1 12 4 80
Castellolí 87 28 16 9 52 6 198
Copons 31 31 4 4 20 3 93
Hostalets de Pierola, els 148 175 98 33 115 38 607
Igualada 3.454 2.877 1.564 465 1.437 462 10.259
Jorba 57 31 26 6 52 7 179
Llacuna, la 98 34 33 14 77 5 261
Masquefa 452 735 407 105 130 118 1.947
Montmaneu 34 4 20 2 6 1 67
Òdena 217 327 137 39 117 37 874
Orpí 18 6 2 3 13 4 46
Piera 709 1.165 582 141 329 156 3.082
Pobla de Claramunt, la 199 206 61 20 72 23 581
Prats de Rei, els 83 32 20 7 46 8 196
Pujalt 31 0 20 4 7 4 66
Rubió 34 5 9 4 5 5 62
Sant Martí de Tous 188 76 24 11 104 12 415
Sant Martí Sesgueioles 46 22 20 2 19 6 115
Sant Pere Sallavinera 59 6 9 1 11 1 87
Santa Margarida de Montbui 285 1.271 445 130 149 115 2.395
Santa Maria de Miralles 27 11 4 2 7 1 52
Torre de Claramunt, la 257 354 135 47 86 50 929
Vallbona d'Anoia 128 146 58 14 66 27 439
Veciana 30 4 3 1 7 1 46
Vilanova del Camí 398 1.323 652 122 131 149 2.775
ANOIA 8.226 9.997 4.868 1.344 3.568 1.460 29.463

Any CiU PSC PP IC ERC Altres Total
2009 8.226 9.997 4.868 1.344 3.568 1.460 29.463
2004 7.011 12.393 4.677 1.698 4.465 722 30.966
1999 15.841 15.124 6.255 1.738 2.749 2.119 43.826
1994 13.346 9.532 4.868 2.509 1.941 1.253 33.449
1989 11.084 11.919 2.005 946 1.485 4.817 32.256
1987 15.370 15.650 3.882 1.386 2.418 3.950 42.656

Històric de vots absoluts a l’Anoia en unes eleccions europees

Vots Totals a les Eleccions al Parlament Europeu de 2009 a l’Anoia

En el cas d’Igualada, a les úl-
times eleccions del 2009 CiU 
va aconseguir la victòria cla-
rament amb 3.454 vots, per 
2.877 del PSC. El PP també 
va aconseguir ser a la capital 
de l’Anoia la tercera força po-
lítica, llavors amb 1.564 vots, 
seguida a molt poca distància 
per ERC amb 1.437. ICV es va 

situar a molta més distància 
amb 465 vots.
Segur que, amb l’entorn polí-
tic actual al país, els resultats 
de diumenge poden ser sen-
siblement diferents. També hi 
tindrà molt a veure el grau de 
participació, que, ha passat 
d’un 73,8% del 1987, a un ín-
fim 36% fa quatre anys.

Participació Abstenció
2009 36,0 64,0
2004 39,1 60,9
1999 60,8 39,2
1994 51,2 48,8
1989 54,5 45,5
1987 73,8 26,3

Participació i Abstenció a les Europees a l’Anoia

ANGLÈS
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unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 
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La fira Aerosport tornarà a 
esdevenir aquest cap de set-
mana el centre neuràlgic de 
l’aeronàutica esportiva de tot 
Espanya. El certamen arriba 
a la 22a edició, i, com és ja 
tradició, ocuparà del tot l’ae-
ròdrom Igualada-Òdena dis-
sabte i diumenge.  Aquest any 
una de les atraccions serà la 
presència d’un dels aparells 
més ràpids de l’Air Race F1. 
La propera cursa de l’Air Race 
F1 serà a les instal·lacions de 
Lleida Alguaire, la primera set-
mana de juny, i aquest cap de 
setmana en podreu veure un 
tast a Aerosport.  
El cel de la comarca s’omplirà 
aquest cap de setmana amb 
avionetes, velers, ultralleu-
gers i paramotors, autogirs,... 
desenes d’aparells que vin-
dran volant de les diverses co-
munitats autònomes de l’estat 
espanyol i també des de Por-
tugal per participar en aques-
ta edició. Els organitzadors 
esperen que, durant els dos 
dies, prop de 6.000 persones 
passin per  les instaŀlacions de 
l’aeròdrom.

Menys pressupost
Entre els expositors, hi podran 
trobar empreses de comple-
ments aeronàutics, escoles 
de pilots, aeroclubs, mercat 
d’ocasió, experts en construc-
ció amateur i avionetes i apa-
rells de totes mides i models. 
Tot plegat, amb un pressupost 
de 40.000€, sis mil menys que 
l’any anterior. L’organització 
s’ha estalviat algunes despe-
ses -restaurant, per exemple- 

El millor de l’aeronàutica esportiva torna 
a citar-se fins diumenge a l’Aerosport

L’Aerosport omplirà el cel d’aeronaus durant tot el cap de setmana.

Igualada

Horaris i activitats
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Dissabte de 10 a 19 h. Diu-
menge de 10 a 15 h
Per seguretat no es permet 
l’entrada de gossos!
Actes
Dissabte a 2/4 de 12 del 
migdia, inauguració oficial 
de la 22a edició d’aerosport
Durant tot el dia:
• Exposició de diverses em-
preses del sector (amb tot 
tipus de material aeronàu-
tic de les principals mar-
ques del mercat i amb les 
darreres novetats)
• Concentracions i exhibi-
cions d’avionetes, helicò-
peters, paramotors, vol a 
vela, ultralleugers i autogirs
• Simulacions de vol
• Exposició d’avions antics
9a trikerada, organitzada 
per la Federació Aèria Ca-
talana i l’Aeri Club Deltatri-
ke Igualada.
Presència i demostracions 
d’un aparell del Air Race 
F1, que participarà en el 
campionat a l’aeroport d’Al-
guaire del diumenge 1 de 
juny
Conferències
dissabte, dia 24 de maig
11:00. Perdre la por a volar 
a càrrec de Montse Santa-
maria de Laminar Air.
13:00 Expedició Cielo Po-
lar. Un projecte que mar-
carà una fitra històrica ae-
ronàutica ( fer la primera 
volta al mon en avió lleuger 
pels pols) a càrrec de Mi-
guel Angel Gordillo de Cen-
tro De Vuelo Llipa Magna.
16:00 Motors dièsel Made 
in Germany, a càrrec de 
Sr. Eckardt Schmidt de Air-
crafttech.
17:00 Motor Rotax 912 iS 
Sport. Redueix el consum 
de combustible i augmen-
ta el rendiment a càrrec de 
Roberto Jimènez d’Avias-
port.

per tal de poder quadrar els 
números i fer possible una fira  
el màxim de digna possible.
No hi faltaran els ingredients 
que han fet de l’Aerosport una 
citat obligada per a molta gent. 
Així, els més atrevits podran 
fer el seu bateig de vol, con-
tractar un vol amb alguna de 
les empreses i escoles de vol 
presents per poder veure la 
comarca a vista d’ocell.   
També hi ha una programació 
d’activitats. Per una banda, 
els afeccionats tenen la possi-
bilitat d’assistir a conferències 
tècniques, un espai de forma-
ció per a compartir i millorar 
els seus coneixements. D’altra 
banda, disposen d’un estand 
per a difondre la seva activitat 
i fer relacions amb altres em-
preses del sector i se’ls ofereix 

l’espai aeri per a fer demostra-
cions de vol al públic.  
Per tercer any consecutiu 
Aerosport acull la trobada de 
Trikes, arribant la a la novena 
edició i que està organitzada 
per La Federació Aèria Ca-
talana i l’Aeri Club Deltatrike 
d’Igualada. El certamen aple-
garà a tots els aficionats del 
sector, en un espai on podran 
compartir coneixements, vo-
lar, comprar i vendre material 
i relacionar-se amb el sector. 
La fira obrirà portes tot el cap 
de setmana, dissabte de 10 
del matí a les 7 de la tarda i 
diumenge de les 10 del matí a 
les 3 de la tarda.  L’organitza-
ció espera que vinguin a l’Ae-
rosport prop de 200 avions. 
A tots els pilots que arriben 
se’ls hi lliura una bossa ple-
na de productes de la comar-
ca. També s’ha fet un anunci 
de televisió, que s’ha passat 
aquests dies per TV3 i 8TV.

L’aeròdrom podria ser la 
seu permanent de Bombers
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
va indicar durant la presenta-
ció del certamen que s’està 
treballant des del consorci que 

gestiona el camp d’aviació per 
aconseguir una dotació per-
manent dels Bombers de la 
Generalitat. Actualment, no-
més venen per la campanya 
d’estiu -de fet, hi són des de 
fa pocs dies-. La seva base 
actual és a Sabadell, però els 
costos són molt més alts que 
si fos a Igualada. Lleida-Al-
guaire també batalla per ser la 
nova base, però Solé creu que 
tindria més sentit a l’aeròdrom 
Igualada-Òdena “per la seva 
centralitat en el territori”.

Sortides possibles
Aquesta podria ser alguna de 
les sortides del camp d’avia-
ció, tot i que des d’Odena tam-
bé s’estudia que sigui un lloc 
per a recordar un dels últims 
camps d’aviació de la Guerra 
Civil, o que es faci un polígon 
industrial relacionat amb l’ae-
ronàutica esportiva i d’oci. “Te-
nim una pila de plans directors 
al calaix, i esperem treure’n 
profit d’algun”, va dir Solé. “De 
moment, però, ja no hi ha ni di-
pòsit de gasolina. L’aeròdrom 
pot tenir sortides, però el que 
que hem de fer és creure’ns-
ho”. 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Tel: 93 801 90 27 - 626 02 17 01 

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

PEDRÓS ADVOCATSEstiu Aula42
INFANTIL-PRIMARIA

TOT EN ANGLÈS
35€/setmana

RECUPERACIONS
ESO-BATXILLERAT

5€/hora
www.aula42.es

93 803 49 46
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Promoció vàlida del 21-4-2014 al 31-7-2014 o fins que se n’exhaureixin les existències (32.500 tablets) per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim 
de 600 €/mes i una permanència de 12 mesos, domiciliació del pagament de rebuts amb un mínim de 3 càrrecs al trimestre, i un mínim de 3 compres trimestrals amb 
targeta de dèbit o crèdit (se n’exclouen les targetes d’empresa). A efectes fiscals, aquesta promoció té la consideració de remuneració en espècie i està subjecta a 
l’ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. Promoció no acumulable a altres promocions de domiciliació de la nòmina que es facin després del 
31-3-2013. En cas d’incompliment, es cobrarà una penalització de 159 €. NRI: 918-2014/9681

Perquè amb la nòmina a ”la Caixa” tens motius 
per fer-ho: formaràs part del programa Nòmina 
multiEstrella i et beneficiaràs de múltiples avantatges 
pensats per fer-te el dia a dia una mica més fàcil.

I a més, ara, si domicilies la nòmina et pots emportar 
una tablet Samsung Galaxy de 7”.

Nòmina multiEstrella

Somriu

24 seleccions, 80 partits, 
totes les estrelles del bàsquet mundial
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L’Ajuntament ha aprovat, en 
el ple ordinari celebrat aquest 
dimarts, 21 de maig, les bases 
reguladores de diferents ajuts 
per les famílies igualadines 
en l’àmbit escolar. En total, el 
consistori contempla de cara 
al curs 2014/2015 una dotació 
de 56.200€ al suport per l’ad-
quisició de llibres de text, per 
l’escolarització en llars d’in-
fants i la compra de material 
escolar. 
Aquells que fan referència a 
les llars d’infants es podran 
demanar entre el 16 de juny 
i el 4 de juliol. S’hi destinaran 
novament 16.200€ amb una 
quantia de 30€ per infant du-
rant onze mensualitats i, per 
tant, de 330€ al llarg de l’any. 
D’altra banda, els ajuts per 
llibres de text, dotats amb 
34.000€, es podran sol·licitar 
entre el 2 i el 20 de juny. L’im-
port màxim és de 40€ per 
cada alumne de segon cicle 
d’Educació Infantil, de 75€per 
cada estudiant de Primària i 
de 100€ per cada alumne de 
Secundària. S’hi poden acollir 
famílies amb infants que cur-
sin estudis als centres de Pri-
mària, a excepció del Gabriel 
Castellà, Escoles de l’Ateneu 
Igualadí, Ramon Castelltort, 
Mare del Diví Pastor, Escola 
Pia, Mowgli i les Escolàpies, 
que participen en un progra-
ma de reutilització de llibres. 
Aquestes escoles se sumen 
al programa pilot que es duu 
a terme aquest curs juntament 
amb el Monalco, que l’estén 
també a Secundària, des-
prés que, segons la regidora 
d’Ensenyament i Universitats, 
Anna Bacardit, “l’experièn-
cia que estem duent a terme 
al Gabriel Castellà i l’Ateneu 
Igualadí actualment sigui alta-
ment satisfactòria”. 
La principal novetat d’aquest 
any, és la introducció de 
6.000€ destinats a ajuts per 
la compra de material esco-
lar com ara llapis, gomes o 
paper. Com explica el tinent 
d’alcalde d’Acció Social, Joan 
Torras, “hem detectat que 
hi ha famílies que no poden 
assumir aquest cost i, per a 
evitar greuges entre infants a 
dins d’una mateixa aula i tam-
bé per a evitar impagaments 
a les escoles, obrim aquesta 
nova línia”. S’hi poden acollir 
famílies amb infants de P3, P4 
i P5 i el termini per demanar-
los és el mateix, entre el 2 i el 
20 de juny. 
Més informació, al web tra-
mits.igualada.cat.

La Torre de Cal Badia, de propietat municipal, es convertirà finalment en un nou parc urbà.

56.300€ d’ajuts per 
a llars d’infants, 
compra de llibres de 
text i material escolar

El ple municipal aprova definitivament el projecte 
del nou Aldi i el parc de la Torre de Cal Badia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La requalificació dels terrenys 
que permetrà l’obertura d’un 
nou Supermercat Aldi al final 
del passeig, la qual cosa per-
metrà, amb els ingressos que 
generarà l’Ajuntament, obrir un 
nou parc urbà a l’espai muni-
cipal de la Torre de Cal Badia 
i canviar la sortida de la ciutat 
dels autobusos des de l’Es-
tació, va aprovar-se definiti-
vament dimarts en el ple de 
l’Ajuntament... no sense polè-
mica. 
El projecte va provocar la re-
collida de quasi 500 signatures 
per presentar un plec d’aŀle-
gacions contra el projecte, per 
una banda, i un altre plec de 
veïns del barri. Al final, aques-
tes aŀlegacions es van resol-
dre, però només admetent-ne 
alguna.
El plec de 500 signatures de-
manava, bàsicament, que les 
obres de sortida dels autobu-
sos es fessin sense requalifi-
car els terrenys on s’ha d’ubi-
car l’Aldi, i que, en cas de no 
admetre això, el supermercat 
es fes a tocar del passeig, es-
pecialment la maquinària que 
fes més soroll. Alhora, els ve-
ïns signants -de tota la ciutat- 
afirmaven que el supermercat 
generarà més circulació de 
vehicles, i, per tant, més inse-
guretat.
Aquest plec d’al·legacions 
va ser desestimat quasi en 
la seva integritat per l’Ajunta-

El PP d’Igualada demana que es 
constitueixi el Consell Asessor 
Urbanístic Municipal
REDACCIÓ / LA VEU

En el passat ple, el portaveu 
del PP Joan Agramunt, va 
tornar a instar al govern mu-
nicipal CiU-ERC a crear el 
Consell Assessor Urbanístic 
Municipal, tal i com preveu la 
Llei d’Urbanisme de Catalu-
nya, com a òrgan de caràc-
ter voluntari i complementari 
de l´organització municipal i 
que té funcions consultives i 
deliberatives als efectes de 
fomentar els drets d’iniciativa, 
informació i participació del 
conjunt de la ciutadania en els 
processos urbanístics de pla-
nejament i gestió municipal. 
Aquest Consell com a ob-
jectius tindria el formular i 
plantejar propostes, criteris i 
alternatives de planejament, 
coŀlaborar i assessorar en 
les tasques de confecció del 
nou Pla General urbanístic 
Municipal que data de l´any 
1986, valorar i fer propostes 

sobre les aŀlegacions presen-
tades, assenyalar prioritats 
dels programes d’actuació 
urbanística, etc.  Agramunt 
proposa que el futur Consell 
Assessor Urbanístic Municipal 
s´estructuri en quatre grans ei-
xos: 1/ territori i desenvolupa-
ment urbà. 2/ Infraestructures 
i Mobilitat. 3/ Medi Ambient i 
Sostenibilitat,   i 4/ qualitat de 
vida, habitatge i equipaments. 
El regidor del PP va recordar 
que el govern ja va suprimir 
el Consell Municipal de Medi 
Ambient. “Des del PP igua-
ladí trobem del tot necessari 
que és porti a terme, per anar 
preparant de manera eficient, 
amb més garanties i per gua-
nyar temps, la preparació del 
nou Pla General Urbanístic de 
la ciutat d’Igualada, per quan 
sigui el moment d’endegar-lo 
a aprovació inicial i a informa-
ció pública”.

PxC denuncia que se celebri 
el Ramadà a les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya va 
presentar una moció contra 
la cessió d’espais públics mu-
nicipals per a la celebració 
del Ramadà, moció que no 
va prosperar. En els darrers 
4 anys, el col.lectiu musulmà 
d’Igualada ha fet les sessions 
religioses del Ramadà a les 
pistes exteriors de les Comes.
El regidor de PxC Robert Her-
nando va explicar que “nosal-
tres no volem que se cedeixin 
espais públics per a actes is-
lamistes, perquè no volem de 
cap manera que s’implanti en 

la nostra societat una religió 
que considerem d’odi, fa dues 
setmanes un grup musulmà va 
segrestar 200 nenes a Nigèria 
amb l’amenaça de vendre si 
no es convertien a l’Islam. Es-
tan donant ales a que l’islam 
s’implanti a Catalunya i acabi 
imposant les seves lleis”. En 
canvi, sí que es va aprovar 
una moció presentada per 
PxC per demanar a la Genera-
litat que aboni com més aviat 
millor el deute a les farmàcies. 
Van votar a favor PxC , PSC i 
PP, abstenció CiU i ERC i vot 
en contra d’ICV.

ment, que entén que l’augment 
de circulació que es generarà 
“no és rellevant i no ha de ser 
objecte d’un estudi”, alhora 
que s’eixamplaran les voreres 
i els veïns del barri s’estalvia-
ran prop de 70 passades al dia 
d’autobusos de la Hispano. 
El segon plec d’aŀlegacions 
-amb la signatura de l’associa-
ció de veïns del barri de Mont-
serrat- donava el vist-i-plau al 
projecte, però mostrava la pre-
ocupació per les molèsties de 
soroll que pogués ocasionar, 
demanant també, com a l’altre 
plec d’aŀlegacions, que la ma-
quinària estigui el màxim de 
propera a la vorera del Passeig 
Verdaguer. Aquesta petició sí 
que va ser recollida pel govern 
CiU-ERC, que obligarà l’em-
presa “a situar tota la maqui-
nària frigorífica i els aparells de 
climatització (...) a l’interior de 
l’edifici a construir”. La requa-
lificació, al final, es va aprovar 

només amb els vots del govern 
CiU-ERC, l’abstenció de PP 
i PxC, i els vots contraris de 
PSC i ICV.
 
Diferències 
entre CiU i ERC
Aquest punt del ple va deno-
tar certa discrepància entre 
CiU i ERC, malgrat que a la 
votació això no va reproduir-
se. Joan Requesens (ERC) 
va sorprendre quan va afirmar 
que “potser no hem estat prou 
contundents” a l’hora de de-
fensar la seva posició amb el 
seu soci de govern, i va avisar 
a CiU que “estarem al darrera 
per a que es vetllin els interes-
sos dels veïns”. Les paraules 
de Requesens denotaven que 
ERC pinta ben poc en les po-
lítiques urbanístiques munici-
pals del govern.
Al cantó de l’abstenció, Joan 
Agramunt (PP) va lamentar 
que “hi hagi hagut certa dei-

xadesa per part del govern en 
aquest tema”, i Robert Her-
nando (PxC), tot defensant el 
comerç de proximitat, deia que 
“no calia haver fet cap requali-
ficació per resoldre els proble-
mes de mobilitat. Veiem també 
un punt de demagògia per part 
del govern en aquestes aŀlega-
cions”.
Entre les forces polítiques que 
van votar en contra, Jordi Riba  
(PSC) també va defensar el 
comerç de proximitat, i deia “no 
estar d’acord ni en fons ni en la 
forma com s’ha desestimat l’aŀ-
legació, nosaltres no compar-
tim tampoc la modificació del 
Pla General per a fer possible 
l’obertura de grans superfícies 
comercials”. 
Per la seva banda, Montserrat 
Mateu (ICV) qualificava com a 
“nyap” el que permetrà aques-
ta modificació del PGOU, que, 
a més “dificultarà la mobilitat 
a la zona i representarà una 
estocada al comerç d’aquesta 
part d’Igualada”. 
Després del punt de precs i 
preguntes, alguns veïns van 
prendre la paraula tot mostrant  
la seva opinió respecte l’acord, 
tots ells amb postura contrària. 
Davant la demanda d’un veí 
que l’entrada del supermercat 
se situés en un altre lloc, el re-
gidor d’Urbanisme Jordi Pont 
va manifestar que era impossi-
ble perquè no es podia reduir 
el nombre de places d’aparca-
ment previstes. 
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La Veu de l’Anoia va acon-
seguir dissabte passat, en el 
transcurs de la Convenció que 
organitza cada any l’Associa-
ció Catalana de Premsa Co-
marcal (ACPC), i que va fer-se 
a Palau d’Anglesola (Pla d’Ur-
gell), el premi a la “Millor Por-
tada del 2013” en la categoria 
de diaris i setmanaris, per la 
portada del 22 de novembre 
de l’any passat sobre el tan-
cament imminent del cinema 
Kursal d’Igualada. La portada 
simulava un cinema buit, amb 
el titular “Cinema a Igualada, 
The End”, a la pantalla. Van 
recollir el premi, de mans de 
Francesc Fàbregas, vicepre-
sident de l’ACPC, Pia Prat i 
Jordi Puiggròs.
Alhora, una altra de les porta-
des de La Veu també va ser 

Jordi Puiggròs i Pia Prat, recollint el premi durant la trobada de l’ACPC, 
que es va fer a Palau d’Anglesola dissabte passat.

El personal de 
Gamma Textil, que 
porta dos mesos 
sense cobrar, demana  
acabar el seu malson

La portada de La Veu del tancament del Kursal, 
millor portada de la premsa comarcal del 2013

finalista -entre 40 publicacions 
de tot el país- de la primera 
edició de la Nit de les Revis-
tes i la Premsa en Català, que 
va fer-se dimecres al Convent 
dels Àngels de Barcelona. 
Aquest acte estava impulsat 

per les tres associacions de 
publicacions en català (AP-
PEC -editors de revistes i di-
gitals, ACPC -premsa comar-
cal- i AMIC -premsa gratuïta i 
mitjans digitals) per fer entre-

ga dels guardons anuals als 
millors editors i publicacions.  
Cal recordar que La Veu de 
l’Anoia és una publicació fun-
dadora de l’ACPC.

Dues igualadines investigadores de la UPC 
inventen el primer paper que és impermeable
REDACCIÓ / LA VEU

Dues igualadines, Teresa Vi-
dal i Cristina Valls, investiga-
dores de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), 
formen part d’un equip que 
ha  inventat el primer paper 
que serà impermeable. Hi ha 
en el món quasi tres milers de 
tipus de paper, però cap resis-
teix mullar-se. Ara això podria 
canviar com de la nit al dia.
El producte ha estat patentat 
per la UPC gràcies al treball 
del grup de recerca Celbiotech 
d’Enginyeria Paperera, del 
Campus de Terrassa d’aques-
ta universitat, dirigit per la 
professora igualadina Teresa 
Vidal, i del que en forma part 
la també igualadina Cristina 
Valls. 

La patent registrada corres-
pon a un producte que s’apli-
ca sobre el paper i transforma 
les seves característiques, 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els 57 treballadors de Gamma 
Textil, empresa igualadina que 
produeix la coneguda marca 
de roba interior infantil Diacar, 
porten dos mesos sense co-
brar. Aquests dies s’han pogut 
veure algunes pancartes al 
polígon de les Comes dema-
nant que se’ls paguin els deu-
tes. Alguns ja han esgotat 200 
dies d’atur en el segon any de 
l’ERO que pateixen, que ja in-
cloïa cobrar el 70% del sou. 
Els deuen també la paga extra 
de l’hivern, i uns diners pen-
dents del 2010. Gamma Textil, 
va presentar en el seu dia con-
curs de creditors i es troba en 
fase de liquidació. 
El comitè d’empresa, però, de-
mana que “sabem que anirem 
a Fogasa, però ens diuen que 
això es pot allargar dos mesos 
més i no pot ser. La gent ja no 
té diners i ha de viure. Que al-
menys ens paguin els dos me-
sos que ens deuen i ens posin 
ja a l’atur”, diuen, i avisen que 
es manifestaran pel centre 
d’Igualada en els propers dies. 
La majoria dels treballadors té 
més de 50 anys i molta anti-
guitat a l’empresa.
El comitè està també dolgut 
amb l’administradora concur-
sal, que “només ha vingut una 
vegada a l’empresa”.  Asse-
guren que “ens han dit que 
18 treballadors es quedaran 
si l’empresa se la queda algú, 
però hi ha un deute pendent 
amb els que perdin la feina, 
i reclamem que es paguin 
aquests diners”.

gots de paper).
El grup de recerca Celbiotech
de la UPC ha guanyat aquest 
any el primer premi de la ter-
cera edició del concurs Valor-
tec en la categoria de patents.
Vidal i Valls són els autors de 
la patent al costat de Maria 
Blanca Roncero i Oriol Cuso-
la, i explicaven diumenge pas-
sat a La Vanguardia que “la 
investigació de tots aquests 
anys no hauria estat possible 
sense el finançament públic 
obtinguda, al voltant d’un mi-
lió d’euros, gràcies al projecte 
europeu Biorenew, als projec-
tes del Funcicel i Biofibrecel 
del Ministeri de Economia i 
Competitivitat i la Generalitat 
de Catalunya”.

convertint-se en un paper im-
permeable sense necessitat 
d’utilitzar ni plàstic ni parafina 
(com la que s’utilitza en els 

Teresa Vidal i Cristina Valls -segona i quarta de la fotografia-. Foto: La Vanguardia.
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L’Ajuntament preveu dur a ter-
me, entre els mesos de juliol 
i agost, dues accions que han 
de contribuir a millorar la se-
guretat dels vianants i la cir-
culació dels vehicles en dos 
punts especialment conflictius 
de la ciutat.  
D’una banda, com ha deta-
llat aquest dimecres el tinent 
d’alcalde d’Entorn, Josep Mi-
serachs, es vol posar remei 
a la perillositat que comporta 
la cruïlla entre l’Avinguda del 
Doctor Pasteur amb el carrer 
de Les Comes, un punt on els 
passos de vianants són ara 
mateix massa llargs i l’aparca-
ment de cotxes en fila dificulta 
la visibilitat a l’hora de traves-
sar. 
L’actuació en aquesta cruï-
lla passa per desplaçar els 
quatre passos de vianants de 
manera que siguin més curts i 
més segurs per les persones 
i permetin, alhora, més visibi-
litat. A més, a l’Avinguda del 
Doctor Pasteur, es crearan 
dos refugis al mig de cada 
pas per a poder-s’hi aturar 
amb seguretat en cas que si-
gui necessari. En els mateixos 
treballs, s’aprofitarà també per 
a adaptar les voravies dels 
quatre passos de vianants a la 
normativa d’accessibilitat. 
 
Tercer carril
al pont de la Palanca 
Una altra ubicació que genera 
problemes, en aquest cas pel 
que fa als vehicles, és l’enllaç 
del carrer del Rec amb el pont 
de la Palanca que permet ac-
cedir a Santa Margarida de 
Montbui. Els últims anys s’ha 
incrementat notablement la 
circulació en aquest punt se-

El gir per entrar a Montbui creuan el riu Anoia serà més segur.

Noves pistes 
poliesportives als 
barris de Set Camins 
i Sant Crist

El carril a l’esquerra, 
al carrer del Rec, per 
entrar a la “palanca” 
en direcció a Montbui 
serà més ample

Canvis al xamfrà Dr. Pasteur/Les 
Comes i al semàfor de la palanca

Així quedarà la cruïlla Av. Pasteur/Les Comes, al barri dels Set Camins.

mafòric per l’augment de ve-
hicles que volen accedir a la 
Ronda Sud d’Igualada.  
Actualment ja hi ha un tercer 
carril central de gir en direcció 
al pont, però el gran nombre 
de cotxes que s’hi acumulen 
el fan insuficient. Les obres a 
realitzar preveuen eliminar al-
gunes places de l’aparcament 
lateral que hi ha actualment en 
aquest tram del carrer del Rec 
i, d’aquesta manera, disposar 
de l’espai suficient per a allar-
gar la longitud del carril cen-
tral. Així es permetrà la correc-
ta detenció dels vehicles que 
hagin de girar cap a Montbui 

sense entorpir el trànsit nor-
mal en cada sentit. 

150 places d’aparcament 
a Cal Carner
D’altra banda, avancen les 
obres de construcció de l’am-

pliació de la “zona blanca” 
d’aparcament als terrenys de 
l’antiga fàbrica de Cal Carner. 
L’Ajuntament ha confirmat que 
s’obrirà al públic durant el mes 
de juliol, amb una cabuda de 
150 vehicles. 

REDACCIÓ / LA VEU

La propera tardor, l’Ajunta-
ment té previst instal·lar dues 
pistes multiesportives al barri 
de Set Camins i al Sant Crist, 
que venien reclamant al con-
sistori equipaments d’aques-
tes característiques. 
La pista multiesportiva per-
metrà practicar futbol sala, 
bàsquet i handbol. Amb unes 
dimensions de 21 metres de 
llargada per 10 d’amplada, 
està construïda amb estructu-
ra d’acer galvanitzat i tanques 
de fusta de pi. Als Set Camins, 
l’equipament s’ubicarà al Parc 
de Vallbona i, al Sant Crist, a 
tocar del carrer de la Coral La 
Llàntia, en uns terrenys de ti-
tularitat privada que han estat 
cedits gratuïtament. 
Una altra de les peticions rei-
terades pel veïnat del barri del 
Sant Crist era la millora de la 
disponibilitat de places d’apar-
cament. Per això, en aquests 
mateixos terrenys on s’instal·-
larà la pista multiesportiva, en-
tre el carrer de la Coral la Llàn-
tia i l’Avinguda de Vilanova, el 
consistori durà a terme, pas-
sat l’estiu, els treballs neces-
saris per a adequar una nova 
zona blanca d’aparcament per 
a 50 vehicles.

Les Comes tindrà un parc infantil dissenyat per la 
dibuixanta Pilarín Bayés, inspirat en El Patufet
REDACCIÓ / LA VEU

Les Comes comptarà ben avi-
at amb un parc infantil molt 
especial, inspirat en el conte 
d’en Patufet i decorat amb il-
lustracions de la ninotaire oso-
nenca Pilarín Bayés. Segons 
ha detallat aquest dimecres 
el tinent d’alcalde d’Entorn de 
l’Ajuntament, Josep Miserac-
hs, el nou parc s’instal·la en 
una zona verda a l’Avinguda 
dels Països Catalans, entre 
els carrers de Carles Riba i 
Capità Muntaner. Els treballs 
ja s’han iniciat i es preveu que 
estiguin enllestits el proper 
mes de juny. Miserachs afirma 
que “aquesta és una zona de 
la ciutat amb moltes famílies 

joves, amb molts infants, i cre-
iem que és un lloc molt ade-
quat per a ubicar-lo”. 
El parc estarà format per dos 
jocs de molla amb els dibui-
xos d’en Patufet i el Dineret, 
un tobogan amb el dibuix del 
Bou, un gronxador amb el di-
buix de la Col, un balancí amb 
el Cistellet i una caseta que 
és la Botiga. Hi ha també un 
panell de 2 metres d’alçada 
on s’explica el conte amb il-
lustracions. Els materials que 
s’utilitzen per als jocs són d’al-
ta qualitat i resistència, com 
ara fusta tractada o acer ino-
xidable, i es fabriquen d’acord 
a les normatives europees de 
seguretat. 

La idea inicial d’aquesta sèrie 
limitada de parcs va sorgir de 
l’Ajuntament de Vic, amb el 
suport econòmic de la Dipu-
tació de Barcelona.  A banda 
d’Igualada, s’ha instal·lat tam-

bé a Sant Cugat del Vallès, 
Alella, Santa Coloma de Gra-
menet, Tona, Roda de Ter, 
Masquefa o Sant Salvador de 
Guardiola.

Un parc així serà aviat a les Comes, entre els carrers Capità Muntaner i Carles Riba.

El jutge arxiva 
definitivament el 
cas de l’Espai pels 
Somnis

REDACCIÓ / LA VEU

El 10 d’abril el jutjat d’Iguala-
da va arxivar definitivament 
la causa penal oberta contra 
l’Espai pels Somnis en deses-
timar el recurs que havia pre-
sentat el Bisbat de Vic -propi-
etari del Casal- respecte una 
decisió anterior, del 5 de març, 
que ja havia decidit el sobre-
seïment del cas.
Els membres de l’Espai pels 
Somnis expliquen en un comu-
nicat que “tanmateix, aquesta 
és només una petita victòria, 
ja que la porta a un possible 
desallotjament no queda tan-
cada definitivament”. Alho-
ra, fan un agraïment “a totes 
aquelles persones, entitats i 
col·lectius que ens van donar 
suport davant de l’amenaça 
de desallotjament. Els seus 
suports, gestos, firmes i ànims 
van aconseguir aturar el desa-
llotjament del Casal”.
L’Espai reitera “la voluntat 
d’obrir el Casal a tota la ciutat. 
El Casal d’Igualada, que en 
gran part fou pagat amb apor-
tacions populars, va ser, és i 
serà un espai pel teixit associ-
atiu i per dinamitzar Igualada”.



Per poder entendre el 
per què dels problemes 
de sequedat ocular pri-
mer hem d’entendre 
què és i per què serveix 
la llàgrima.

La llàgrima és una es-
tructura formada per 
diverses capes que in-
teractuen entre elles i 
en la seva producció i 
secreció intervenen di-
verses glàndules.

La llàgrima té diverses 
funcions tal com:

- Lubricar la superfície 
cornial
- L’arrossegament de 
porqueria i cossos es-
tranys amb l’ajut del 
parpelleig evitant així 
danys a la còrnia.
- Aportament d’oxigen 
a les cèŀlules de l’epite-
li de la còrnia, les quals 
realitzen les seves funci-
ons metabòliques mit-
jançant aquest oxigen 
ambiental captat i trans-
mès per la llàgrima.
- Bacteriostàtic. La llàgri-
ma posseeix dins dels 
seus components liso-
zima i gammaglobulina 
les quals alteren i desfan 
els bacteris.
- L’absorció de rajos UV 
procedents de la llum 
solar.  
- D’humectant nasal. 
Està comprovat que a la 
persona que se li ha tret 
el sac lacrimal pateix de 
sequedat nasal.

Un fet important a tenir 
en compte és que qual-
sevol alteració de la llà-
grima influeix en l’agu-

ÒPTICA DURAN us parla de la 
llàgrima i de la sequedat ocular

desa visual (capacitat 
de veure correctament 
els objectes a una certa 
distància)
Actualment un gran 
nombre de persones 
(està descrit que un 30% 
de la població) pateix 
sensació de sequedat 
ocular al llarg de la seva 
vida.
Les causes són molt di-
verses. Però totes tenen 
alguna cosa en comú 
i és la deficiència en la 
quantitat i/ o qualitat 
de llàgrima natural de la 
persona.
- Edat: els homes i do-
nes a partir dels 50 anys, 
degut a problemes hor-
monals i problemes en 
el to palpebral, poden 
presentar problemes de 
sequedat ocular.
- Aŀlèrgies, ambients 
agressius com fum, pols, 
aires condicionats... 
també donen proble-
mes de sequedat ocular.
- L’ús d’ordinador ens fa 
disminuir la freqüència 
del parpelleig provo-
cant alteracions lacri-
mals.
- Usuaris de lents de 
contacte
- Persones operades de 
cataractes o intervenci-
ons refractives.

Símptomes de proble-
mes de sequedat ocular:

- Sensació de picor i/o 
coïssor
- Sensació de tenir arena 
dins els ulls
- Sensació de pesade-
sa de les parpelles i ulls 
cansats

- Vermellor d’ulls
- Visió borrosa
- Ulls plorosos
- Augment de la sensibi-
litat a la llum, a les lents 
de contacte i als cosmè-
tics
Parpelles inflades

Els factor que produ-
eixen sequetat ocular 
són múltiples . 
L’estudi i valoració de la 
quantitat i qualitat de 
la llàgrima ens ajudarà 
a aplicar el tractament 
més adequat

Si voleu aprofundir 
una mica més sobre 
el tema de la llàgrima 
us oferim una xerrada 
informativa.

CONSULTI’NS  I DEMANI HORA.

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria

-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada     
 Tel. 935107083

WWW.OPTICADURAN.ES       
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Demà dissabte, 24 de maig, 
a partir de les 10h, les coo-
peratives Tot Coses i Detalls 
Maristes de l’escola Maristes, 
Cinquelàpies i Copito de les 
Escolàpies i Els Millors Coo-
peratius i Units Nosaltres Po-
dem de l’Acadèmia Igualada, 
oferiran a la plaça de l’Ajun-
tament els productes que han 
elaborat durant el curs pre-
sent. Es tracta de sis coope-
ratives creades pels alumnes 
del curs de 5è de Primària, 
en el marc del programa Cul-
tura emprenedora a l’escola, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i coordinat a nivell 
local pels departaments d’En-
senyament i Universitats i de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada.  
Durant aquest curs, els alum-
nes han constituït una coope-
rativa, han elegit l’equip direc-
tiu, han redactat els estatuts, 
han fet l’aportació de capital 
inicial, han passat per l’Ajun-
tament per registrar la coope-
rativa i participar d’una sessió 
d’assessorament i han estat 
rebuts per l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, a qui han sol·
licitat el permís d’instal·lació a 
la via pública del mercat que 
tindrà lloc aquest dissabte. 
Els alumnes també han creat 

Les cooperatives escolars vendran demà els seus productes a la plaça de l’Ajuntament.

Nou sorteig 
de Forns AlemanyDemà, mercat de les cooperatives dels 

Maristes, Escolàpies i Acadèmia Igualada 

REDACCIÓ / LA VEU

Ja s’ha fet un nou sorteig de 
les targetes client del Forn 
Alemany. El sorteig es va fer el 
dissabte 10 de maig i el premi 
és un cap de setmana a Ma-
drid. El guanyador va ser la cli-
enta núm. 8063 Teresa Prats.

REDACCIÓ / LA VEU

Recentment l’Hospital d’Igua-
lada ha acollit el primer Curs 
Avançat de Cirurgia Endoscò-
pica per a residents R-3 i R-4 
de Catalunya (7·9 de maig). 
Aquestes jornades han supo-
sat la continuació a un projec-
te que es va iniciar fa 2 anys 
amb el Curs Bàsic de Cirurgia 
Endoscòpica, en aquella oca-
sió per residents R·1 i R·2, i 
que va ser valorat molt positi-
vament pels assistents.
Aquest curs, com en la ve-
gada anterior, va ser un èxit 
doncs ha comptat amb la par-
ticipació d’un total de 69 resi-
dents de tot el territori català 
i inclús amb alguns assistents 
de comunitats veïnes. La ma-
joria dels professionals partici-
pants ja havien tingut l’experi-
ència del curs anterior, fet que 
ha motivat a mantenir l’esforç 
docent que el organitzadors 
han volgut transmetre en cada 
edició.
L’objectiu fonamental del curs 
ha estat el de facilitar l’adqui-
sició als residents (R·3 i R·4) 
de les nocions necessàries 
per poder realitzar un proce-
diment quirúrgic per laparos-
còpia amb un grau suficient 
d’autonomia i seguretat. 
El curs, celebrat a l’Hospital 
d’Igualada, correspon a una 
iniciativa coordinada a tot el 
territori espanyol, amb cursos 
paral·lels a diferents comuni-
tats autònomes i coordinat pel 
Dr. Pere Brescó, cap de Gine-
cologia i Obstetrícia de l’Hos-
pital d’Igualada i president 
actual de la Secció d’Endos-
còpia de la Societat Espanyo-
la de Ginecologia i Obstetrícia 
(SEGO). 

Acaba un curs de 
cirurgia endoscòpica 
a l’Hospital 
d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 24 de maig, 
l’equipament juvenil La Kaser-
na i el departament de Joven-
tut de l’Ajuntament, juntament 
amb la Zona Jove d’Iguala-
da, han preparat una jornada 
d’animació i activitats a l’aire 
lliure per gaudir en família. 
Aquesta és una iniciativa ju-
venil impulsada per nois i no-
ies voluntaris de la ciutat, que 
s’apleguen per organitzar un 
dia dedicat a fer contents els 
més petits. 
El Gran Joc Familiar és una 
activitat oberta a les famílies, 
amb propostes especialment 
pensades per als infants, com 
ara jocs, danses, tallers artís-
tics i un gran mural comunita-
ri. Aquest any, a més, hi haurà 
l’espectacle de teatre i dansa 
infantil Cuentos chinos, de la 
companyia Kernel Dance The-
atre a partir de les 18:30h.  
La iniciativa tindrà lloc a la Pla-
ça de l’Ajuntament durant tota 
la jornada de dissabte, de les 
11 a les 14h i de les 17 a les 
19h. 
 

El Gran Joc Familiar 
torna demà a la plaça 
de l’Ajuntament

els productes que vendran al 
mercat, la majoria dels quals 
estan elaborats amb materi-
als reciclats, oferint una àm-
plia varietat. Tothom qui ho 
vulgui podrà veure aquests 
productes i fins i tot comprar·
ne algun. Una part dels bene-
ficis els destinaran a diferents 
ONGs locals. 
El projecte Cultura empre-
nedora a l’escola està liderat 
per la Diputació de Barcelona, 
compta i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
amb l’acompanyament de Val-
nalón, entitat que es dedica a 
la promoció de l’emprenedoria 
a l’escola, i que té una nota-
ble trajectòria a nivell de tot 
l’Estat. El programa educatiu, 
a través del treball per projec-

tes, contempla la  creació, or-
ganització, gestió i tancament 
d’una cooperativa escolar de 
la qual formen part els alum-
nes d’una aula de l’últim cicle 
de Primària. Durant el desen-
volupament d’aquest projecte 
es treballen diferents compe-
tències bàsiques. 
Aquest és el tercer any de de-
senvolupament del projecte. 
Durant aquest curs hi partici-
pen un total de 2.119 alumnes 
de 53 centres educatius i 25 
municipis de la província de 
Barcelona. A la ciutat d’Igua-
lada, les escoles Maristes –
per tercer any–, Escolàpies 
–per segon any–, i l’Acadèmia 
Igualada –per primer cop– 
participen del projecte. 
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Amb l’objectiu de promoure les 
diferents branques de les TIC 
entre els joves i infants –ja que 
és en aquestes edats quan es 
desperten les motivacions que 
influiran més tard en decidir 
cursar uns o altres estudis–, 
el departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada i TIC Anoia 
van impartir, dijous passat, un 
seminari adreçat a docents i 
pares d’alumnes de primària 
de l’Anoia perquè coneguin 
de prop les diferents eines 
educatives i de prototipatge 
existents. La iniciativa s’inclou 
dins el Programa “Informàtica 
i Comunicacions, professions 
de futur” que impulsen des del 
mes d’abril i que fins al juny 
implementarà tres blocs d’acti-
vitats. El primer va consistir en 
una sessió informativa sobre 
els diferents estudis d’informà-
tica i comunicació i les seves 
sortides laborals. El segon (en 
curs actualment) està centrat 
en la robòtica i la programació 
i, finalment, el tercer consis-
teix en un taller d’iniciació a la 

TIC Anoia imparteix un seminari per a 
professors i pares d’alumnes de primària

El 14 de juny es farà a 
Igualada una trobada 
d’Agrupacions 
Astronòmiques de 
Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

El 14 de juny es farà la Pri-
mera trobada d’agrupacions 
astronòmiques de Catalunya  
a Igualada. La trobada té com 
a  objectiu posar en contacte 
diferents agrupacions astro-
nòmiques catalanes per tal de 
saber cada u que fa i que ha 
fet l’altre, mirar de fer xarxa i 
de poder treballar en projectes 
comuns. No tan sols vol ser un 
lloc per a les diferents agru-
pacions, si no que també vol 
ser un punt per tal de conèi-
xer agrupacions i que aquelles 
persones que tinguin interès 
per l’astronomia i no pertanyin 
a cap agrupació tinguin la pos-
sibilitat de trobar el seu lloc.
La jornada es farà al Museu 
de la Pell i és oberta a tothom 
de forma gratuïta, però cal 
acreditar-se a www.taac.cat.

programació de webapps per 
a joves. 
El nombrós públic que dijous 
va omplir la sala d’actes d’Ig·
Nova Empresa per endins-
ar·se en el món de robòtica i 
la programació va descobrir, 
amb explicacions detallades 
i demostracions reals, què és 
LEGO Education, Scratch i 
Arduino. Aquest seminari va 
servir d’introducció als tallers 
gratuïts que es duran a terme 
els tres propers dijous. El 22 
de maig serà de programació 
amb Scratch; el 29, de robò-
tica amb plaques d’Arduino 
i programació Scratch; i el 5 

de juny, de LEGO WeDo® i 
LEGO Mindstorms®. Així, pa-
res i professors podran expe-
rimentar en primera persona 
aquestes eines TIC i, si ho 
volen, traslladar·les després a 
casa o a l’aula. Per ampliar la 
informació sobre el programa 
i formalitzar les inscripcions 
a les activitats: www.ticanoia.
cat/professionsdefutur. A dia 
d’avui ja hi ha una trentena 
de participants i les inscripci-
ons continuen obertes. Tots 
tres tallers es realitzaran a Ig·
Nova Tecnoespai de 19.30h a 
20.30h.  
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Concessió subjecta als criteris de risc de ”la Caixa”. NRI: 918-2014/9681

Avui és un dia molt especial, tan especial que fins 
i tot el so del despertador et resultarà agradable. 
Un gran dia per posar en marxa un nou projecte, 
estrenar cotxe o començar unes reformes. 
Perquè amb el nou CrèditAvui podràs disposar 
d’un préstec de fins a 40.000 €.

Nòmina multiEstrella

CrèditAvui
Avui amb la nòmina, fins a  
40.000 euros per als teus projectes 

24 seleccions, 80 partits, 
totes les estrelles del bàsquet mundial
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El Rec.0 arribarà aquest pro-
per mes de juny a la seva de-
sena edició, amb el Rec.09 -la 
primera era zero-. Pels orga-
nitzadors, la desena edició del 
Rec.0 Experimental Stores, 
que se celebrarà els propers 
4, 5, 6 i 7 de juny, és la pro-
va de la consolidació de l’ex-
periment de retail amb pop up 
stores. 
L’evolució del Rec.0 Experi-
mental Stores: 
REC.0 | 27 i 28 novembre 
2009 | 11 marques | 7 pop 
up stores | 8.000 visitants | 
10.000 peces venudes
REC.01 | 3, 4 i 5 juny 2010 | 
22 marques | 17 pop up stores 
| 23.000 visitants | 35.000 pe-
ces venudes
REC.02 | 25, 26 i 27 novembre 
2010 | 25 marques | 15 pop 
up stores | 25.000 visitants | 
39.000 peces venudes
REC.03 | 2, 3 i 5 Juny 2011 | 
31 marques | 22 pop up stores 
| 28.000 visitants | 44.000 pe-
ces venudes
REC.04 | 17, 18 i 19 Novem-
bre 2011 | 35 marques | 20 
pop up stores | 38.000 visi-
tants | 56.000 peces venudes
REC.05 | 7, 8 i 9  Juny  2012 | 
45 marques | 30 pop up stores 
| 45.000 visitants | 72.000 pe-
ces venudes
REC.06 | 15, 16  i 17 Novem-
bre 2012 | 46 marques | 22 
pop up stores | 60.000 visi-
tants | 80.000 peces venudes
REC.07 | 5, 6 i 7 de Juny 2013 
| 57 marques | 30 pop up sto-

El Rec.0 tornarà a Igualada del 4 al 7 de juny.

El Rec.0 ultima els preparatius 
de la desena edició

Si ens atenem als pronòs-
tics que fan els economistes 
i els governs, quan parlen 
de la recuperació queda 
encara una dècada perquè 
la nostra taxa d’atur torni a 
nivells del 2007. Uns són 
més pessimistes i els al-
tres més optimistes. Però 
parlen d’una reducció anual 
de l’ordre del 5% de la taxa 
d’atur. I ho fan com si no-
més es tractessin de xifres. 
Com els generals parlen de 
baixes dels soldats enviats 
a la batalla. Però al darrere 
de cada número hi ha una 
família, una persona i unes 
il·lusions trencades. Per la 
perspectiva estem davant 
d’una situació literalment 
insuportable pels afectats i 
també inacceptable social-
ment. 
De complir-se aquestes 
previsions, el 2025 hi haurà 
persones que mai no hau-
ran tingut ocasió de treba-
llar. Hauran estat sempre 
a l’atur. I això no és una 
qüestió que es pugui tan-
car amb frivolitat. Ni quan 
es produeixen brots violents 
de gent que es revolta con-
tra aquesta situació. Tard o 
d’hora tota la nostra soci-
etat patirà les conseqüèn-
cies de mantenir polítiques 
malsanes. I, en lloc de po-
sar-se a arreglar el fons del 
problema, els polítics es 
posen a queixar-se de les 
aparences. No els agraden 
els escraches. Tampoc que 
els insultin quan alguns atu-
rats, o gent que ha perdut 
la seva casa per no poder 
pagar una hipoteca, crida 
a persones que ostenten 
càrrecs públics i cobren so-
bresous dels seus partits. 
Que cobren de dotzenes de 
llocs, on tenen unes dietes 
mensuals equivalents al sou 
amb que molts han de pas-
sar tot l’any. 
Hi ha prebendes que són 
intrínsecament fastigoses. 
Torna a créixer el parc de 
vehicles assignats a càrrecs 
que fa molt temps que han 
oblidat a qui representen. 
Realment sorprèn que no 
hi hagi més resposta social 
davant tanta impunitat. Els 
jutjats instrueixen amb pocs 
mitjans i requereixen molt 
temps. Els prohoms que 
surten als diaris per les se-
ves malifetes, mai tornen els 
diners que han robat. Alguns 
van a la presó, més com a 
cap de turc, que com a cer-
vells de les diverses trames 
de corrupció en la que es-
taven. I un incomprensible 

PERE PRAT

fons de resignació ho va 
amarant tot i amagant el que 
realment passa. Una forma 
d’entendre que els mals que 
es pateixen ens porten a un 
futur inevitable. I no ho és. 
Totes les previsions es fan 
extrapolant el passat, pen-
sant que la tendència es 
mantindrà. Així tot el que 
passarà està condicionat pel 
que faran les persones que 
integren el cos social. I si no 
es fa res diferent, aquestes 
previsions es convertiran en 
realitats. Però en economia, 
des Schumpeter, ja se sap 
que les coses noves neixen 
de la destrucció de les es-
tructures del passat. Igual 
que la primavera substitueix 
a l’hivern, i és substituïda 
per l’estiu i més tard, per la 
tardor i de nou l’hivern. No 
hi hauria d’haver resignació 
davant una situació inac-
ceptable però no inevitable. 
Cal trencar la  inèrcia de les 
xifres macroeconòmiques. I 
de les tendències matemàti-
ques. Tot canviaria amb po-
lítiques actives d’ocupació, 
ajuts a les empreses i elimi-
nació de traves. Exactament 
tot allò del que es parla quan 
hi ha eleccions, però que 
s’oblida durant tot el mandat. 
S’ha de recuperar l’ocupació 
en un temps relativament 
curt. Per idear-los i posar-
los en pràctica només hi ha 
una condició indispensable, 
no desviar la mirada d’un 
fet que no hauria d’admetre 
discussió: que les coses no 
poden continuar així. I si  cal 
modificar el model productiu 
es fa. Sempre hi han hagut 
projectes rendibles. Empre-
ses que guanyen diners i 
han aprés a moure’s en en-
torns complicats. Altres no. 
Paralitzades per diferents 
circumstàncies, no han sa-
but o pogut canviar el seu 
sistema de treballar i desa-
pareixeran.
S’han de canviar coses, però 
no ho han de fer aquells que 
només pensen en omplir la 
seva butxaca amb les com-
pensacions dels afavorits. 
Perquè s’ha de pensar més 
en les persones i no tant 
en el benefici financer. No 
oblidem que el descens de 
la prima de risc no és mèrit 
del govern, sinó el premi que 
reben els nostres creditors 
per la docilitat d’una societat 
martiritzada per l’atur i els 
impostos. I això es pot i s’ha 
de canviar.

Sí que es pot

res | 76.000 visitants | 150.000 
peces venudes
REC.08 | 6, 7, 8 i 9 Novembre 
2013 | 57 marques | 30 pop 
up stores | 90.000 visitants | 
166.000 peces venudes
Rec.0 Experimental Stores ha 
crescut i s’ha consolidat en 
quatre anys. De les 11 mar-
ques de la primera edició s’ar-
riba a les més de 60 marques 
que formen el Rec.09, amb 
més de 90.000 visitants que 
passen pel barri del Rec.
Aquesta desena edició del 
Rec.09 segueix comptant 
amb marques que ja són re-
ferents com Desigual, Levi’s, 
Quiksilver, Sita Murt, TCN, 
Custo Barcelona, Mango, DC, 
Kickers, Ash, Lacoste, Vialis, 
Punto Blanco, Textura, Roxy, 
Buff, LTB Jeans, Dockers, Mi-
sako, Ontop Barcelona, New 
Zealand Auckland, Miss me, 
Messcalino... I amb els dis-
senyadors Miriam Ponsa, Jo-

sep Abril, Txell Miras, Kupuri, 
Dütch Delight, Visual Poetry 
Barcelona, Antonio Miró, Box-
ley, Catherine Parra, David 
Valls, Gorni Kramer, Javier 
Simorra, Toni Francesc, Ve-
neno en la Piel, Who i Jor-
di Rafart. A més, el Rec.09 
incorpora marques noves 
com les reconegudes Replay 
Shoes, Birkenstock, Yerse, 
Franklin&Marshall, Hackett, 
Loreak Mendian, Lupo, Vero 
Moda i Nudie Jeans. I tam-
bé s’instal·len al Rec.09 no-
ves marques esportives com  
WeSC i Best.  
Així mateix, l’espai RecKids 
s’amplia en aquesta desena 
edició, amb les marques in-
fantils Al agua patos, Anguè 
Anguè, yporqué, Cawana, 
Cóndor, Somnens, Bean’s 
Barcelona, Mon Marcel, Micu 
Micu, Piu et Nau, Mamadú, 
Kickers, Textura Baby & Kids, 
Desigual Kids i Lacoste. 

Un cava de Bohigas, seleccionat pel 
prestigiós The New York Times
REDACCIÓ / LA VEU

En un reportatge titulat “Sum-
mer’s Winners: 20 Wines por 
$20” (Guanyadors de l’estiu: 
20 vins per 20 dòlars), el pres-
tigiós diari nord-americà The 
New York Times afirma que el 
cava Bohigas Brut Nature “és 
lleuger i espumós, saborós i 
fresc, amb puresa que dema-
na reomplir el got”, alhora que 
recomana el seu maridatge 
amb gambes i ostres.
Actualment, Bohigas és pre-
sent a un total de 17 països 
de tot el món i el negoci a l’es-
tranger suposa el 89% del to-
tal de les vendes. Per al mer-
cat exterior, Bohigas forma 
part de Terra Nostra de Vinos, 
un consorci format per cinc ce-
llers de diferents denominaci-
ons d’origen. 
El mercat estranger que més 
ha crescut el darrer any és 
precisament el dels Estats 

Units, que actualment suposa 
el 7% de la facturació total, a la 
vegada que es preveu un nou 
increment de cara el 2014.  
Caves Bohigas és un celler 
amb més de vuit segles d’his-
tòria situat  a les caves i vinyes 

de Can Macià, amb prop de 
200 hectàrees d’extensió.  
Produeix anualment al voltant 
de 650.000 ampolles, entre 
560.000 de cava i 90.000 de 
vi. Gairebé el 90% es distribu-
eix al mercat exterior.

El cava Bohigas -sisè per l’esquerra- a les pàgines del New York Times.
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MOTOR / LA VEU

Aquest cap de setmana torna 
a la nostra ciutat l’emoció del 
4x4. Dissabte, de les 9 a les 2 
del migdia i de 4 a 8 del vespre 
i diumenge al matí, de les 9 a 
les 2, a l’esplanada de l’avin-
guda Catalunya, té lloc la 4a 
Matinal 4x4 Ciutat d’Igualada 
organitzada per la secció 4x4 
del Motoclub Igualada.
Tothom qui tingui un vehicle 
4x4 i ganes de passar-ho molt 
bé, pot gaudir de les pistes 
que l’organització ha preparat 
per a l’ocasió en l’espai que hi 

L’emoció del 4x4 torna aquest cap de setmana 
amb la 4a Matinal Ciutat d’Igualada 

Aquest any, com a novetat a 
la Matinal 4x4 Ciutat Iguala-
da hi trobareu zones de ràdio 
control.
L’organització ha habili-
tat una part de terreny on 
hi podreu trobar una zona 
crawling per a aquells que 
busquen emocions amb el 
seu cotxe teledirigit. Aquest 
circuit serà més específic i 
tindrà un cert punt de dificul-
tat. 
L’altre circuit estarà més en-
focat a nens i nenes o aficio-
nats, amb menys obstacles i 
d’una dificultat menor.
Aquesta va ser una deman-
da que van fer uns aficionats 
de la comarca al radiocontrol 
durant la matinal de l’any 
passat i que aquest any es 

La novetat d’aquest any: zones de 
radiocontrol

ha comprès entre la rotonda 
del carrer Lleida fins davant 
de Can Busqué, un total de 
5 hectàrees de terreny en les 
quals hi trobareu tot tipus de 
pistes aptes per a totes les ca-
tegories de cotxes.
Les inscripcions es fan el ma-
teix dia i tenen un preu únic de 
20 euros en què s’inclouen els 
dos dies i tots els serveis que 
l’organització ha preparat per 
a l’esdeveniment.
A la zona hi trobareu una pis-
ta per a vehicles SUV i 4x4 de 
sèrie, una pista per als més 

atrevits, pistes de radiocontrol, 
diversos estands amb acces-
soris i recanvis, servei de bar 
amb begudes, entrepans i ca-
fès, una zona infantil amb in-
flables, cotxes de pedals i qui 

ho desitgi també podrà pren-
dre part en el concurs fotogrà-
fic de l’esdeveniment.
Joan Manel Tomàs és l’ànima 
de la Matinal 4x4 i destaca es-
pecialment com  a novetat de 
l’edició d’aquest any les acti-
vitats que han preparat per al 
més menuts. “Ens trobàvem 
que molta gent ve amb la fa-
mília i els nens quedaven una 
mica despenjats, aquells que 
no els agraden els cotxes no 
sabien què fer i aquest any 
hem apostat per oferir un es-
pai lúdic per als més menuts 
amb inflables, uns cotxes a 
pedals i altres activitats dedi-
cades a ells”.
De mica en mica la Matinal 4x4 
d’Igualada s’ha anat consoli-
dant i cada vegada atreu més 
públic. “L’edició de l’any pas-
sat -explica en Joan Tomàs- 
va aplegar moltíssima gent de 
públic i ens vam adonar que, 
per seguretat, havíem de deli-
mitar les zones per on passen 
els vehicles i les zones per on 
pot passar el públic perquè, 
amb l’emoció, la gent s’acos-
ta massa als cotxes”. Per a 
aquesta edició l’organització 
ha fet uns carrils habilitats i 
delimitats per al públic com a 
mesura de seguretat i per evi-
tar accidents.

Per als 4x4 hi haurà una zona 
per als cotxes SUV i de Sèrie, 
que és una zona més fàcil,  hi 
haurà una zona per a vehi-
cles 4x4 preparats i es vol fer 
una zona extrema per a uns 
prototips especials, que és 
molt dura, no és apta per als 
cotxes que no estan especial-
ment preparats, però és molt 
espectacular.
Aquest any la zona de SUV i 
de Sèrie serà més llarga que 
l’any passat, arribant fins a to-
car de Can Busqué, per tant 
els vehicles tindran més pista.
Joan Manel Tomàs explica que 
la idea d’organitzar una mati-
nal d’aquest tipus a Igualada 
va sorgir després de participar 
en el Campionat de Catalunya 
juntament amb en Xavi Barga-
lló i veient que l’afició al món 
del 4x4 anava en augment. 
La Matinal 4x4 Ciutat d’Igua-
lada es pot fer gràcies als 
terrenys que l’Ajuntament de 
la ciutat cedeix i a les aporta-
cions de molts patrocinadors 
que creuen en aquesta acti-
vitat. Des de l’organització en 
Joan Tomàs agraeix profun-
dament tant les aportacions 
econòmiques com la feina que 
els molts voluntaris fan desin-
teressadament per tal que tot 
surti bé.

du a terme. Els mateixos afi-
cionats al ràdio control han 
preparat les zones, que cons-
ten de tres circuits: un circuit 
crawler, un cricuit ral.li i un 

circuit per a nens. Qualsevol 
nen que tingui un 4x4 tele-
dirigit pot venir a provar-lo 
a les zones habilitades per 
a ells.
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La matinal 4x4 dóna moltes 
imatges impactants que fan les 
delícies dels aficionats a la fo-
tografia i per això l’organització 
promou un concurs fotogràfic 
obert a tothom del qual en sor-
tiran tres guanyadors.
Les fotografies que es presen-
tin al concurs només poden 
ser fetes els dies de la Matinal 
4x4 Ciutat d‘Igualada del 2014 
i cada participant només podrà 
presentar tres fotografies al 
concurs. Les fotografies s’han 
d’enviar al correu electrònic 

Concurs de fotografia de la Matinal 4x4

Un automòbil tot terreny o 
vehicle tot terreny, conegut 
simplement com tot terreny 
o jeep, és un tipus d’automò-
bil dissenyat per a ser con-
duït per tot tipus de terreny. 
Aquests automòbils van sor-
gir com a necessitat en les 
guerres de principis del segle 
XX, i van ser adaptats per a 
ús civil i aprofitats per realit-
zar travessies, vigilar zones 
protegides i moure’s en ter-
renys aspres o relliscosos. 
Gairebé tots els automòbils 
tot terreny actuals incorporen 
tracció a les quatre rodes. 
Avui en dia són imprescindi-
bles en zones rurals, d’alta 
muntanya, deserts i en gene-
ral en qualsevol lloc de difícil 
accés per als vehicles “nor-
mals”. No obstant això, l’ús 
d’aquests vehicles s’estén 
més enllà del professional, 
que segueix existint, pel que 
avui en dia el més comú és 
l’ús recreatiu.

Un vehicle esportiu utilitari 
(SUV) tradicional és un auto-
mòbil tot terreny que té xas-
sís i està adaptat per a un ús 
majoritari en asfalt. Aquests 
no disposen de reductora i 
poden no tenir tracció a les 
quatre rodes, la seva sus-
pensió té recorregut menor 
i el refús al pis és menor. 
Els SUV, encara capaços en 
camp, en no comptar amb 
reductora la seva capaci-
tat de sorteig d’obstacles és 
menor que en els altres vehi-
cles tot terreny. També solen 
ser menys resistents davant 
l’ús intensiu en condicions 
adverses de conducció, Els 
vehicles esportius utilitaris 
«compactes» tenen xassís 
monocasc i estan basats en 
plataformes de tracció da-
vantera convertits en tracció 
integral, o en les quatre ro-
des.

El vehicle tot terreny, apte 
per conduir en les zones més 
complicades

concurs@4x4igualada.com i el 
termini d’admissió és fins el 22 
de juny de 2014.
El nom de l’arxiu que s’enviï 
ha de ser el nom i cognoms de 
l’autor i el títol de la fotografia.
El veredicte serà inapeŀlable i 
decidit per membres de l’orga-
nització i del jurat. Es valoraran 
les fotos més impressionants, 
espectaculars, salvatges i di-
vertides i el 30 de juny es farà 
públic el nom dels guanyadors 
del concurs.
Els premis seran lots de pro-
ductes valorats el 150 euros el 
primer premi, 100 euros el se-
gon i 50 el tercer
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REDACCIÓ / AL-PI-NISME ESPORTIU

El passat diumenge 18 de 
maig es va tornar a viure a 
Igualada la Festa de l’Arbre 
de Maig, recuperada fa tres 
anys per l’Al-Pi-nisme Club 
Esportiu.
La Festa va començar a les 7 
del matí a la plaça Pius XII, on 
més d’un centenar de perso-
nes vestides amb camisa de 
quadres, faixa i barretina van 
anar caminant fins als boscos 
de Can Titó per anar a buscar 
el pi, anomenat Maio. A més a 
més, aquest any es va afegir 
un nou element de la Festa: 
un mocador de farcell per do-
nar uniformitat a tots els parti-
cipants. Un cop al bosc es va 
talar l’arbre a cops de destral, 
de més de 23 metres d’alçada 
(el més alt de totes les edici-
ons celebrades), i se li van 
treure totes les branques dei-
xant només un plomall al cap-
damunt. Seguidament, tots 
els participants, que s’havien 
llevat de bon matí, van gaudir 
d’un bon esmorzar de pa amb 
tomàquet i botifarra i coca i xo-
colata per recuperar forces.
Com a novetat d’aquest any, 
es va comptar amb la col-
laboració de l’Antic Gremi 
dels Traginers per ajudar en 
el transport de l’arbre. Tot i ha-
ver-hi algunes complicacions 
en un principi, finalment es va 
aconseguir carregar el Maio 
dalt d’un carro dels Traginers 
i va ser portat per un cavall 
pels carrers de Vilanova del 
Camí i fins a l’inici del municipi 
d’Igualada. Just en aquell punt 
es va començar la portada de 
l’arbre a força de braços a da-
munt les espatlles dels porta-
dors, que avançant a bon pas 
i a ritme de música i dels trets 
dels Trabucaires van aconse-
guir arribar fins a la plaça Pius 
XII. Llavors es va procedir a 
treure tota l’escorça de l’arbre 
perquè quedés ben pelat i net. 
Va arribar el moment més es-
pectacular, de més tensió i 
concentració de la Festa. Es 
va fer un silenci absolut a la 
plaça. Sota les ordres de l’Ai-
xecador i amb l’ajuda i força de 
tota la plaça es va aconseguir 
l’objectiu: tornar a plantar el pi. 
L’arbre de més de 23 metres 
i les seves característiques no 
ho van posar del tot fàcil, però 
amb la coordinació, l’estratè-
gia i el treball en equip es va 
aconseguir plantar. L’alegria i 
els aplaudiments van esclatar 
a la plaça. Per celebrar-ho es 
va fer una ballada de germa-
nor en rotllana amb tots els 
participants al voltant del Maio 
com a veneració del símbol 
plantat. Tot seguit hi va haver 
el dinar popular a la mateixa 

L’Arbre de Maig, el Maio, plantat a la plaça, diumenge al matí.

23 metres d’alçada a la Festa de 
l’Arbre de Maig a la plaça Pius XII

plaça i sobretaula amb cançó 
improvisada.
A la tarda va arribar l’esperat 
concurs de Grimpaires. El bon 
temps d’aquest any va per-
metre per primer cop realitzar 
el concurs sencer sense pro-
blemes. Més d’una quinzena 
de valents van participar per 
intentar arribar fins a dalt del 
Maio, des de grans fins a pe-
tits. Més d’un va aconseguir 
desafiar l’altura de l’arbre i 
va arribar al capdamunt tot 
tocant la campana; altres es 
van quedar a la meitat, però 
orgullosos d’haver-ho intentat. 
Tota la plaça estava amb els 
ulls ben oberts i el cap mirant 

enlaire animant als intrèpids 
grimpaires. Els que van acon-
seguir la fita es van endur un 
fuet i els més ràpids van gua-
nyar un pernil.
Després de repartir un bon 
berenar per a tothom, la Festa 
va finalitzar amb l’entrega de 
premis. Va ser una jornada 
intensa i emocionant i tothom 
va marxar cap a casa satisfet 
de l’esforç realitzat i embada-
lits amb la bonica imatge del 
Maio plantat al bell mig de la 
plaça Pius XII. Per aquells que 
no varen poder gaudir de la 
Festa, l’Arbre de Maig restarà 
plantat a la plaça Pius XII fins 
a finals de mes. 

L’arbre es va traslladar des de Vilanova fins a la plaça, primer en carro, i després a braços..

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest any la Coordinadora 
de Gegants i Capgrossos de 
l’Anoia està d’aniversari, i ho 
celebrarà aquest dissabte, 24 
de maig, a Igualada, amb una 
gran festa oberta a tothom. 
Ara fa quinze anys les colles 
de l’Anoia van decidir fer pinya 
i unir-se per crear una entitat 
que difongués el fet geganter 
arreu de la comarca. Tot això 
no hauria estat possible sen-
se la cooperació de totes les 
colles, que s’han fet costat per 
tirar endavant els projectes, 
també en els moments durs. 
La festa començarà a les 5 
de la tarda, a la plaça de Cal 
Font, amb una espectacular 
cercavila que portarà les co-
lles de la comarca fins a la 
plaça de Sant Miquel. Allà es 
faran els parlaments de l’acte 
institucional del quinzè ani-
versari, en què intervindran 
representants de la junta actu-
al de la Coordinadora, d’anti-
gues juntes (als quals es farà 

Demà, cercavila en ocasió dels 
15 anys de la Coordinadora de 
Gegants i Capgrossos

també un reconeixement en 
agraïment a la seva tasca), 
de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya, de 
l’Ajuntament d’Igualada i del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia. El Consell col·labora en el 
quinzè aniversari de la Coor-
dinadora de Gegants i Cap-
grossos de l’Anoia aportant el 
suport logístic per fer possible 
l’esdeveniment i fent-se càrrec 
de la difusió i promoció. 

Ball Comarcal
El plat fort de la celebració, 
que servirà de cloenda de la 
festa, serà l’estrena del Ball 
Comarcal que han creat ex-
pressament les colles amb 
motiu d’aquest quinzè aniver-
sari com un element identifi-
catiu de totes elles. Les colles 
el ballaran conjuntament amb 
tots els gegants alhora.
La Coordinadora anima tot-
hom a sortir al carrer per gau-
dir del fet geganter i dels actes 
d’aquest quinze aniversari.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, per segon any 
consecutiu s’ha organitzat una 
trobada de totes aquelles per-
sones que van ser els primers 
infants que van viure al barri 
de Montserrat quan aquest es 
va formar. Són aquells nens 
que van passar la seva infan-
tesa i adolescència en el barri 
igualadí i que van créixer al 
voltant de l’equip de futbol.

La trobada serà pels volts de 
les 12 del migdia al davant del 
bar Alaga, al carrer de Pau 
Muntadas i des d’allà s’anirà 
cap a Ca l’Andorrà on tindrà 
lloc un dinar de germanor.
Una seixantena de persones 
vingudes d’arreu han respost 
a la crida de la trobada que té 
com a lema “Gent i amics del 
barri”.

Segona trobada dels primers 
habitants del barri de Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU

El Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya CAT112 ha atès 
durant el primer trimestre 
d’aquest any 245.043 truca-
des operatives, al voltant del 
2,17% més que en el mateix 
període del 2013. Entre gener 
i març de l’any passat es van 
atendre 239.834 trucades.
Des de l’Anoia s’han rebut 
3.152 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 2,3% 
menys que en el mateix perí-
ode l’any 2013 (3.404 truca-
des). La majoria d’aquestes 
van ser per demanar assis-
tència sanitària 1.171 (37,2%) 
mentre que van ser 964 truca-
des durant el primer trimestre 
de l’any 2013; per motius de 

seguretat 791 (25,1%) mentre 
que van ser 857 trucades du-
rant els primers tres mesos de 
l’any anterior; 660 per motius 
de trànsit (20,9%) el mateix 
nombre de trucades que en el 
mateix període de l’any 2013; 
i per incendis 191 trucades 
(6,1%) mentre que van ser 
141 trucades durant el primer 
trimestre de l’any 2013.
D’aquestes trucades des de 
l’Anoia, un 35%, es van fer 
des d’Igualada (1.015 truca-
des i 979 les fetes en el ma-
teix període de l’any anterior); 
395 avisos es van rebre des 
de Piera (12,5%) mentre l’any 
anterior van ser 352; i 235 tru-
cades es van fer des de Vila-
nova del Camí (7,5%) , 177 
l’any passat.

3.152 trucades al 112 des de 
l’Anoia en el primer trimestre
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REDACCIÓ / ASS. GENT GRAN

El passat divendres, 16 de 
maig, el Casal del Passeig 
va acollir la inauguració de la 
Primavera Gran 2014. Hi van 
assistir l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, el tinent d’al-
calde d’Acció Social, Joan 
Torras, el regidor d’Urbanisme 
i Mobilitat, Jordi Pont, el pre-
sident de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada, Lluís Mas, i 
les diputades al Parlament de 
Catalunya, Maria Senserrich i 
Alba Vergés. 
L’acte es va tancar amb una 
actuació de la Coral Terra Nos-
tra i un petit refrigeri per a tots 
els assistents. Fins el proper 
dia 26 de maig, el programa 
d’activitats inclou nombroses 
propostes adreçades a la gent 
gran, com ara excursions, visi-
tes culturals, xerrades, tallers i 
actes musicals.
Diumenge passat en el Teatre 
Municipal de l’Ateneu, es po-
dia palpar l’èxit del Nou espec-
tacle del Grup de Play Back 
de l’Associació, doncs varem 
poder contemplar a un públic, 
que des del primer moment, 
es va sentir captivat i entusi-
asmat de l’actuació d’aquest 
grup d’homes i dones, que hi 
posaven el cor i l’ànima i so-
bre tot el cos, ja que les seves 
interpretacions també reque-
reixen un esforç, a més a més 
pel fet de la rapidesa en les 
seves sortides a escena, sen-
se aturar-se per res.
Aquest esforç i la seva il·lusió, 
va fer que l’Ateneu, ple de gom 
a gom, es canses d’aplaudir. 
És un goig poder fer realitat el 
nom que porten: “Llum i Co-
lor”,  ja que el seu ampli ves-
tuari (Pere Via) donava vida 
als artistes, que feien de cada 
cançó una gran interpretació, 
dins de la gran diversitat i qua-
litat de les mateixes.
De fet també cal remarcar 
que, un Teatre com l’Ateneu, 

Inauguració de la Primavera Gran, la passada setmana.

Els menys joves d’Igualada gaudeixen 
de les activitats de la Primavera Gran

Actuació del conegut grup de play-back.

dona moltes possibilitats per 
la bona  actuació, per la seva 
amplitud i serveis, amb un 
equip tècnic molt col·laborador 
i disposat a fer que els artistes 
si sentin bé.
Una vegada més l’actuació del 
Grup de Play Back, ha estat 
un repte pels seus membres 
que han vist culminada una 
nova fita, doncs el seu treball 
de cada un/a ha estat recom-
pensada i cada vegada serà 
més difícil superar-se, però el 
caliu de les persones assis-
tents dóna força en el seu tre-
ball, que sota la Direcció de la 
Pilar Benito amb la seva ener-
gia i empenta, fa que millorin i 
mantinguin aquest nivell. Ella 
també fa un esforç per esco-
llir i plasmar cada una de les 
actuacions d’acord amb els 
membres del Grup i com s’ha 

vist, això funciona. 
La llista de les persones que hi 
treballen, per fer-ho possible, 
seria llarga, però sí que volem 
remarcar que cada un aporta 
quelcom i els membres de la 
Junta de l’Associació al cap-
davant. Enhorabona a tots !!

Tertúlia del Casal
Nova programació per la ter-
túlia de l’últim dijous de maig, 
doncs degut a l’acabament 
de les Festes de la Primave-
ra Gran, aquest final de més 
de maig,  es trasllada al dijous 
primer de juny, dia 5 a les 7 de 
la tarda. El tema és: “El  Parla-
ment de Catalunya, des de la 
visió de la dona” , per això par-
ticiparan les dues diputades 
de l’Anoia, Maria Senserrich i 
Guitart per CIU, i Alba Vergés i 
Bosch per ERC.  

REDACCIÓ / LA VEU

El  Sindicat de Pensionistes 
i Jubilats de CCOO ja fa uns 
mesos s’està reorganitzant a 
la nostra comarca de l’Anoia. 
Atesa la situació que pateix la 
gent gran “amb retallades con-
tinuades en les quanties de 
les pensions, a la sanitat i en 
l’atenció a la dependència, ens 
marquem  l’objectiu d’agilitzar 
la defensa dels interessos que 
se‘n estan manllevant”, expli-
quen des del sindicat. 
“Volem recordar que a l’hora 
de lluitar pels nostres drets, 
els treballadors i treballadores 
mai ens jubilem, i més ara que 
ens trobem amb aquesta cri-
sis econòmica brutal on patim 
més els més febles”.
Avui les pensions són l’in-
grés principal d’una de cada 
tres llars espanyoles. “Una de 
cada tres pensions no arriba 
als 600 € al mes. Se’ns han 
retirat 450 medicaments del 
finançament públic. La manca 
d’una reforma fiscal que impe-
deix el tracte just, equitatiu i 
suficient als ciutadans permet 
que es recapti un 8% menys 

La secció sindical de jubilats de 
de CC.OO. es mobilitza contra 
les retallades

que a la zona euro, i això a Es-
panya on la riquesa del 1981 a 
2011, el seu PIB, va créixer en 
un 81,3%”, expliquen. 
Aquestes anteriors constataci-
ons es varen posar de relleu 
als actes col·lectius ja realit-
zats a la nostra comarca. El 
passat mes de març a l’Hotel  
Canaletas en un debat i pos-
terior sopar amb afiliats i sim-
patitzants de CC.OO. i el del 
16 de maig, la setmana passa-
da, amb Jaume Huguet, Sec. 
Gral. Pensionistes i Jubilats 
de CC.OO. Catalunya. 

REDACCIÓ / LA VEU

El jove estudiant Gil Torné i 
Solà, de l’Escola Pia, ha par-
ticipat a la Youth Encore Com-
ference al Burg Schwaneck de 
Munich. 
El dilluns 12 de maig, els 20 
joves participants de la confe-
rència van visitar l’estació me-
teorològica i un centre d’expe-
rimentació situats en un dels 
punts més alts d’Alemanya. A 
la tarda van tenir una xerrada 
amb Marcel Huber, el primer 
ministre de Medi Ambient de 
la regió de Baviera. Va ser 
la primera presa de contacte 
amb un dels polítics de la con-
ferència i van tenir l’oportunitat 
de fer-li preguntes.
El dimarts dia 13 van co-
mençar la preparació de les 
tasques de la conferència tot 
plantejant diversos debats en 
relació a les problemàtiques 
ambientals de les regions dels 

Gil Torné (E. Pia), a la conferència 
europea de joves pel medi ambient

joves participants. Per dina-
mitzar els aquests debats, es 
van utilitzar dinàmiques molt 
originals i variades. Un dels 
punts forts a debatre va ser la 
relació entre el model econò-
mic actual i el medi ambient.
Dimecres es van seguir treba-
llant aquests punts ja que el 
dijous és el dia en que hi ha-
via la conferència de ministres 
adults de les regions d’Europa 
on els joves tenen la missió de 
plantejar les seves propostes i 
solucions
Entre els joves europeus parti-
cipants s’estan establint unes 
dinàmiques de treball molt po-
sitives  que els estan enriquint 
com a persones i com a ciuta-
dans responsables i compro-
mesos amb el nostre territori, 
però que sobretot els ajuden 
a veure que en el futur ambi-
ental d’Europa hi tenen molt a 
dir.  

Viñas i Torné, amb el ministre de Medi Ambient de Baviera, Marcel Huber, 
i la representant de la XESC, Marta Vilar

Ara Anoia, nova imatge turística de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Turística Anoia ja té 
logotip, una nova imatge fres-
ca, original i molt visual dis-
senyada per Mariona Pujol, 
alumna de l’Escola Municipal 
d’Art, Disseny i Artesania Gas-
par Camps. Ha estat la gua-
nyadora del concurs Gaspar 
Camps Skills amb el qual di-
ferents alumnes van elaborar 
les seves propostes pel logo-
tip de l’associació de turisme 
i gastronomia de la comarca 
de l’Anoia amb el nou eslògan 
d’ara anoia.
El premi per la dissenyadora 
del logotip, que va ser escollit 

per l’associació, ha estat d’un 
sopar per a dues persones a 
qualsevol dels restaurants de 
la Unió Turística Anoia.
El nou logotip és la nova imat-

ge de l’entitat totalment reno-
vada, que s’ha posat com a 
prioritats dinamitzar i promoci-
onar  la gastronomia i el turis-
me de l’Anoia i el desenvolu-
pament turístic de la comarca 
posant en valor els produc-
tes propis. La Unió Turística 
Anoia  resta a disposició de 
tots aquells que creguin en la 
comarca. Més informació al 
938052292 i el correu uea@
uea.cat.

Mariona Pujol -al mig- recollint el premi.



MASQUEFA / LA VEU

El conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, Josep Maria Pe-
legrí, es va desplaçar el passat 
dimecres a Masquefa acom-
panyat pel director general de 
Medi Natural, Antoni Trasoba-
res, per visitar el Centre de de 
recuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya (CRARC).

El CRARC, centre de fauna 
coŀlaborador
El CRARC és un dels cen-
tres de fauna col·laboradors 
del departament d’Agricultura 
impulsat per l’Ajuntament de 
Masquefa. Els centres de fau-
na salvatge tenen com a fun-
cions principals i originàries 
rehabilitar i alliberar, en les mi-
llors condicions possibles, els 
exemplars de les espècies de 
la fauna autòctona protegides, 
analitzar les causes de morta-
litat i participar en programes 
de cria en captivitat i de con-
servació ex situ. Aquestes tas-
ques, junt amb d’altres que es 
realitzen i que es poden portar 
a terme gràcies a les infraes-
tructures i el personal capa-
citat de què es disposa, són 
les que fan dels CF una eina 
fonamental en la conservació 
de la biodiversitat: treballant 
tècnicament, investigant, ob-
tenint material científic per al 
futur, formant, sensibilitzant i 
educant.
En aquest sentit, el conse-
ller Pelegrí ha  explicat que 
“aquests centres tenen un pa-
per social molt important, tant 
en la simple recollida o accep-
tació dels exemplars trobats 

pels particulars com pel que fa 
a les tasques educatives que 
s’hi realitzen”.
 
Els centres de recuperació 
de fauna del Departament, 
un referent mundial
El DAAM disposa a tot Cata-
lunya de sis centres de fauna 
propis dedicats a la rehabilita-
ció de fauna salvatge autòcto-
na –principalment protegida–, 
així com a la realització de 
programes de cria en captivi-
tat d’espècies amenaçades:
- CFS de Torreferrussa (Santa 
Perpètua de Mogoda, el Vallès 
Occidental)
- CFS de Vallcalent (Lleida, el 
Segrià)
- CFS del Canal Vell (Deltebre, 
el Baix Ebre)
- CFS dels Aiguamolls de 
l’Empordà (Castelló d’Empúri-
es, l’Alt Empordà)
- CFS del Pont de Suert (el 
Pont de Suert, l’Alta Ribagor-
ça)
- Centre Ictiològic del Delta de 
l’Ebre (Amposta, el Montsià)
 
L’any passat, pel que fa a la 
rehabilitació d’espècies, el 
conjunt dels centres de fauna 
van registrar 8.218 entrades 
d’animals. D’aquests, un to-
tal de 2.970 (36,14%) s’han 

pogut recuperar i alliberar a 
la natura. El nombre més alt 
d’entrades d’exemplars cor-
respon a Torreferrussa (5.573 
entrades, 68% del total).

El CRARC, especialitzat en 
recuperació i tractament 
d’amfibis i rèptils
A banda dels 6 centres de 
fauna propis, el Departament 
d’Agricultura manté una estre-
ta col·laboració amb el Centre 
de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya tant en 
la recuperació d’aquest grup 
faunístic com en la coordina-
ció del programa de cria en 
captivitat de la tortuga medi-
terrània.
Aquest centre el va impul-
sar l’Ajuntament de Masque-

El conseller Pelegrí visita el Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya

fa l’any 1992 i és un referent 
i l’únic centre a tot l’Estat. El 
C.R.A.R.C. és una institució 
dedicada a la rehabilitació de 
fauna silvestre amb la finalitat 
de retornar-la al seu hàbitat 
natural, promoure la recerca 
científica i l’educació ambien-
tal.
El Centre esmerça esforços 
en la gestió de rèptils i amfibis 
autòctons. Diferents espèci-
es de quelonis, sauris i ofidis 
reben atenció a les seves de-
pendències. Alguns són ob-
jecte de projectes específics, 
com la tortuga mediterrània, 
reintroduïda al Parc Natural 
del Garraf  o de la Serra de 
Montsant dins un pla general 
que coordina la Generalitat de 
Catalunya.

La investigació representa un 
puntal dins l’organització del 
Centre donat que la formació 
continuada és plenament ne-
cessària per a gestionar cor-
rectament la fauna salvatge. 
Així doncs, s’han fet nombro-
sos treballs de recerca sobre 
reproducció, malalties, biome-
tria, comportament, paleon-
tologia, etc, que han generat 
diverses ponències en con-
gressos i articles en revistes 
científiques.
La divulgació mediambien-
tal es un dels màxims expo-
nents de l’activitat diària del 
CRARC, atenent diàriament 
a escoles, esplais i grups que 
volen aprendre sobre el fabu-
lós món dels rèptils i amfibis.

“Aquests centres 
tenen un paper social 
molt important tant 
de recollida d’animals 
com en tasques edu-
catives” en paraules 
de conseller Pelegrí
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MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui està 
responent amb fets a la situ-
ació de crisi econòmica i de 
dificultat que pateixen deter-
minats ciutadans del municipi. 
D’una banda, implementant 
polítiques actives d’ocupació 
–com els plans d’ocupació 
local- i també incrementant 
aquelles partides del pressu-
post destinades a garantir les 
necessitats bàsiques d’aque-
lles famílies i persones més 
necessitades. Des del 2011, i 
incloent el pressupost actual, 
la partida destinada a Ser-
veis Socials s’ha incrementat 
en més d’un 30 per cent, una 
demostració fefaent de la ne-
cessitat d’actuar per garantir 
uns mínims a totes aquelles 
persones o unitats familiars 
que requereixen una atenció 
directa o una resposta davant 
un problema. Durant aquest 
període també s’ha duplicat la 
partida destinada a Atenció a 
la Dependència i ha pujat no-
tablement la despesa en Gent 
Gran. Malgrat que els ingres-
sos municipals s’han vist res-
sentits per la crisi, les partides 
socials tenen cada cop un pes 
més important en el pressu-
post de l’Ajuntament de Mont-
bui, arribant aquest any 2014 
als nivells més alts.
Des de l’ajuntament es treba-
lla de forma coordinada amb 

tots els serveis municipals vin-
culats a ocupació, educació i 
sanitat, i amb entitats externes 
que treballen en l’àmbit social. 
L’objectiu, com explica l’al-
calde Teo Romero “és trobar 
solucions transversals als pro-
blemes que dels ciutadans de 
Montbui. Apostem per donar 
el màxim suport als veïns que 
més ho necessiten. La nostra 
prioritat és solucionar les ne-
cessitats de caire social. Hi 
estem treballant intensament, 
amb ajuts econòmics pal-
liatius, beques, plans d’ocu-
pació local...L’atur de llarga 
durada ha fet que, en alguns 
casos, les famílies estiguin ti-
bant de la xarxa familiar i dels 
ajuts socials”.

Teo Romero: “el benestar de les 
persones és la nostra prioritat”

La institució treballa coordi-
nadament amb la resta d’ad-
ministracions i amb totes les 
associacions i entitats que 
gestionen els temes socials. 
El treball en xarxa és molt im-
portant. Com explica Teo Ro-
mero, “volem agrair la tasca 
de tothom que estan treballant 
en aquest àmbit. El benestar 
de les persones és la nostra 
prioritat”. El batlle remarca i 
agraeix “la gran feina que fan 
les entitats socials, que inte-
raccionen amb l’ajuntament 
per unir esforços. Les entitats 
i la societat civil de Montbui 
siempre donen el millor de sí 
mateixes i ara, en un moment 
de màxima dificultat, ho conti-
nuen fent”.

MONTBUI / LA VEU

Per segon curs consecutiu es 
du a terme a l’Institut Montbui 
el projecte educatiu PIDCES, 
un espai d’atenció presencial 
als joves estudiants. El PID-
CES posa a l’abast dels joves 
montbuiencs diferents recursos 
informatius que poden ser del 
seu interès. L’atenció presen-
cial es concreta els dimarts, 
durant l’hora del pati, tot i que 
les intervencions normalment 
són moltes més (organització 
de campanyes informatives, 
activitats de dinamització .... ), 
etc. L’objectiu del PIDCES, com 
explica la regidora de Joventut 
Berta López “és oferir als jo-
ves de l’INS Montbui un espai 
d’informació,assessorament i 
orientació sobre temes del seu 
interès juvenil: educació, salut, 
lleure, etc..
El PIDCES es realitza a través 
del Servei Comarcal de Joven-
tut de l’Anoia i es troba dins del 
Pla Comarcal de Joventut que 
promou el Consell Comarcal. 
Maria Soldan, una de les tèc-
niques-dinamitzadores encar-
regades d’implementar aquest 
programa remarca “la impor-
tància d’aquest servei com a 
element bàsic d’informació per 
als nois i noies de l’Institut. In-
tentem donar informació i orien-
tació als alumnes sobre temes 
del seu interès: sexualitat, ori-
entació acadèmica i laboral, in-
formació sobre activitats, inqui-
etuts personals, entre d’altres 
temes…Amb el tracte amb els 
alumnes aconseguim detectar 
problemes i situacions que es 
poden canalitzar a través d’al-
tres serveis. El nostre objec-
tiu és poder donar informació 
i ajudar al màxim els joves de 
l’Institut”.
El PIDCES està en funciona-
ment des de setembre de 2012. 
Les tasques de la dinamitzado-
ra PIDCES estan plenament 
coordinades amb els serveis de 
seguiment educatius, sanitaris, 
de benestar social i, lògicament, 
també amb la mateixa direcció i 
professors de l’Institut Montbui.   
Com explica la regidora Berta 
López “des de l’Ajuntament de 
Montbui pensem que és bàsic 

escoltar les inquietuts i neces-
sitats dels joves, especialment 
en unes edats, dels 12 als 18 
anys, on tenen moltes pregun-
tes i qüestions que cal atendre 
de la forma més objectiva pos-
sible”. La regidora assenyala 
també que “els joves agraeixen 
la professionalitat de les dina-
mitzadores del PIDCES, i tam-
bé compten amb aquesta com-
plicitat i la seguretat que podran 
resoldre temes personals de 
forma completament confiden-
cial i que rebran sempre una 
resposta a les possibles pro-
blemàtiques plantejades. Paral-
lament, aquest servei és una 
molt bona eina de detecció de 
possibles problemàtiques per-
sonals o familiars que envolten 
als alumnes”. López assenyala 
també que “intentarem treballar 
perquè els alumnes de primer 
d’ESO tinguin les màximes fa-
cilitats a l’hora d’adaptar-se a la 
dinàmica de funcionament del 
centre i coneguin els serveis 
que se’ls ofereix. De vegades 
passar de Primària a Secundà-
ria és complicat, i hem de treba-
llar per facilitar les coses”.
Una de les tasques principals 
que es canalitzen des del PID-
CES és l’orientació educativa 
als joves, especialment faci-
litant-los eines per poder triar 
el seu camí dins el món edu-
catiu i/o professional després 
de l’ESO. En aquest sentit, es 
realitzen nombroses activitats 
com ara tallers de recerca de 
feina, d’explicació de les pos-
sbilitats educatives que hi ha 
després de l’ESO i també es 
celebra a l’Institut Montbui una 
Mini Fira de l’Ensenyament, on 
els estudiants poden conèixer 
les diferents que trobaran per 
continuar estudiant un cop aca-
bin l’ESO o el Batxillerat. 
Des de la regidoria de Joven-
tut de l’Ajuntament montbuienc 
s’està treballant en l’elaboració 
del Pla Local de Joventut, on es 
planteja la possibilitat d’establir 
un Punt d’Informació Juvenil 
i també la necessitat de conti-
nuar mantenint aquest servei 
d’assessorament als joves de 
l’Institut. 

Bona valoració del programa 
PIDCES d’assessorament i 
suport als joves estudiants

MONTBUI / LA VEU

Diumenge es va celebrar el 
tradicional Aplec del Roser, 
la Festa Major de La Tossa 
de Montbui, amb una matinal 
plena d’activitats i participació. 
Un temps primaveral va acom-
panyar durant tota la jornada 
als centenars de visitants que 
van pujar fins dalt del cim prin-
cipal de la Conca d’Òdena, ja 
fos caminant o bé utilitzant el 
servei d’autobus llançadora 
gratuït que incloïa parades a 
la plaça de la Sort del Nucli 
Antic i al Passeig d’Espanya 
del Nucli Urbà.
Els ciutadans arribats a La Tos-
sa van degustar per començar 
una arengadada popular. A un 
quart d’onze va començar una 
ballada de sardanes a càrrec 
de la Cobla Ressó i a les onze 
es va obrir l’exposició “La Tos-
sa, figura i paisatge”, a càrrec 
de Rosa Calzada i Jubert. Al 
punt de les 12 del migdia es 
va celebrar una Missa Solem-
ne, amb la participació de la 

Capella de Música, i, en sortir, 
es va dur a terme el reparti-
ment de roses tal i com mana 
la tradició. A la una de la tarda 
es va fer la cloenda amb el so 
de les gralles i els tabals dels 
Grallers i Timbalers de Mont-
bui i un ball amb un dels dracs 

Celebrat exitosament l’Aplec del Roser, 
la Festa Major de La Tossa

del municipi i un dels gegants 
de La Tossa.
El tradicional Aplec del Roser 
és organitzat pel Consorci La 
Tossa –format per la Funda-
ció La Tossa i l’Ajuntament de 
Montbui-. 
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Dijous 8 de maig es va cele-
brar la 5a. i darrera classe del 
curs de cuina mediterrània 
Ateneu de Montbui. Aquest 
cop ens van rebre els pro-
pietaris de Ca L’Escolà de 
Santa Maria de Miralles. En 
René, l’Esther (Xef) i la seva 
filla Adriana, la qual va fer-se 
càrrec de la classe donat que 
l’Esther ha estat operada re-
centment d’un peu, ens van 
atendre amb el “savoir fair”, 
l’amabilitat i la professionalitat 
que els caracteritza.
Ens van ensenyar a preparar 
uns canelons freds d’estiu, far-
cits de tonyina, maionesa, ou 
dur i mongeta verda, tot picat 
i regat amb una vinagreta feta 
amb vinagre de poma que por-
tava a més a més, tomàquet 
i ceba trinxat tot molt fi i amb 
delicadesa. I estaven de mort! 
Tot cal dir-ho.
Ens van preparar canapès de 

diferents sabors i colors com 
entrant, sí, d’aquells que ells 
ofereixen en les celebracions 
de banquets; i van remullar el 
sopar amb un Torres de Cas-
ta rosat en el seu punt exacte 
de fredor que va enriquir els 
nostres paladars amb les ca-
racterístiques notes fruitals de 
la Garnatxa i el “Mazuelo”. Les 
postres les van bordar amb 
una magnífica Bavaressa de 
maduixa amb coulis de fruits 
del bosc.
De fet va ser com si amb 
aquest àpat carregat de tons 
florals donéssim la benvingu-
da a la primavera. Tots vam 
quedar molt agraïts a la famí-
lia Riba Altimira per les seves 
atencions, el saborós sopar i 
la simpatia implícita en el trac-
te distingit que ens van ator-
gar i vam coincidir en donar 
el nivell de magistralitat a la 
classe.

1r. curs de cuina mediterrània 
Ateneu de Montbui

VILANOVA/CAPELLADES / LA VEU

Els CAP de Vilanova del 
Camí i de Capellades ja te-
nen a punt una nova edició 
del Correcor, un programa 
adreçat a persones que han 
patit una malaltia cardiovas-
cular que té la finalitat d’aju-
dar els malalts a recuperar-
se i a millorar la seva qualitat 
de vida. El programa inclou 
diferents xerrades i tallers 
pràctics impartits per profes-
sionals mèdics, d’infermeria 
i administratius del centre, 
en què es tractaran aspec-
tes diversos relacionats amb 
aquestes patologies com, per 
exemple, com disminuir els 

factors de risc, la importància 
del tractament farmacològic 
o com potenciar la capacitat 
dels pacients d’adaptar-se a 
aquest problema de salut.
L’objectiu del Correcor és 
millorar l’evolució de la ma-
laltia i la qualitat de vida dels 
malalts que hi participen. Per 
això, es dóna molta impor-
tància a la difusió de pautes 
que contribueixin a fer canvis 
en l’estil de vida, com seguir 
una dieta cardiosaludable, 
abandonar el tabac i l’alcohol, 
fer activitat física, aprendre 
a expressar els sentiments i 
les sensacions, aplicar tècni-
ques de relaxació i consultar 

amb els professionals sem-
pre que sigui necessari. El 
programa també inclou una 
sessió dedicada al document 
de voluntats anticipades i la 
donació d’òrgans i teixits.
A més dels malalts, poden 
participar en aquest progra-
ma els familiars o les per-
sones que en tenen cura. El 
Correcor 2014 s’ha organit-
zat en 5 sessions, que s’im-
partiran al CAP de Vilanova 
del Camí els dies 27 i 29 de 
maig, i el 3, 5 i 10 de juny, 
de 9.30 a 11.30 hores. Per 
inscriure-s’hi, cal adreçar-se 
al centre.

El Correcor torna a Vilanova del Camí i 
Capellades per millorar la qualitat de vida de les 
persones que han patit malalties cardiovasculars

MONTBUI/ LA VEU

Per causes que encara s’es-
tan investigant, un turisme i 
un camió han col·lidit fron-
talment i com a conseqüèn-
cia de la topada han mort els 
dos ocupants del turisme. El 
conductor del vehicle pesant 
ha resultat il·lès. En aquests 
moments la via continua to-
talment restringida. En l’acci-
dent hi han treballat sis patru-
lles dels Mossos d’Esquadra, 
cinc dotacions dels Bombers 

de la Generalitat i dues ambu-
làncies del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. 

El cap de l’àrea de trànsit de 
la Catalunya Central, Avelí 
Garcia, ha explicat a l’ACN 
que la carretera on ha tingut 

Moren dues persones en un accident a la C-37
a l’alçada de Montbui

lloc l’accident és la que va 
d’Igualada al municipi de la 
Llacuna i a resultes de l’im-
pacte entre el cotxe -un tot 
terreny- i el camió hi ha ha-
gut dues víctimes mortals. 
Segons Garcia, les dues víc-
times circulaven dins del tu-
risme. Tot i que els mossos 
encara estan investigant les 
causes de l’accident, Garcia 
ha explicat que treballen amb 
la hipòtesi que el turisme hagi 
envaït el carril contrari. 

L’accident ha tingut 
lloc al quilòmetre 58 
de la C-37, al terme 
de Montbui
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El menjador social i de la gent 
gran de Vilanova del Camí va 
obrir portes divendres amb 
una bona acceptació entre el 
col·lectiu de la tercera edat. 
L’ajuntament ofereix aquest 
servei al Casal de la Gent 
Gran, de dilluns a divendres i 
a preus econòmics, 5 €, pen-
sant sobretot en les persones 
d’aquest col·lectiu que tenen 
pocs recursos o que es troben 
soles. L’acte inaugural es va 
fer dijous. Un centenar de per-
sones van compartir la paella 
que es va servir per aquesta 
ocasió. 
L’acte va comptar amb una 
destacada presència institu-
cional. L’alcaldessa, Vanesa 
González, la regidora de Ser-
veis Personals, Pepita Còdol, 
el primer tinent d’alcalde, Jor-
di Baron, la regidora popu-
lar, Maria Luz Martínez i els 
tres regidors d’IPV-VV, Juan 
Manuel Cividanes, Antonio 
Bernal i Ester Conchillo van 
compartir el dinar amb la gent 
gran. També la regidora d’ICV, 
Francina Gabarró va participar 
en l’acte inaugural del menja-
dor social.
El dia d’inauguració va coin-
cidir amb la festivitat de Sant 

Isidre, motiu pel qual el presi-
dent de l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats, Isidre Solé 
va voler obsequiar amb cava 
els comensals. 
L’endemà divendres, primer 
dia d’obertura oficial del servei 
del menjador social, es van 
servir 24 càterings i per aquest 
dilluns, tenien confirmades 
una desena de persones. 
L’alcaldessa, Vanesa Gon-
zález, va expressar la satis-
facció per l’obertura d’aquest 
menjador que pretén, com va 
manifestar, fer costat a les per-
sones que més ho necessiten. 
També va donar les gràcies a 

la regidora Mari Luz Martínez 
per fer arribar la proposta a 
l’Ajuntament, un projecte que 
l’equip de govern compartia i 
havia contemplat, tot i que es-
perava la remodelació definiti-
va del casal per poder-lo posar 
en funcionament. L’alcaldessa 
va dir que espera que la ciuta-
dania en faci un bon ús. 
Per la seva banda, Isidre Solé 
creu que el menjador pot con-
tribuir a dinamitzar el casal i a 
obrir les portes a més perso-
nes.  
El primer dia la gent es va 
mostrar molt satisfeta amb el 
servei i el càtering triat.

Bona acollida del menjador social entre la gent 
gran de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La 8a Marató de donació de 
sang de Vilanova del Camí 
espera assolir aquest di-
vendres un nou rècord de 
donants que superi les 372 
persones de l’edició anteri-
or. És un dels objectius, però 
no l’únic del Banc de Sang i 
Teixits (BST) que un any més 
organitza aquesta jornada 
solidària amb la implicació 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia. 
La Marató tornarà a conver-
tir la donació de sang en una 
gran jornada festiva gràcies 
a la participació d’entitats, 
institucions, empreses i par-
ticulars que donen suport i 
s’han implicat en la progra-
mació d’un seguit d’activitats 
lúdiques durant tota la jorna-
da. També s’han tornat a po-
sar totes les comoditats per 
afavorir la donació.
L’any passat, 372 persones 
es van oferir com a donants, 
tot i que no totes les donaci-
ons es van poder fer efecti-
ves (per malalties o situaci-
ons concretes dels donants).  

És una bona xifra que els 
organitzadors esperen poder 
mantenir o fins i tot superar. 
Cada dia calen 1.000 donaci-
ons a Catalunya per atendre 
les necessitats dels malalts. 
És per això que la Marató 
vol sensibilitzar sobre la im-
portància de donar sang com 
un hàbit i aconseguir nous 
donants per estendre aques-
ta pràctica entre el màxim 
nombre de ciutadans. Cal 
tenir en compte que aques-
ta diada és la més important 
de l’any pel que fa al nombre 
de donacions recollides. Així, 
si l’any 2013 es van fer 472 
bosses de sang a Vilanova 
del Camí, més de la meitat 

es van aconseguir en la ma-
rató, d’aquí la importància 
d’aquestes jornades d’acap-
te especial que impliquen a 
moltes persones.
Un any més, aquest any es 
vol estendre la presència de 
la Marató a les xarxes socials 
a través de l’etiqueta #MSan-
gVilanovaCamí i un esdeve-
niment creat al Facebook del 
Banc de Sang: www.facebo-
ok.com/donarsang. D’aques-
ta manera es vol mobilitzar 
la societat vilanovina present 
a Twitter i Facebook. A més, 
com a novetat d’aquest any, 
el mateix dia de la Marató, de 
les 10 del matí a dos quarts 
de 9 del vespre, es durà a 
terme un concurs fotogràfic 
a Instagram, a través de l’eti-
queta #MSangVilanova. La 
idea és recopilar fotografies 
que il·lustrin la jornada de 
donació, a través de diferents 
punts de vista dels donants. 
De totes les fotografies obtin-
gudes fins les 20:30h, a les 
21h se n’escollirà la guanya-
dora, que obtindrà un premi 
sorpresa. 

La 8a Marató de sang espera superar les 372 
donacions de l’any passat

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Escola Joan Maragall de 
Vilanova del Camí ha estat 
premiada pel jurat dels 36è 
premis Baldiri Reixac. Aquests 
premis estan destinats a l’es-
tímul i al reconeixement de 
l’escola catalana. Es convo-
quen cada any i tenen una 
gran importància dins del món 
educatiu. L’escola vilanovina 
ha estat reconeguda per un 
projecte que fomenta la inter-
pretació teatral.
Els Baldiri Reixach premien 
la qualitat global i la catala-
nitat, en llengua i continguts, 
d’escoles, instituts, centres 
de formació d’adults i centres 
universitaris de formació del 
professorat. Valoren projec-
tes educatius i lingüístics con-
crets que s’estiguin aplicant i 
que assoleixin un ús elevat de 
la llengua entre l’alumnat i el 
professorat, tant en l’activitat 
acadèmica com en la comu-
nicació informal. En aquest 
cas l’escola Joan Maragall ha 
aconseguit un dels 12 premis 

que la Fundació Carulla ator-
ga a les escoles pel projecte 
“Teatre a l’escola”. 
L’acte de lliurament se cele-
brarà el dimecres 28 de maig, 
a les 19 de la tarda  al Palau 
de Pedralbes, i el presidirà la 
consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau. 
D’altra banda, aquest dimarts, 
l’escola ha acollit l’assemblea 
que l’AMPA Joan Maragall 
celebra de manera anual. A 
través d’una presentació amb 
power point l’AMPA va presen-
tar els comptes del curs 2011-
2012 i 2013-2014 també van 
explicar els canvis en la gestió 
del menjador i es va aprovar la 
nova junta. Un dels punts va 
ser la presentació dels nous 
estatuts de l’AMPA, pendents 
d’aprovació. Alguns pares 
d’infantil van mostrar interès 
per a la socialització dels lli-
bres i també es va presentar el 
Pla anual del curs 2014 -2015. 
L’assemblea general es va 
tancar amb el torn d’interven-
cions. 

L’Escola Joan Maragall rebrà un 
dels premis Baldiri Reixach

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El passat 20 de maig va fina-
litzar el Bon dia Esmorzem 
al Mercat Municipal de Sant 
Hilari de Vilanova del Camí. 
Aquesta activitat està organit-
zada per Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i l’Associació de 
comerciants del Mercat Muni-
cipal de Sant Hilari i que, any 
rere any es consolida com una 
activitat destacada a l’agenda 
del municipi.
En aquesta edició han par-
ticipat un total de 278 nens i 
nenes aproximadament divi-
dits entre alumnes de P4 de 
l’escola Pompeu Fabra, alum-
nes de P4 i de 1r de l’escola  

Joan Maragall i alumnes de 1r 
d’ESO de l’Institut Pla de les 
Moreres.
Els més petits han gaudit d’uns 
contes i cançons explicats per 
l’Anna Garcia. Els de 1r. han 
fet una gimcana pel Mercat i 
la novetat d’enguany ha sigut 
amb els alumnes de l’Institut 
Pla de les Moreres els quals 
han assistit a la representa-
ció de l’obra de teatre “Nyam 
Nyam” de la companyia Teatre 
Acció.
Després de les activitats, l’as-
sociació de comerciants del 
mercat municipal de Sant Hila-
ri ha convidat a tots els nens i 
nenes a gaudir d’un esmorzar 
saludable.

Finalitza el Bon dia esmorzem! 
al Mercat Municipal de Sant 
Hilari
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La tercera edició del torneig Arcadi Manchón acollirà 
tennis d’altíssim nivell a Montbui

Tennis d’alta qualitat, els propers dies, a les pistes del CT Montbui. Foto: Francesc Lladó.

 
3r Torneig Arcadi Manchón             

REDACCIÓ / LA VEU

Nascuts després del 1990. In-
ternacionals. Busquen un lloc 
a l’elit. I els sedueix la possi-
bilitat de jugar un torneig a 
Catalunya, a la vora de Bar-
celona. Aquest és el perfil dels 
més de 200 jugadors de tot el 
món que s’han inscrit per op-
tar a la prèvia del Torneig Ar-
cadi Manchón. També hi ha un 
important contingent de cata-
lans i tennistes d’altres punts 
de l’estat (com Pol Toledo, 
que repeteix). Alguns d’ells 
estaran entre els escollits que 
a partir del dilluns vinent en-
gegaran les eliminatòries de 
l’Open que es juga a Montbui, 
el primer puntuable per l’ATP 
que es fa a l’Anoia, i que arriba 
a la tercera edició. Per davant 
hi ha assegurada una setma-
na d’altíssim nivell de tennis a 
les instaŀlacions de Can Pas-
sanals, i amb entrada gratuïta 
per a tothom.
Els jugadors que han escollit 
el torneig que es fa a Montbui 
ho van fer triant d’entre els 
tornejos que la ITF té la set-
mana que ve. Alguns són ex-
tremadament joves, no tenen 
més de 15 anys, i volen que 
la competició que organitza 
l’equip Top Tennis sigui el pri-
mer pas d’una llarga carrera 
com a professionals. 

La inauguració oficial es va 
fer ahir dijous a les 7 de la tar-
da. Avui divendres es farà el 
sorteig per definir el quadre. 
L’organització de Top Tennis i 
el màxim responsable del tor-
neig, Arcadi Manchón, estan 
orgullosos de la resposta dels 
voluntaris. Una vintena d’ho-
mes i dones col·laboraran en 
aquest esdeveniment. Des de 
Top Tennis es reitera l’agraï-
ment a totes aquestes perso-

nes i als patrocinadors.
La competició és una prova de 
l’esforç d’empreses, entitats i 
persones de tot el territori per 
mostrar el millor de l’Anoia i, a 
la vegada, promoure el tennis. 
L’esforç econòmic que han fet 
els patrocinadors supleix la in-
versió que ha deixat de fer la 
Federació Catalana, que no 
costejarà els àrbitres. La llista 
de firmes que recolzen al Tor-
neig Arcadi Manchón reuneix 

noms com: Base Pedraforca, 
Ferreteria Jorba Solà i Trans-
visa, principals aportadors, 
a més de Blautec, Junyent 
Carles, Fundició Fàbregas, 
Ibericar Audi, Reale Seguros, 
Vive o ELM Serveis Industri-
als. L’organització, en aquest 
sentit, agraeix a aquests nous 
patrocinadors i als que ja l’hi 
fan confiança des del primer 
any per fer possible aquest 
esdeveniment tennístic a casa 

nostra. Podeu veure’n el llistat 
complet en aquestes pàgines 
especials.
Durant aquests dies es faran 
també activitats paral.leles, 
com un clínic pels discapaci-
tats psíquics, el 31 de maig de 
18:00 h a 19:00 h; Mini Tennis, 
l’1 de juny de 9:00 h a 11:00 
h; sorteig d’un viatge, hotel i 
entrades per a dues persones 
al Torneig de Wimbledon per 
gentilesa d’Àgora destins, l’1 
de juny a les 13:00 h; es repe-
teix també una recollida d’ali-
ments (llegum, oli i arròs), l’1 
de juny durant tot el dia.
Els partits es poden veure 
lliurement tots els dies de la 
setmana vinent, a les tardes. 
La final de dobles es farà el 
divendres 30 de maig a les 
19:30 h., i la gran final del tor-
neig, el diumenge 1 de juny a 
les 11:30 h.

Les pistes de Can 
Passanals tornen a 
acollir, per tercera 
vegada, un torneig 
puntuable per l’ATP, 
amb un alt nivell de 
tennis i amb entrada 
gratuïta

Fica’t els clients a la butxaca!
GuiaAnoia.cat és una app 
per a  mòbils existents en el 
mercat (Android, ios i 
windows phone i blackbe-
rry) i tauletes. De descàrrega 
gratuïta (anant directament 
a internet) amb notícies i 
informació comercial desta-
cada del conjunt de l’Anoia. 
És una eina innovadora i 
potent de promoció econò-
mica i turística per al nostre 
territori.

Informa’t
610 424 420
93 804 24 51
info@guiaanoia.cat

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)

Descarrega’t l’APP 
gratuïtament 

o ves a la web 
www.guiaanoia.cat
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Alguns dels tennistes que ba-
tallen per arribar als grans tor-
nejos i estar entre els primers 
100 del món seran del 24 de 
maig a l’1 de juny a Montbui. 
En les dues primeres edicions 
de la competició, l’Open ITF 
Arcadi Manchón, els guanya-
dors Taro Daniel i Steven Díez, 
van rebre una injecció moral i 
van demostrar ser candidats a 
l’elit. Avui, Taro Daniel, el ven-
cedor del torneig del 2012, ha 
escalat fins al seu millor lloc, 
el 183 de l’ATP. Tennistes com 
ell defineixen l’ideal del Tor-
neig Arcadi Manchón: compe-
tidors amb ambició i valors es-
portius, que lluiten per arribar 
a l’elit.
El guanyador del 2013, Steven 
Díez, un canadenc amb arrels 
espanyoles, té a penes 23 
anys, i ha aconseguit aquest 

Un trampolí per als nous talents

Un dels jugadors, en acció l’any passat a Montbui.

2014 superar la barrera dels 
200 primers de l’ATP. Amb les 
dates que s’han fixat aquest 
any, els jugadors que no supe-
rin la prèvia de Roland Garros 
tindran com a gran oportunitat 
la competició que es disputa 
al CT Montbui i que gestiona 
l’equip Top Tennis.El Torneig 
Arcadi Manchón és l’únic 
del circuit ITF (puntuable per 
l’ATP) que es disputa aquella 
setmana a l’Estat espanyol. 
Per tant, representa una gran 
oportunitat per molts dels ta-
lents internacionals que reca-
lin al territori aquests dies.
La potència i atracció del tor-
neig també ha crescut: en la 
primera edició la victòria signi-
ficava 12 punts a l’ATP, actual-
ment el triomf ja en reporta 18. 
L’avançament d’una setmana 
(el 2012 i el 2013 va disputar-
se els primers dies de juny), 

facilitarà que els jugadors pu-
guin harmonitzar el seu calen-
dari amb altres tornejos que 

es fan a terres catalanes. La 
crisi econòmica -tan maleïda- 
també fa una picada d’ullet: 

s’han anul·lat alguns opens, 
per tant, més tennistes i més 
bons buscaran ser a Montbui.

Jaume Morera, tennis 100% de l’Anoia

Un dels jugadors, en acció l’any passat a Montbui.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Jaume Morera i Zamora té 
només 15 anys d’edat. Iguala-
dí, estudia 4t d’Eso a l’Escola 
Pia, és alumne de Top Tennis 
a Montbui i el seu nivell és 
prou alt com per haver meres-
cut una wildcard (invitació) per 
participar en el torneig Arcadi 
Manchón. Serà el nostre re-
presentant. En Jaume forma 
part d’una fornada de joves 
talents de casa nostra que co-
mença a despuntar.
Participar en el torneig repre-
senta un pas endavant molt 
important per a mi. És la pri-
mera vegada que jugaré en 
un torneig de l’ATP. Serà, sens 
dubte, una experiència nova 
que segur que em servirà per 
aprendre molt”. 
Jaume Morera ja porta força 
tennis als seus braços. Va co-

mençar a dur una raqueta a 
les mans amb només 4 anys 
d’edat. Convertir-se en profes-
sional és un somni a l’abast de 
molt pocs, però està clar que 
aquest jove igualadí ho té més 
a prop que molts. “Viure del 
tennis és quelcom que acon-
segueixen molt pocs, és clar 
que m’agradaria, però és molt 
difícil”, diu. Entrena fort molts 
dies a la setmana, amb el en-
trenadors de Top Tennis.
Es defineix com un jugador 
“agressiu, que utilitza molt la 
seva dreta”. Diu que “inten-
taré fer-ho el millor possible 
i passar ronda”. Segur que 
l’animaran des de la grada els 
seus companys, que com ell ja 
tenen nivell: Joel Junyent, el 
Biel Roca, l’Albert Pomés, l’Ig-
nasi Robert... Hi ha fornada de 
casa, i això és la millor notícia.

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

Sopars a la terrassa
totes les nits d’estiu
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Arcadi Manchón: “Ens hem marcat com a objectiu fer 
un dels tornejos més importants d’Europa”

Arcadi Manchón.
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L’ànima màter del  torneig que 
es veurà aquests dies a Mont-
bui és Arcadi Manchón. El mi-
lor jugador de tennis, de llarg, 
que ha tingut aquesta comar-
ca, és avui un reconegut en-
trenador que es desviu pels 
seus deixebles a l’escola de 
la qual n’és responsable a les 
instaŀlacions del CT Montbui. 
Incansable, treu el temps d’on 
pot per organitzar el torneig 
que porta el seu nom, i té cura 
de fins el darrer detall. 

Doncs ja estem a les portes 
de la tercera edició. Segur 
que més d’un ni s’ho creu-
ria, això, especialment els 
que eren escèptics de poder 
tenir un torneig així a l’Ano-
ia. El temps ha demostrat 
que tenies raó.
El que s’ha demostrat és que, 
si es treballa molt, al final 
aconsegueixes el que et pro-
poses. I aquí hi ha el treball, 
sumat, de molta gent. També 
en certa manera aquest any 
és una mica la consolidació 
d’un torneig que, per als juga-
dors de tennis de la comarca, 
és molt important. Només el 
fet que es pugui fer la terce-
ra edició, ja és per a nosaltres 
un èxit total. Aquest és un club 
petit, humil, que mira de fer 

les coses el millor possible, i 
l’empresa que regenta l’esco-
la, exactament igual.

Quines són les novetats res-
pecte l’any anterior?
Seguim mantenint les acti-
vitats paralel·les al torneig. 
Aquest any tindrem l’honor de 
tenir entre nosaltres a l’Albert 
Portas, que farà un clínic el dia 
27 -dimarts- a les 7 de la tarda 
amb els jugadors de l’escola 

i els qui vulguin venir d’altres 
clubs de l’Anoia. 
També creiem que pot ser una 
activitat molt motivadora i in-
tegradora la que farem amb 
els discapacitats físics de la 
Fundació Àuria, i de l’Escola 
de Terrassa, amb qui fem co-
ses des de fa temps, que ju-
garan petits partits amb socis 
del club i amb membres de la 
junta directiva. 
També aquest any hem can-
viat la setmana de joc, per tal 
de poder fer-ho més fàcil als 
jugadors. Ens trobàvem que, 
a Catalunya hi ha dos torne-
jos, i els jugadors venien aquí, 
anaven a Madrid a jugar-ne 
un altre a Las Rozas, i torna-
ven aquí per tornar a marxar 
a un altre torneig de Madrid. 
Ens hem canviat la setmana 
de joc amb els de Madrid i ara 
els dos tornejos catalans són 
consecutius.
És important destacar també 
que comencem a recollir els 
fruits que el torneig genera 
entre els nostres alumnes. La 
motivació es nota moltíssima, 
cada vegada juguen millor. 
El proper mes de setembre 
crearem una escola de pre-
competició i una altra de com-
petició... Aquests últims ja es-
tudien a distància i entrenen 4 
hores diàries. Els de precom-
petició entrenaran 6-7 hores 
setmanals. Es faran acompa-
nyaments als tornejos de Ca-
talunya, i algun a l’estranger 
i per Espanya. Això ens dóna 
a l’escola un nivell esportiu 
tennístic molt important, i això 
desperta iŀlusió i motivació en-
tre els jugadors. Per a l’equip 

tècnic és molt gratificant.

Hi ha una fornada de nois 
i noies que despunten. No 
crec que això passi només 
perquè hi ha una bona pista 
de tennis.
No, això ens passa perquè 
hi ha un bon projecte espor-
tiu. I també es necessita una 
seqüència de competició de 
forma que els jugadors i juga-
dores, a mesura que es fan 
grans, adaptin l’exigència amb 
les necessitats esportives, 
tècniques, físiques, psicològi-
ques i tàctiques. L’equip tècnic 
ha de fer un treball important 
per iŀlusionar, empatitzar, mo-
tivar... S’ha de crear un bon 
vincle per incidir en la forma-
ció esportiva i personal del 
jugador... De fet, fa una set-
mana hem signat un contracte 
amb una empresa americana 
per crear unes beques per es-
tudiar als Estats Units. Aquells 
jugadors que tinguin un nivell 
alt d’estudis, d’anglès i espor-
tiu, poden obtenir una beca 
amb els estudis completament 
pagats en una universitat. Tota 
la carrera finançada, i no no-
més els estudis, també el ma-
terial i l’estada allí, i un profes-
sor particular de reforç durant 
tot l’any.

Vénen jugadors de molts pa-
ïsos. Segurament ja deuen 
conèixer aquest torneig.
Ens hem marcat com a objec-
tiu fer un dels tornejos més 
importants d’Europa. El que 
passa és que tenim alguns 
handicap que mirem de que 
es converteixin en punts a fa-

vor. Un és que som un club 
molt petit, i això significa que 
cada any hem de fer un treball 
de logística molt important, 
en tema d’acompanyament 
de jugadors, de restaurant, 
de graderia... És difícil, certa-
ment. Tot i això, que el tracte 
sigui millor que en d’altres tor-
nejos és un plus que fa que 
se’ns valori més. Ho tenim 
molt en compte, això... Mira, 
els desplaçaments dels juga-
dors als hotels són a la carta, 
els menús són especialment 
fets per a ells, tenen a la seva 
disposició un fisioterapeuta 
que ja sap com tractar juga-
dors d’elit... Els esportistes ho 
agraeixen, i això es nota, per 
les xarxes socials, per exem-
ple, amb comentaris d’exju-
gadors com Sergi Bruguera, 
Albert Portas, Alex Corretja... 
Estem contents.

Aquesta bona resposta tam-
bé hi és en el cas dels patro-
cinadors?
Sense el seu suport, això se-
ria impossible. Nosaltres, com 
empresa, també estem dispo-
sats a invertir en la celebra-
ció del torneig, però no seria 
suficient. Estem parlant d’un 
pressupost de 41.000€, i sen-
se les aportacions de tots els 
patrocinadors... no podria ser. 
És més, si no el poguéssim fer 
amb aquest plus d’exceŀlèn-
cia que et deia, doncs no el 
faríem, o bé el posposaríem 
uns anys... Nosaltres estem i 
estarem agraïts sempre a les 
empreses que coŀlaboren amb 
el torneig. Ara i sempre. Espe-
rem, però, comptar amb ells 
els propers anys, i fins i tot que 
se n’incorporin de nous.

Què veurà, una persona que 
s’acosti la setmana que ve a 
Can Passanals?
Veuran una sèrie de jugadors 
que estan lluitant per estar 
dalt de tot de l’elit mundial, 
que participen a les prèvies 
de proves del Grand Slam o al 
torneig Godó. També veuran 
una forma de comportar-se 

“Amb la tercera edició 
el que s’ha demostrat 
és que, si es treballa 
molt, al final acon-
segueixes el que et 
proposes. I aquí hi ha 
el treball, sumat, de 
molta gent”

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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molt positiva, intrinscament 
vinculada a la manera de fer 
de l’ATP, del tennis de primer 
nivell.
L’any passat teníem un juga-
dor entre els 250 millors del 
món de la classificació ATP,  
i aquest any en tenim cinc. 
Això vol dir que cada any que 
passa, vénen millors jugadors. 
Són jugadors que juguen fran-
cament molt bé. De fet, l’única 
diferència respecte els que es-
tan al Top 100 del món són pe-
tits elements psicològics que 
en moments puntuals d’un 
partit, uns controlen més bé 
que altres. A nivell físic i tèc-
nic, i tàctic, però, el nivell és 
exactament el mateix. 

“L’any passat teníem 
un jugador entre els 
250 millors del món 
de la classificació 
ATP,  i aquest any en 
tenim cinc. Això vol 
dir que cada any que 
passa, vénen millors 
jugadors”

Un total de 1.500 alumnes de set escoles 
d’Igualada i Montbui passaran pel torneig

Una de les novetats d’aquest 
any és que, durant la setmana 
del torneig, algunes escoles 
de Montbui i d’Igualada visi-
taran les instaŀlacions. “Hem 
volgut apropar el tennis a les 
escoles”, explica Manchón. 
“Fins i tot una, l’Acadèmia 
Igualada, ha volgut patroci-
nar el torneig, perquè creu en 
aquests valors que nosaltres 
intentem transmetre”. 
Així, l’IES Montbui passarà 
tres dies pel torneig, el CEIP 
Garcia Lorca un parell de ve-
gades, l’Escola Pia en cinc 
ocasions, Monalco, Mare del 
Diví Pastor i Acadèmia Igua-
lada tres vegades, i el CEIP 
Ramon Castelltort, en dues 
ocasions. En total, passaran 
per Can Passanals 1.500 
alumnes d’aquests centres 
escolars.
Arcadi Manchón explica que 
aquestes visites consistiran 
en “explicar als infants quin 
tipus de torneig es fa a Mont-

bui, i la importància de l’anglès 
per als jugadors per poder vol-
tar per tot el món, així com vi-
sitar les instaŀlacions del club i 
què significa l’ATP, i conèixer 

quin és el mode de vida dels 
jugadors. També veuran en di-
recte un dels partits”. Algunes 
escoles han demanat també 
que, al llarg de l’any, profes-

sors de l’escola Top Tennis 
vagin als centres a explicar 
com s’organitza el torneig, 
tant des del punt de vista es-
portiu, com econòmic.

Els alumnes de les escoles d’Igualada i Montbui coneixeran d’a prop com viu un jugador professional de tennis.
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Toni Marfil, president del Club Tennis Montbui: 
“Aquest és el torneig de tota la comarca”

Toni Marfil, president del Club Tennis Montbui.
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A les instal.lacions del Club 
Tennis Montbui (CTM) es 
celebra el Torneig Arcadi 
Manchón. L’entitat, que presi-
deix Toni Marfil,  arriba aquest 
any al 20è aniversari. Des de 
que l’exjugador i avui entrena-
dor va arribar al CTM, el club 
ha fet un salt endavant molt 
gran, fins a 160 socis i una 
massa social de 400 perso-
nes. Amb el torneig, encara 
més, tot i que Marfil és cons-
cient que “costarà molt conso-
lidar-lo, perquè estem en un 
mal moment econòmicament. 
No serà per les ganes que hi 
posa el club, i sobretot l’Arca-
di. Ell porta tot el pes”. 
El CTM, a més, ha rebut sem-
pre el suport de la Federació 
Catalana de Tennis. El seu 
president “ha vingut sempre 
al torneig, i això és d’agrair. 
No ho fa sempre a tot arreu, 
i d’alguna manera és un punt 
a favor nostre”, diu Marfil, que  
reconeix que “el club se’n surt 
beneficiat, de tot això. És una 
sort que el torneig es faci a 
Montbui, perquè jo penso que 
aquesta és una competició de 

Dimarts, clínic amb 
l’exjugador Albert Portas

REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts a la tarda, l’exjuga-
dor Albert Portas serà a Can 
Passanals per oferir un clínic 
als aficionats al tennis que as-
sisteixin al torneig. Serà una 
bona ocasió per conèixer d’a 
prop una persona que coneix 
molt bé el tennis d’elit.
Albert Portas, nascut el no-
vembre de 1973 a Barcelona, 
va ser tennista professional 
des de 1994, fins que es va 
retirar l’any 2009.
La fita més important que va 
aconseguir fou guanyar el 
Masters d’Hamburg l’any 2001 

al derrotar a Juan Carlos Fer-
rero a la final gràcies a les se-
ves “deixades”, que li donaren 
el nom de “Drop Shot Dragon” 
(deixades del Drac). De fet, 
aquest fou el seu únic títol in-
dividual que va aconseguir en 
la seva carrera i li va permetre 
arribar el 19è lloc del rànquing 
mundial.
Després de la seva retirada va 
exercir d’entrenador de ten-
nis, on destaca haver entrenat 
l’eslovaca Daniela Hantucho-
vá de novembre de 2008 a fe-
brer de 2009. 

Albert Portas, quan va guanyar el Màsters d’Hamburg l’any 2001.

La plaça de Cal Font va tornar a acollir una 
jornada de tennis al carrer

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada va acollir el passat 
dissabte, a l’emblemàtica i 
cèntrica Plaça de Cal Font, 
una jornada de tennis al car-
rer. 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, van fer una 
petita exhibició de les poten-
cialitats d’aquest apassionant 
esport. 

A partir de les sis de la tarda i 
fins a les nou, en la pista que 
s’havia habilitat uns moments 
abans, una quarantena de 
nois i noies que aprenen a 
les escoles gestionades per 
l’empresa Top Tennis, exhibi-
ren les seves habilitats i pro-
gressos en una de les artèries 
d’Igualada. 
Tots aquells que s’animaren 
a portar la seva raqueta i el 
seu equip tennístic van tenir 

l’oportunitat d’entrar a la pis-
ta efímera que es plantarà 
al centre de Cal Font. Es va 
tractar, com a l’any anterior, 
d’una jornada on tot és possi-
ble en el tennis, on veure al-
guns dels homes i dones que 
poden ser els tennistes del 
demà, però sobretot per en-
tendre els valors que cimen-
ten una escola de vida, de 
respecte i de millora personal 
amb l’esport com a base. 

la comarca de l’Anoia, és un 
premi per a tot el territori. En 
qualsevol cas, nosaltres lluita-
rem com a club per a que el 
torneig es continuï fent aquí 
per molts anys, si és possi-
ble”. 
El president del club recorda 
quan va començar tot, fa 20 
anys. “Llavors érem nosaltres 

els que tiràvem les pilotes als 
jugadors, i avui tenim un gran 
equip de professionals i van 
sortint jugadors que comen-
cen a tenir un gran nivell, com 
el Marc Homs, la Carla Cer-
dan o el Jaume Morera, que 
tindrà una wildcard per parti-
cipar en la prèvia del torneig”, 
explica. “Ha plogut molt, 

certament, i a mesura que el 
passa el temps veus que les 
coses són més difícils i els 
reptes més complicats, però 
també t’adones que som més 
gent, hi ha ganes i la prepara-
ció és molt alta. Ens convertim 
en un referent, però... no se si 
creurem que això és veritat”. 
Una de les claus de l’èxit del 

Tennis Montbui és, segons el 
seu president, que “aquí ens 
en cuidat més del tennis, ten-
nis, des d’un punt de vista més 
professional. En altres llocs 
potser han obert les portes 
també al pàdel, per exemple, 
però aquí aquest professiona-
lisme ens ha fet créixer. Hem 
de tocar de peus a terra i pen-
sar que s’ha de fer bé dia a 
dia”.
Certament, el CTM és dels 
pocs clubs de les seves carac-
terístiques que no té una pista 
de pàdel. Marfil creu que es 
tracta “d’una moda, de la ma-
teixa manera que va passar en 
el seu dia amb l’esquaix”, diu, 
tot i que reconeix que “tant de 
bo poguéssim tenir-ne alguna, 
de pista de pàdel”. En canvi, al 
club hi ha 5 pistes de tennis, la 
darrera de les quals va rebre 
inversió del propi club i de l’Ar-
cadi Manchón, tot i estar en 
terrenys municipals. “El nos-
tre club no està per guanyar 
diners, sinó per fomentar el 
tennis, per això els nostres es-
forços sempre són per aquest 
esport”.
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Les escoles que gestiona Top 
Tennis tenen com a màxim 
objectiu la formació de les per-
sones en base a valors d’inte-
gritat i compromís, de manera 
que alguns puguin arribar a 
l’elit de l’esport, però sobre-
tot excel·lir en el futur a nivell 
professional i personal. Arcadi 
Manchón i el seu equip, que 
organitzen el Torneig de Mont-
bui, porten una dècada llarga 

Top Tennis crearà una escola de competició

L’escola Top Tennis de Montbui compta amb prop de 400 alumnes de tota la comarca.

treballant amb persones per 
formar-los en el tennis, però 
també per convertir als alum-
nes en un exemple en tots els 
camps. Manchón anuncia que 
ultimen la creació d’una esco-
la de competició.

Quatre hores 
d’entrenament diari
En aquest sentit, Top Tennis 
seleccionarà als seus alumnes 
més destacats en l’aspecte 
esportiu i acadèmic. Es tracta-

rà d’un grup reduït d’alumnes 
-d’entre els 400 que ja estan 
inscrits a les escoles- que 
s’entrenaran quatre hores di-
àriament, a fi de preparar-los 
per a l’alta competició. L’ob-
jectiu final, segons Manchón, 
és “recolzar-los de cara a ser 
becats en universitats ame-
ricanes”. Aquestes persones 
veuran premiades la seva 

excel·lència competitiva, “però 
també el seu rendiment en els 
estudis i la seva integritat per-
sonal”. Top Tennis s’ocuparà 
de trobar el finançament per 
als estudis a universitats dels 
Estats Units per seguir-se pro-
jectant en l’esport i en el camp 
professional.
“Volem premiar a joves que no 
només siguin grans tennistes, 

sinó que sàpiguen reconèixer 
les seves febleses i treballin 
per millorar-les, que tinguin 
una vida ordenada, un bon 
nivell d’estudis i d’idiomes” 
explica el responsable de Top 
Tennis. Es cercarà una univer-
sitat amb els trets idonis per-
què continuï la seva formació 
i també el finançament neces-
sari.
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Cinc famílies odenenques 
ja són coneixedores dels 
resultats dels comptadors 
intel•ligents d’electricitat que 
van instal·lar a les seves llars. 
Es tracta dels primer veïns 
que han tingut, a casa seva, 
un dels comptadors intel·
ligents d’electricitat, un dels 5 
aparells adquirits per l’Ajunta·
ment d’Òdena amb l’objectiu 
de promoure l’estalvi energè·
tic al municipi.
Aquests comptadors d’electri·
citat permeten mesurar el seu 
consum elèctric en temps real 

Alguns odenencs ja coneixen com poden promoure l’estalvi 
energètic i l’estalvi econòmic en el consum d’electricitat

ÒDENA / LA VEU

La Comissió Jurídica Asses·
sora, òrgan consultiu del Go·
vern de la Generalitat de Ca·
talunya, aprova el dictamen en 
relació a la petició formulada 
per l’Ajuntament d’Òdena de  
rescissió del contracte admi·
nistratiu a l’empresa Projectes 
Tallercinc, a través del qual 
havia de realitzar els treballs 
de redacció dels documents 
de planejament corresponents 
a un nou Pla d’Ordenació Ur·
banística Municipal d’Òdena 
(POUM).
Amb l’informe favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora, 
el  ple municipal d’Òdena cele·
brat el 13 de maig, va acordar, 
amb els vots a favor de CIU 
i Odena-2011-AM i en contra 
del PSC, donar per  rescindit 
el contracte de serveis i esti·
mar les al•legacions presenta·
des per l’Arquitecte Sr. Miquel 

Domingo Clota, representant 
de l’empresa adjudicatària, 
per les quals accepta la res·
cissió contractual.
L’adjudicació del contracte va 
ser al desembre de 2008, el 
pas del temps ha canviat les 
necessitats i la nova realitat 
exigeix un nou plantejament i 
la introducció de noves pres·
cripcions tècniques, entre al·
tres, les exigides per la Direc·
ció de polítiques ambientals 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya que  l’anterior 
POUM  no contemplava.
El portaveu del PSC, Francis·
co Guisado, va manifestar que 
“amb aquesta acció és malmet 
el model de municipi que ha·
víem pactat alcaldes, empre·
saris i l’equip de govern de 
l’Ajuntament. Només hagués 
calgut fer-hi les modificacions 
pertinents” i va afirmar “aquest 

POUM no s’ha mort, l’han ma·
tat”.
 Per la seva banda, l’alcalde 
d’Òdena, Pep Solé va explicar 
que “la rescissió del contracte 
no suposa la pèrdua de la fei·
na feta sinó que, en la mesura 
del possible, s’aprofitarà tot 
el material fins ara elaborat”. 
A més a més, Solé va expli·
car que “ben aviat es posarà 
fil a l’agulla per al nou POUM 
que s’ajustarà al nou escenari 
i que consolidarà, ordenarà i 
projectarà el municipi”.
Solé també va manifestar que 
“les previsions de creixement 
demogràfic amb les que  es·
tava basant el POUM suspès 
per la Comissió d’Urbanisme 
de la Generalitat el 2011, han 
canviat radicalment en els dar·
rers anys, donat que estaven 
basades en el que preveia el 
Pla Director Urbanístic de la 
Conca d’Òdena, que contem·

La Generalitat aprova la rescissió del contracte 
a l’empresa  redactora del POUM d’Òdena

plava uns creixements calcu·
lats el 2006”. També va voler 
deixar clar que “el model de 
poble previst per l’anterior 
govern ni és possible ni es 
desitjable ara”. En resposta 

a  Guisado va manifestar que 
“l’anterior POUM no era pac·
tat amb la ciutadania sinó amb 
unes empreses concretes 
amb interessos molt concrets.

i n’acumulen les dades. Així, 
es pot conèixer quin és el con·
sum de cada aparell elèctric, 
comprovant com augmenta o 
disminueix el consum global 
de l’habitatge si l’electrodo·
mèstic està encès, en espera 
o desconnectat..., en definitiva 
saber si la llar és prou eficient i 
poder rebaixar, per tant, la fac·
tura de la llum. 
Aquests primers usuaris, des·
prés de tenir l’aparell un mes 
i mig instal·lat i amb l’ajuda 
final d’un tècnic, ja han pogut 
comptabilitzar l’autèntic estal·
vi que suposa senzills canvis 

d’hàbits que es tradueixen 
en menys emissions de CO2 
i estalvi econòmic. En alguns 
casos es pot arribar a un es·
talvi del 15% en la factura de 
la llum i la disminució del 15% 
de CO2.
Els aparells ara s’han cedit a 
unes altres 5 llars perquè tam·
bé se’n puguin beneficiar. Els 
veïns que vulguin mesurar el 
consum als seus habitatges 
amb els aparells Efergy poden 
adreçar·se al departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Òdena.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

El dilluns 15 de gener de 1714 
les tropes borbòniques van sa-
quejar i cremar la Pobla de Cla-
ramunt. Com a vila cremada fa 
tres-cents anys, la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament organit-
zarà, el dissabte 24 de maig a 
la tarda a l’entorn del nucli antic, 
una sèrie d’activitats per recrear 
aquest fet històric.
A partir de les 6 de la tarda, els 
Miquelets de Catalunya i el Re-
giment d’Hússars Hongaresos 
farà una recreació històrica de 
la Guerra de Successió en el 
marc d’un campament de l’èpo-
ca. Els destacaments faran ins-
trucció i explicaran les formes 
de combatre del segle XVIII. 
A 2/4 de 9 del vespre, hi hau-
rà l’acte institucional d’aquesta 
commemoració que comptarà 
amb la intervenció de la pobla-
tana Marta Bartrolí, que oferirà 
una breu pinzellada dels fets 
històrics ocorreguts, i de l’alcal-
de poblatà, Santi Broch.
Mitja hora més tard, amb el títol 
“La Pobla cremada pels borbò-

nics”, es farà l’encesa pirotècni-
ca del campanar de l’església 
parroquial de Santa Maria per 
recordar els fets succeïts ara fa 
tres-cents anys. A 2/4 de 10 del 
vespre, es farà una degustació 
popular d’un porc rostit. El porc 
s’elaborarà durant tot el dia a 
l’entorn del campament. Aques-
tes activitats les portarà a terme 
l’empresa Mapamundi Produc-
cions.

La Pobla de Claramunt, vila cremada el 1714, 
commemora el Tricentenari

LA POBLA DE C. / LA VEU

Del 26 de maig a l’1 de juny 
la Pobla de Claramunt viurà 
la quinzena edició de la Set-
mana de la Gent Gran. La re-
gidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament organitza, des de 
dilluns i fins diumenge, una sè-
rie d’activitats adreçades a les 
persones de la tercera edat del 
municipi, que es clourà amb un 
dinar de germanor.
Les activitats s’obriran el di-
lluns 26 de maig a les 6 de la 
tarda amb l’espectacle Juguem 
plegats, una festa intergenera-
cional que s’organitza des de 
fa uns quants anys i que inclou 
jocs i actuacions a càrrec d’in-
fants i gent gran. Els alumnes 
de cinquè de l’escola Maria 
Borés oferiran una actuació al 
Teatre Jardí. Després, a la pla-
ça de l’Ajuntament, el grup que 
els dimarts fa classes de sar-
danes oferirà una ballada i al 
parc de Sant Galderic hi haurà 
jocs tradicionals i diverses ac-
tivitats.
Els actes de la quinzena Set-
mana de la Gent Gran conti-
nuaran el dimecres 28 de maig 
amb una excursió a Reus, 
que inclourà una visita guia-
da pels llocs més emblemà-
tics d’aquesta ciutat i un dinar 
a Cambrils. L’hora de sortida 
serà a les 8 del matí des de 
l’Hotel Robert.
El dijous 29 de maig a partir de 
les 6 de la tarda a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal es farà la cin-
quena edició del Concurs de 

Ball. Les parelles participants 
hauran de ballar quatre balls: 
txa-txa-txa, pasdoble, foxtrot i 
vals. Les inscripcions es faran 
el mateix dia. A més del con-
curs, hi haurà ball amb el mú-
sic Amaro.
Un bingo, que organitzarà l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran, serà la propera activitat 
d’aquestes jornades destina-
des a les persones de la terce-
ra edat. L’activitat tindrà lloc el 
divendres 30 de maig a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Jardí i hi haurà berenar per a 
tots els assistents. El preu del 
cartró serà de 0,50 €.
El dissabte 31 de maig a les 7 
de la tarda a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal hi haurà un espec-
tacle amb els imitadors de La 
Trinca. El grup està format per 
l’Antoni, el Benjamí i l’Òscar, 
finalistes del concurs La Nova 
Trinca de TV3. 
Les activitats de la quinzena 
Setmana de la Gent Gran es 
clouran el diumenge 1 de juny 
a les 2 del migdia a la plaça 
dels Països Catalans amb un 
dinar de germanor. En el trans-
curs d’aquest acte s’homenat-
jarà l’àvia i l’avi de més edat 
del municipi, Rosa Mañosas, 
de 101 anys, i Paulino Valiente, 
de 97 anys, així com les pobla-
tanes i els poblatans nascuts 
entre 1930 i 1932. El dinar el 
presidirà l’alcalde, Santi Broch. 
Després de l’àpat, hi haurà ball 
amb el músic Bartomeu i la 
cantant Sheila.

Quinzena Setmana de la Gent 
Gran, a la Pobla de Claramunt

Els fets històrics
A les acaballes de 1713, Felip 
V va decretar un impost que 
obligava les poblacions catala-
nes a sufragar l’exèrcit borbònic 
del Principat. Poques setmanes 
després, diverses localitats, en-
tre les quals hi havia la Pobla 
de Claramunt, es van rebel·lar 
contra la nova fiscalitat i van fer 
front als destacaments filipistes 

que recaptaven la taxa.
El comandament borbònic de 
Catalunya va voler imposar un 
càstig exemplar per mirar d’atu-
rar la revolta que començava a 
escampar-se pel territori. Així, 
el 10 de gener de 1714, dos mil 
cinc-cents soldats van entrar a 
sang i foc a Sant Quintí de Me-
diona. La vila va ser incendiada 

i els habitants que no es van 
escapar van ser executats. Un 
grup de pagesos va aconse-
guir fugir i es va resguardar al 
Castell de Claramunt. El dilluns 
15 de gener, les tropes borbò-
niques van atacar la Pobla de 
Claramunt, la van saquejar i en 
la retirada van calar-hi foc.
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Un any més, el cap de setmana 
després de la festa patronal de 
Jorba, Sant Isidre, el poble ha 
celebrat la seva festa major de 
primavera. El municipi de Jorba 
continua honorant Sant Isidre, 
patró també de l’ofici de pagès, 
seguint la tradició i per atenció 
a les moltes persones del poble 
que s’han dedicat històricament 
a aquest ofici, al qual actual-
ment s’hi dedica una gran part 
del terme municipal, sobretot 
en l’àmbit del conreu dels ce-
reals, però també hortalisses 
i altres productes. Per aquest 
motiu, un acte bàsic és la missa 
en honor al patró, que es va fer 
el dissabte a la tarda a l’Esglé-
sia de Sant Pere de Jorba.

Sant Isidre, també és el dia es-
collit per fer una petita camina-
da popular, fins el mirador de la 
senyera, al Pugi de Sant Salva-
dor, i reposar-la si està en mal 
estat. Així es va fer el diumen-
ge al matí. I per acabar la fes-
ta, arrossada popular. Un total 
de cinc paelles amb arròs per 
a mes de cinquanta persones 
cadascuna, van ser cuinades 
per un bon equip de persones 
del poble que fa nou anys que 
se n’encarreguen d’aquesta 
tasca. Al voltant de dues-centes 
persones van participar en l’ar-
rossada, en un ambient familiar, 
situades a l’ombracle de la pista 
de l’escola, gaudint tots plegats 
d’una agradable sobretaula.

Bona participació a la festa 
del patró de Jorba

JORBA / LA VEU

L’estiu és un període per con-
tinuar creixent i aprenent de 
manera divertida i creativa. Un 
any més l’AMPA de l’Escola de 
Jorba està organitzant un Casal 
d’Estiu per a nens i nenes des 
de P-3 fins a 6è de primària. 
Enguany, la proposta serà de 
5 setmanes d’activitats lúdico-
educatives.
D’aquesta manera, l’AMPA 
de l’Escola de Jorba ofereix la 
possibilitat als pares i mares de 
fer compatibles les seves jorna-
des laborals amb les vacances 
escolars dels seus fills i filles. 
Es tracta d’una alternativa  en-
grescadora i refrescant en un 
context educatiu de creació, ex-
perimentació, joc i interrelació 
amb d’altres infants. S’ofereix la 

mateixa fórmula que l’any pas-
sat, veient la bona acollida que 
va tenir. Els nens i nenes van 
passar-s’ho molt bé gràcies a la 
proposta d’Azimut, tot treballant 
sota el tema de “La màquina del 
temps”. Es van fer tallers, jocs, 
manualitats, cançons, piscina, 
excursions, i fins i tot una nit 
d’acampada a la mateixa esco-
la, que va aconseguir engres-
car a tothom. 
El Casal es portarà a terme du-
rant 5 setmanes, del  25 de juny 
al 25 de juliol, en horari de matí 
(de 9 a 13 h.). Els detalls del 
programa s’explicaran en una 
reunió informativa el proper 9 
de juny a les 20’30h. També es 
pot rebre més informació con-
tactant amb l’AMPA de Jorba a 
través del seu correu electrònic: 
ampa.ejorba@gmail.com. 

Obertes les inscripcions al 
Casal d’Estiu de Jorba

CAPELLADES / LA VEU

Del 23 al 31 de maig el Centre 
d’Assistència Primària de Ca-
pellades organitza la XV Set-
mana Sense Fum, una iniciati-
va encaminada a sensibilitzar la 
població de la importància que 
suposa per a la salut i el benes-
tar de les persones, deixar de 
fumar. 
La Setmana Sense Fum té com 
a lema “Cada vegada que ho 
deixes, triomfes!” i per donar-
la a conèixer s’ha organitzat 
un concurs de fotografia digital 
adreçat als alumnes d’ESO i 
Batxillerat de les escoles cape-
lladines. A banda de diversos 
actes relacionats amb la cons-

cienciació, el CAP serà també 
present al mercat municipal del 
dimarts dia 27 de maig amb 
una parada per ampliar aquesta 
sensibilització envers el deixar 
de fumar. La Setmana Sense 
Fum s’emmarca en el Progra-
ma Atenció Primària Sense 
Fum que, a banda de conscien-
ciar la població dels riscos per a 
la salut del tabaquisme, treballa 
per motivar els professionals 
sanitaris perquè realitzin inter-
vencions per ajudar a deixar de 
fumar. A més, la Setmana Sen-
se Fum d’enguany incidirà en la 
importància que té per a la salut 
pública la regulació de les cigar-
retes electròniques.

El CAP de Capellades participa 
a la XV Setmana Sense Fum

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte 24 de maig es 
farà la segona sessió del con-
te de l’Agàlia, l’estrella de la 
Biblioteca, a càrrec de la seva 
autora Montse Albareda. La il-
lustradora que li ha donat vida 
ha estat Montse Solé.
El conte de l’Agàlia serà el pri-
mer que es podrà escoltar des 
del terrat de la Biblioteca, dis-
sabte a les 12 del migdia. Se-
guidament intervindrà la con-
tista Anna Garcia, que amb les 
seves músiques i bon humor 
aconseguirà divertir tant la ca-
nalla com als pares.
Aquest serà el segon conte 
d’aquest mes de maig a la Bi-
blioteca El Safareig de Cape-
llades. Just la setmana passa-
da en Pep Vallès va presentar 
el conte “Les aventures de Sir 
Dodous” de la capelladina Ve-
rónica Rosado. En Pep Vallès 
va fer passar una bona estona 
a tots els assistents, que em-
portar-se un petit tast d’una 
obra de 30 pàgines.

Demà, segona edició 
de l’Agàlia, l’estrella 
de la Biblioteca de 
Capellades

Comunitat d’usuaris del Rec d’Igualada

ANUNCI

La Comunitat d’usuaris del Rec d’Igualada, convoca a tots els seus usuaris a l’ASSEMBLEA GENE-
RAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc al carrer del Sol, número 19, d’Igualada (Restaurant 
Somiatruites), el proper 19 de juny de 2014, a les 13:00 hores en primera convocatòria i a les 13:30 
en segona convocatòria, amb el següent:

Ordre del dia

1.- Comunicació del requeriment rebut de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè en el termini de 
dos mesos s’iniciïn les obres de l’escala de peixos amb l’advertiment de declarar caducat 
l’expedient de concessió i actuacions a emprendre.
2.- Continuïtat Concessió per l’ús de l’aigua del rec i, en el seu cas, extinció de la Comunitat.
3.- Aprovació comptes anualitat anterior.
4.- Aprovació pressupost  present anualitat.
5.- Determinació Padró General d’Usuaris.
6.- Aprovació de la taula de quotes de la Comunitat.

La documentació que es posa a consideració de l’Assemblea General estarà a disposició dels 
usuaris que vulguin examinar-la a l’avinguda Pla de la Massa s/n, d’Igualada, on podran obtenir-
ne còpies amb caràcter gratuït.

Per la importància dels temes a tractar es prega la seva assistència i puntualitat.

Es recorda a tots els usuaris que els representants de les societats hauran d’exhibir l’escriptura 
original del poder, i hauran de lliurar una fotocòpia de la mateixa.

Els usuaris que no puguin comparèixer personalment podran ésser representats per altres 
usuaris sempre que aquesta representació sigui conferida expressament i per escrit.

Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant edicte publicat al tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Igualada i al domicili de la Comunitat, es publicarà anunci al DOGC i a la Veu de 
l’Anoia com a diari de més difusió al seu àmbit territorial i serà noti�cada personalment a tots els 
usuaris que consten a l’últim padró.

 Igualada, a 15 de maig de 2014.

El President
Sr. Bernat Vilarrubias Solanas

En representació d’Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L.

ES NECESSITA ADMINISTRATIU/VA

Interessats envieu currículum amb foto a info@mimaxlighting.com

Es requereix:
- Sexe: indiferent
- Facilitat de tracte amb el públic
- Coneixements d’informàtica
- Imprescindible anglès i francès

S’ofereix:
- Alta S.Social
- Incorporació immediata

MITJA JORNADA
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LA LLACUNA / LA VEU

El passat dia 13 de maig, la 
Junta del Casal va muntar una 
sortida a la província de Giro-
na. La primera parada va ser 
a Banyoles, capital de Plà de 
l’Estany on vàrem esmorzar, a 
continuació i a bord d’un trenet 
turístic un guia local ens va ex-
plicar la història de la població, 
així com del seu famós llac. 
Després d’aquesta interessant 
visita vàrem continuar viatge 
fins a l’antiga i famosa Besalú, 
població amb molta història, 
on al creuar el seu imponent 

pont d’entrada al poble ja et 
predisposa a la visita del seu 
centre històric, amb els Banys 
Jueus i el Monestir de Sant 
Pere com a punts interessants 
a destacar.
Després tornàrem al restau-
rant de Banyoles, on ja hi haví-
em fet el primer àpat, per dinar. 
Un cop recuperades les forces 
vàrem continuar viatge cap a 
Girona Capital, on se celebra-
va la seva famosa setmana de 
Girona en Flors, vàrem passar 
una tarda molt interessant ad-
mirant monuments, carrers i 

El casal de la gent gran de la Llacuna 
va anar a Girona en Flors

recintes adornats amb flors. 
Visitar aquesta ja de per si bo-
nica ciutat en unes dates tan 
celebrades com aquesta set-
mana de la Flor, és una delí-
cia pels sentits, ja que tots els 
racons i punts inversemblants 
estan guarnits i adornats amb 
un gust exquisit i un colorit es-
pectacular.
Només em queda felicitar a la 
Junta del Casal pel seu bon 
criteri en escollir les visites, ja 
que amb la combinació de cul-
tura i esbarjo ens fan passar 
un dia molt agradable.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la 
tarda tindrà lloc a l’església 
parroquial de Tous un concert 
de gòspel amb l’agrupació On-
dara Gòspel.
Aquest concert està dedicat 

als 10 anys de l’Escola de Mú-
sica de Tous i comptarà amb 
la participació dels seus alum-
nes.
Aquest acte està inclòs dins la 
Primavera Cultural.

Concert de gòspel a Tous

MASQUEFA / LA VEU

El proper dissabte, 24 de maig 
a les 17.30h l’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural de Mas-
quefa, la Fundació Aurèlia Fi-
gueras i el Grup d’Estudi de 
Llengüens Amenaçades de la 
Universitat de Barcelona pre-
senten el I Concurs Interna-
cional d’(Auto)biografíes Lin-
güístiques a la Sala d’Acte de 
l’Alzinar de Masquefa.
Què és una (auto)biografia lin-
güística?
És la descripció de les experi-
ències d’una persona en rela-
ció amb les llengües, ja sigui 
formes d’aprenentatge, llen-
gües del seu entorn, formes 
de transmissió familiar i, en 

fi, qualsevol experiència rela-
cionada amb la llengua i les 
llengües. També formen part 
les biografies lingüístiques que 
descriguin l’experiència lingü-
ística d’altres persones, per 
exemple, mitjançant treballs 
periodístics
Concurs Internacional d’(Auto)
biografies Lingüístiques:
L’Alzinar de Masquefa, junta-
ment amb la Fundació Aurèlia 
Figueras i el Grup d’Estudi de 
Llengües Amenaçades de la 
Universitat de Barcelona, con-
voca el I Premi d’(auto)biogra-
fies lingüístiques.
Amb aquest projecte, volem 
ampliar el concepte d’autobi-
ografia lingüística. L’objectiu 

d’aquest projecte és crear un 
fons documental al qual s’hi 
pugui accedir lliurement i, 
eventualment, realitzar acti-
vitats com ara projeccions de 
documentals, simposis, tallers, 
activitats didàctiques, etc.
El format és lliure i la llengua, 
ja sigui oral o de signes, tam-
bé. En els casos en què l’ori-
ginal no sigui en català s’haurà 
d’acompanyar d’una traducció, 
subtítols o qualsevol instru-
ment que permeti la lectura o 
audició en català. Es podran 
presentar textos escrits, en 
suport audiovisual (o d’àudio/
vídeo) i en qualsevol gènere 
(monòlegs, entrevistes, narra-
cions, poemes, còmic, etc.).

L’Alzinar de Masquefa presenta el I Concurs 
Internacional d’(Auto)biografíes Lingüístiques

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns s’ha presentat 
l’ofertat d’activitats lúdiques i 
esportives per a infants i joves 
que s’organitzen aquest estiu 
a Capellades.
Es tracta d’una proposta que 
s’ha esdevingut mitjançant la 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Capellades, l’empre-
sa Jou Esports i diferents enti-
tats esportives de la vila.
El resultat és un ventall de 
possibilitats per a escollir 
adreçat als qui tinguin entre 3 
i 12 anys. Del 25 de juny al 1 
d’agost podran escollir entre 
inscriure’s a futbol, bàsquet, 
rítmica, hoquei o casal. Els 
monitors de les activitats es-

portives seran joves de les 
diverses entitats esportives de 
la vila.
Una de les novetats d’en-
guany és l’abonament, mitjan-
çant el qual els qui paguin 4 
setmanes, podran gaudir-ne 6 
al mateix preu.
A més a més també es farà 
un campus específic de futbol 
sala, amb monitors especialit-
zats.
A la xerrada de presentació hi 
van participar l’Alcalde de Ca-
pellades, Marcel·lí Martorell; 
Jordi Torres  de l’empresa JOU 
Esports i els representants de 
les entitats del Capellades de 
Futbol, de Futbol Sala, d’Ho-
quei i de Rítmica.

Es presenten les activitats per 
aquest estiu

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

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

93 803 75 56

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

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR
al TNC

Dia 7 de juny de 2014      Hora sortida 15.45      Viatge - Espectacle 
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PIERA / LA VEU

El passat 16 de maig es va 
dur a terme una sessió forma-
tiva sobre gestió de rumors i 
convivència al Casal per a Jo-
ves i Grans de Piera. La ses-
sió, emmarcada en el Pla de 
Ciutadania i Convivència que 
coordina el Consell Comarcal 
de l’Anoia, va comptar amb 
una quinzena d’alumnes, per-
sonal tècnic de l’Ajuntament 
així com professionals d’altres 
àmbits (dels centres educatius 
del municipi, la biblioteca...). 

La finalitat de la formació era 
ajudar als participants a ana-
litzar els mecanismes de ge-
neració dels rumors, dispo-
sar d’eines per prevenir-los i 
gestionar els seus efectes. La 
metodologia emprada va com-
binar elements més conceptu-
als amb d’altres més pràctics 
i dinàmics. La sessió pretenia 
transmetre coneixement, re-
flexionar i, sobretot, donar ei-
nes pràctiques i aplicables a 
la realitat del dia a dia de les 
persones assistents.

El Consell Comarcal organitza 
una sessió sobre gestió de 
rumors i convivència a Piera

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera, en el 
seu afany i responsabilitat de 
trobar solucions a la manca de 
llocs de treball, opta per dotar 
el municipi d’ofertes laborals 
que es posen a l’abast de per-
sones aturades a través dels 
plans d’ocupació.
En l’actualitat, Piera compta 
amb diferents plans que ocu-
pen 18 persones pierenques. 
Els plans d’ocupació tenen 
una durada de sis mesos i 
bàsicament estan dedicats a 
tasques de manteniment del 
municipi. Sis d’aquestes per-
sones estan fent millores en 
les voreres, pel que fa a con-
ceptes d’amplitud i sobretot de 
seguretat dels vianants.
Per altra banda, sis persones 
més estan, primer, acabant les 
obres de remodelació de l’es-
pai municipal del Foment que 
inclou l’edifici annex a aquest 
històric immoble. I també tre-
ballen en la reordenació urba-
nística de la plaça Catalunya, 
sota el portal d’en Romanyà.
Quatre persones més inclo-

ses en els plans d’ocupació 
municipals es van incorporar 
a la brigada, en concret al 
grup que s’ocupa de la neteja 
viària, tant del nucli urbà com 
dels barris que depenen de 
l’Ajuntament pierenc.
Finalment, una persona fa 
d’administrativa a les oficines 
de Serveis Territorials del car-
rer de la Plaça i una última co-
breix les tasques de vigilància 

18 persones treballen en els plans d’ocupació

de la zona blava.
L’objectiu de l’equip de govern 
és el de continuar creant llocs 
de treball, utilitzant els mitjans 
que té al seu abast. Per això, 
el regidor d’Empresa i Ocupa-
ció, Josep Llopart, assegura 
que “l’any vinent podrem oferir 
més plans d’ocupació a gent 
que està a l’atur i que com-
pleix els requisits per optar a 
una d’aquestes places”.

PIERA / LA VEU

El passat dissabte 10 de maig 
l’Aula Municipal de Música va 
participar en dues trobades 
instrumentals:
- IV Marató Piano a Sant Sa-
durní d’Anoia
Els alumnes de piano van par-
ticipar a la IV Marató de Piano 
que organitzava l’Escola Mu-
nicipal de Música de Sant Sa-
durní d’Anoia. Diferents alum-
nes de piano van interpretar 
les obres que portaven prepa-
rades dins la capella de l’Inter 
que es va acondicionar per a 
l’ocasió. Van ser 7 hores inin-
terrompudes de música amb 
alumnes de piano de diferents 
escoles de la zona Penedès-
Anoia i Garraf de l’ACEM (As-
sociació Catalana d’Escoles 
de Música) de la qual l’Aula de 
Piera és membre.
- Trobada Trompetes Demar-

cació de Tarragona
Paral·lelament, els alumnes 
de trompeta de l’escola van 
participar a la I Trobada de 
trompetes de la demarcació 
de Tarragona. En aquesta tro-
bada hi van participar alumnes 
de les Escoles de Música de 
Cambrils, Salou, l’Aldea, l’Am-
polla, el Perelló, Tarragona i 

L’Aula de Música de Piera participa 
en diverses activitats

Piera. En aquesta trobada els 
alumnes van fer-hi unes clas-
ses col·lectives d’instrument i 
van preparar un repertori que 
van interpretar en el concert 
de cloenda.
- Col·laboració Escola de Te-
atre-Aula Municipal de Música
Per altra banda, aquesta set-
mana, l’Escola de Teatre ha 
fet una col·laboració a l’Aula 
Municipal de Música. Tenint 
en compte que l’audició de fi-
nal de curs que se celebrarà 
al Teatre Foment el pròxim 
21 de juny se centrarà en la 
música dels videojocs i els 
alumnes estan preparant  re-
pertori d’aquesta temàtica, un 
alumne de l’Escola de Teatre 
va interpretar el personatge de 
Super Mario Bross a les clas-
ses col·lectives de música de 
l’escola.

PIERA / LA VEU

El Pla Educatiu d’Entorn de 
Piera cerca persones voluntà-
ries amb formació acadèmica 
(mínim nivell batxillerat) per a 
un projecte de reforç escolar 
d’estiu en els centres de se-
cundària públics del municipi. 
L’objectiu és crear un grup de 
reforç escolar durant el mes 
de juliol per a nois i noies que 

començaran 1r d’ESO i que no 
hagin assolit totes les compe-
tències en àrees instrumen-
tals. Aquest treball permetrà 
als nous alumnes de secun-
dària afrontar el curs amb més 
garanties d’èxit.
Es vol captar la col·laboració 
de professorat jubilat o d’es-
tudiants majors de 18 anys 
perquè dediquin una estona a 

tutoritzar i fer seguiment dels 
deures d’estiu d’aquest grup 
d’estudiants.
Les persones interessades a 
col·laborar poden trucar al 93 
776 00 76, enviar un correu 
electrònic a pieraeduca@ajpi-
era.cat o posar-se en contacte 
amb qualsevol dels centres 
educatius públics del municipi.

El PEEP busca voluntaris de reforç escolar

PIERA / LA VEU

Dijous passat, i dins la set-
mana del soci, l’Associació 
Cultural de la Gent Gran va 
organitzar una sortida a Alco-
ver amb la participació de 280 
avis i àvies. 
En total van ser 5 els autocars 
que es van desplaçar cap a Al-
cover, coincidint amb el dia del 
soci de l’Associació Cultural 
de la Gent Gran i que sortien 
a les 8 del matí del Gall Mullat. 
Cap a quarts d’onze s’arribava 
a Alcover, on els excursionis-
tes van esmorzar. Cap a les 11 
els autocars van sortir en di-
recció Reus per fer una visita 
de 3 hores de durada al nucli 
antic i als edificis modernistes 
d’aquesta ciutat. Després d’ai-

xò es va tornar al Restaurant 
El Álamo per fer un bon dinar 
seguit d’un ball. A les 8 del 
vespre els autocars tornaven 
cap a Piera.
La setmana del soci, que orga-
nitza anualment l’Associació 
Cultural de la Gent Gran de 
Piera, inclou altres activitats 
per als avis i les àvies, com el 
bingo, el torneig de petanca o 
el ball.
La pròxima activitat progra-
mada per l’associació és una 
excursió de 3 dies a Lourdes, 
concretament els dies 16, 17 i 
18 de juny. Per a informació i 
inscripcions us podeu adreçar 
al Casal per a Joves i Grans, 
de 10 a 12 hores, o trucar al 
93 776 12 67.

Sortida de la gent gran de 
Piera a Alcover
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LA TORRE DE C. / LA VEU

Amb l’objectiu de posar en 
valor el patrimoni arquitectò-
nic que suposa per al muni-
cipi tenir barraques de pedra 
seca i per tal de preservar la 
seva conservació i la protec-
ció d’aquests elements histò-
rics, l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha organitzat 
uns tallers de restauració to-
talment gratuïts per a totes les 
persones que vulguin apren-
dre i col·laborar en el mante-
niment del patrimoni arquitec-
tònic i paisatgístic del territori.
El primer taller va començar 
el passat dissabte 10 de maig 
amb més de 20 participants. 
La formació consisteix a res-
taurar  barraques de pedra 
seca i està dirigit per page-
sos i paletes del municipi amb 
experiència en aquest tipus 
de material de construcció. 

El taller continuarà amb dues 
jornades més que seran el dis-
sabte 17 amb la restauració de 
1 barraca  més i el dia 24 amb 
una ruta per les barraques 
més significatives del municipi 
. El primer dissabte es va res-
taurar la barraca de Pinedes 
de l’Armengol i aquest dissab-
te dia 17 es restaurarà la barra 
de Ca l’Hermità, al Pla de  Cal 
Vilaseca.  
Amb el mateix objectiu de po-
sar en valor aquest patrimoni 
arquitectònic, per la Festa Ma-
jor s’organitzarà un concurs 
de fotografia i un dels temes 
per fotografiar seran aques-
tes barraques de pedra seca. 
També hi haurà unes visites 
guiades, a les diferents barra-
ques i a altres punts culturals 
del municipi,  i els guies seran 
voluntaris del taller de pedra 
seca.

La Torre organitza tallers de 
pedra seca gratuïts per a 
restaurar barraques

LA TORRE DE C. / LA VEU

Fa dos anys es va implantar 
als nuclis de Pinedes de l’Ar-
mengol, Vilanova d’Espoia i 
La Serra la gestió de la frac-
ció orgànica amb composta-
dors comunitaris i individuals 
i la recollida porta a porta de 
les restes vegetals, una fór-
mula guardonada amb el pre-
mi Conama de la Fundación 
Congreso Nacional de Medio 
Ambiente. D’acord amb els 
bons resultats i la bona par-
ticipació rebuda dels veïns 
es va decidir estendre aquest 
model a la resta del municipi. 
Per això, l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt va orga-
nitzar tres sessions informa-
tives el passat 28 i 29 d’abril 
i 8 de maig al Centre Social 
Sant Joan Baptista per a ex-
plicar les avantatges d’aquest 
model i el seu funcionament. 
El resultat va ser un èxit ro-
tund d’assistència amb el 
conseqüent interès per part 
del veïnat, que disposats a fer 
compostatge, van sol·licitar el 
material necessari. Així, en 
aquesta darrera fase d’am-
pliació l’Ajuntament ha lliurat 
un total de 137 saques i 65 
compostadors entre els ve-
ïns. En total, des de que es 
va implantar el model, ja són 
26 els compostadors comu-
nitaris ubicats a 19 punts de 
tot el municipi, 254 composta-
dors individuals i 237 saques 
lliurades als veïns. 
L’alcalde del municipi, Jaume 
Riba, va explicar que “una 
bona gestió in situ de la frac-
ció orgànica ens fa més sos-
tenibles i respectuosos amb 
el medi ambient, ja que acon-
seguim reduir les emissions 
de C02 a l’atmosfera”. A més 

a més, Riba va explicar les 
avantatges econòmiques per 
al consistori, ja que “aquest 
model ens permet reduir 
considerablement la despe-
sa econòmica que suposa el 
transport de les tones de re-
sidus i les seves respectives 
taxes”. Riba va afegir que una 
recollida ordenada i de quali-
tat de la fracció vegetal sen-
se materials impropis i altres 
residus contribueix a l’apro-
fitament d’aquests en els 
processos de compostatge i 
alhora també en la reducció 
de la brutícia i l’impacte visu-
al que representava les grans 
caixes container-metàll·ic que 
fins al moment hi havia distri-
buïdes per la via pública i que 
causaven molèsties als veïns 
propers”.
“Un tractament responsable 
i ordenat de totes les fracci-
ons de residus domèstics que 
generen les famílies ha de 
comportar una reducció suc-
cessiva del cost dels serveis 

i conseqüentment una reduc-
ció en les taxes de residus 
que s’apliquen al veïnat” – va 
afegir l’alcalde.
Aquest model permet als ve-
ïns lliurar les restes vegetals 
(branques i fulles) d’una ma-
nera més còmoda i a la por-
ta de casa. La recollida de 
branca i poda es fa amb un 
vehicle que incorpora una tri-
turadora i que tritura davant 
de casa les restes lliurades 
pel veí. Així, es pot disposar 
de triturat vegetal per incor-
porar al compostador o utilit-
zar com encoixinat a l’hort o 
jardí. Les fulles i restes ve-
getals petites es recullen pri-
oritàriament amb les saques 
que facilita l’Ajuntament i que 
permet l’estalvi de bosses 
de plàstic. Aquestes es car-
reguen a un camió amb pop 
i es transporten a la planta 
de compostatge de Jorba, on 
es transformen en compost. 
Actualment, la recollida de 
la fracció orgànica (restes de 
fruita i verdura, pa, tovallons 
de paper,...) es fa amb conte-
nidors marrons al carrer. Amb 
la implantació del compostat-
ge comunitari i individual es 
reduirà la quantitat de conte-
nidors i s’acabarà substituint 
la recollida pel compostatge.
El procés de compostatge 
permet reciclar les restes or-
gàniques al mateix lloc on es 
generen, d’aquesta manera 
s’estalvia en cost i emissions 
atribuïdes al transport dels 
residus. Al cap d’uns mesos, 
dels compostadors s’obtindrà 
compost, un adob natural, 
que es posarà a l’abast dels 
veïns i veïnes i es podrà uti-
litzar per adobar les plantes 
d’horts i jardins.

La Torre de Claramunt reparteix 137 
saques i 65 compostadors entre els seus 
veïns interessats en fer compostatge

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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



CAPELLADES / LA VEU

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 
Carme Forcadell, serà a la 
Vila anoienca de Capellades 
el proper divendres, dia 23 de 
maig, a les vuit del vespre, al 
Teatre de La Lliga.
La professora i activista Car-
me Forcadell ha fet diversos 
actes a tota Catalunya coinci-
dint amb la campanya “Signa 
un vot”. Fa pocs dies que ha 
estat renovada en la direcció 
de l’ANC, organització que 
compta només amb dos anys 
de vida, però amb una impor-
tant tasca de cara a aconse-

guir la independència de la 
nostra nació, amb actes tan 
multitudinaris com la manifes-
tació de Barcelona de l’11 de 
setembre de 2012 o la Via Ca-
talana de 2013.
Carme Forcadell és una gran 
comunicadora, ha impulsat la 
cultura catalana i ha promoci-
onat la nostra llengua des de 
diversos àmbits: mitjans de 
comunicació, ensenyament... 
L’acte serà una xerrada inte-
ressant per a resoldre dubtes 
sobre el futur del nostre país 
des del punt de vista de l’As-
semblea Nacional Catalana. 
Us recomanem d’assistir-hi!

Avui, Carme Forcadell a Capellades

CALAF / LA VEU

El doctor Mn. Antoni Plade-
vall parlarà sobre “El primer 
document de Calaf” el proper 
divendres 30 de maig, en la 
segona conferència del cicle 
del Mil·lenari de la vila. L’his-
toriador i sacerdot, que cada 
any per la Festa Major ofereix 
al poble una interessant xerra-
da de temàtica històrica, par-
larà del document de 1015 en 
el qual el Bisbe Borrell dóna 
a Guillem d’Oló la zona dels 

puigs de Calaf, Calafell i Fer-
rera. Precisament és aquesta 
efemèride la que se celebra 
amb el Mil·lenari de Calaf,  els 
actes del qual van encetar-se 
ja el passat 26 d’abril. La con-
ferència tindrà lloc a les 20.00 
h a la Sala d’Actes Municipal 
(c/ Mestre Manel Giralt) i és 
oberta a tothom. Com a clo-
enda, després de la xerrada 
del Dr. Pladevall, s’oferirà una 
degustació de productes arte-
sans calafins.

El Dr. Antoni Pladevall oferirà 
la segona conferència del 
Mil·lenari de Calaf

CALAF / LA VEU

Artur Mas, president de la 
Generalitat de Catalunya, ha 
adreçat una carta a l’alcal-
dessa de Calaf, Maria Antònia 
Trullàs, en la qual li transmet 
la seva felicitació pels mil anys 
d’història de la vila.
El president fa referència al 
primer document on apareix 
escrit el nom de Calaf, i  se 
suma a les paraules del con-
seller Francesc Homs, “en el 
sentit que la vila reflecteix a 

petita escala el nostre país: 
una llarga i fecunda història, 
una cruïlla de camins, una 
gran vocació comercial, dina-
misme i empenta industrial i 
un sentiment i orgull de perti-
nença”. 
En la carta, Artur Mas enco-
ratja els calafins i calafines a 
celebrar el Mil·lenari del mu-
nicipi i expressa el seu de-
sig d’acompanyar-nos en els 
propers mesos per compartir 
aquesta commemoració.

El president Artur Mas felicita 
Calaf pel seu Mil·lenariCALAF / LA VEU

La Sala Gran del Casal de 
Calaf es va omplir dimecres 
de gom a gom amb motiu de 
la cantata “El petit príncep”, 
que havien organitzat amb 
gran entusiasme i amb moltes 
hores de feina des de l’Escola 
Alta Segarra i l’Escola Muni-
cipal de Música. Més de 400 
infants i joves, entre cantaires 
i músics, van pujar dalt de l’es-

cenari per interpretar les pe-
ces que formen part d’aquesta 
cantata, amb lletra de Jordi 
Enjuanes i música de Ricard 
Jimeno. El repertori convidava 
el públic a acompanyar “El pe-
tit príncep” en el seu viatge de 
descoberta del món i de la hu-
manitat. Cal destacar la gran 
implicació de tots dos cen-
tres educatius, així com dels 
seus alumnes i mestres, per 

poder portar a terme aquesta 
especial actuació. Han calgut 
hores i hores d’assajos per 
poder tirar-ho endavant, un 
esforç que el públic va saber 
recompensar amb llargs i sin-
cers aplaudiments. També cal 
agrair la implicació de tots els 
col·laboradors en aquest es-
pectacle, una gran i emotiva 
experiència per a tots els par-
ticipants.

Emotiva cantata dels alumnes de l’Escola Alta 
Segarra i de l’Escola de Música de Calaf 

CALAF / LA VEU

La segona edició de la gala 
lírica “Nessun dorma” ja és a 
punt. Per segon any conse-
cutiu, l’establiment calafí El 
Rebost de l’Ànima organitza 
aquest concert, que enguany 
comptarà amb la participació 
del tenor Carlos Cosías, la 
soprano Rocío Martínez, el 
baix Stefano Palatchi i el pia-
nista Manuel José Ruiz. Amb 
aquest excel·lent elenc i amb 
un repertori que promet d’allò 
més, s’espera que el segon 
“Nessun dorma” sigui tot un 
èxit. La gala se celebrarà el 
proper dissabte 7 de juny a les 
22.00 h a l’església de Sant 
Jaume de Calaf. Les entrades, 
que inclouen un càtering a la 

plaça Gran just després del 
concert, ja es poden comprar 
anticipadament al mateix Re-

bost de l’Ànima i al Telentrada 
de Catalunya Caixa.

Calaf acollirà la segona gala ‘Nessun dorma’
el proper 7 de juny 

CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per a 
l’Ocupació ha obert una nova 
convocatòria de cursos gra-
tuïts, adreçats a treballadors 
en actiu i autònoms. Es tracta 
d’un curs d’Autocad 3D de 50 
hores (que s’impartirà els di-
lluns, dimecres i divendres de 
18.30 h a 21.00 h i a partir de 
l’11 de juny), un curs de 35 ho-
res 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 algu-
na d’aquestes ofertes forma-
tives contacteu amb el CRO, 
al telèfon 93 869 82 49 o bé 
presencialment al c/ Xuriguera 
42. Recordeu que les places 
són limitades.

Autocad, Excel avançat i 
màrqueting 2.0 al CRO de Calaf

CALAF / LA VEU

Els jugadors de l’equip sèni-
or de l’Escola de Futbol Sala 
Alta Segarra i els seus tècnics, 
encapçalats per l’entrenador 
Jordi Muxí, van ser divendres 
passat a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Calaf. Allà 
van ser rebuts per l’alcalde 
en funcions, Joan Caballol, 
i el regidor d’Esports, Josep 
Manel Navarro, que van voler-

los felicitar personalment per 
haver-se proclamat campions 
de lliga de la segona divisió 
catalana (grup 5). L’alcalde 
en funcions va encoratjar els 
joves a continuar lluitant com 
fins ara, fent de l’esport un 
repte però també una mane-
ra de millorar la convivència 
i la cohesió social, fomentar 
l’amistat i el treball en equip. 
A continuació, els dos repre-

sentants municipals van fer 
entrega a cada un dels joves 
d’un trofeu commemoratiu 
d’aquest campionat. El sènior 
de l’EFSAS està format per Al-
bert Boixadera, Marc Busquet, 
Robinson Castelo, Roberto 
Carlos Ciudad, Carles Domin-
go, Cristian Dominguez, Jau-
me Jové, Hector Muñoz, Lluís 
Muxí, Abelardo Puerta, Miguel 
Tello, Jordi Grau i Eloy López.

Petit homenatge al sènior de l’EFSAS 
pel seu campionat de lliga
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L’IHC vol guanyar el Calafell demà a les Comes
per assegurar-se la CERS l’any vinent
HOQUEI / DAVID VIA

A falta de 4 punts per al final, 
l’IHC buscava una quarta vic-
tòria consecutiva per intentar 
assegurar-se, com abans mi-
llor, una posició que permeti al 
conjunt igualadí estar a la se-
güent edició de la Copa CERS, 
de la qual aquest any ha gaudit 
d’una bona experiència, arri-
bant fins a la semifinal. 
Aquest cap de setmana havien 
de fer el primer pas per acon-
seguir fer realitat aquest objec-
tiu: un partit contra l’últim de la 
taula, el Vilanova, el qual ni ha 
empatat ni ha guanyat cap par-
tit. A part d’això, ja està confir-
mat que baixarà a segona divi-
sió encara que aconsegueixin 
guanyar la resta de partits, ja 
que no obtindran els suficients 
punts per aconseguir la perma-
nència. 
El partit va començar, i de bona 
manera, ja que als primers dos 
minuts de partit Ton Baliu va 
marcar el primer gol després 
d’una contra executada a la 
perfecció per part del Monbus 

Imatge del parttit de l’IHC a les Comes davant el Vilanova. Foto: Joan Guasch.

Jornada 27
CP Calafell Tot l’Any - FC Barcelona  1-8
Reus Deportiu - Coinasa Liceo HC  4-5
ICG Software Lleida - CE Moritz Vendrell  7-3
CE Noia Freixenet - Club Patí Vic  2-4
CP Cerceda - CP Voltregà  7-4
CH Lloret - CP Tordera   4-0
CP Vilafranca - Muralla Blanes  6-0
Monbus Igualada HC - CP Vilanova  6-3

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 76 27 25 1 1 190 58
2. Coinasa Liceo 63 27 20 3 4 146 69
3. Club Patí Vic 55 27 17 4 6 104 68
4. Reus Deportiu 50 27 15 5 7 131 96
5. Moritz Vendrell 49 27 15 4 8 118 94
6. Igualada HC 45 27 14 3 10 87 89
7. Calafell Tot l’Any 41 27 12 5 10 101 100
8. Noia Freixenet 39 27 11 6 10 100 92
9. Voltregà 38 27 10 8 9 94 83
10.Cerceda 37 27 10 7 10 103 106
11. Vilafranca  29 27 8 5 14 93 102
12. ICG Lleida 28 27 8 4 15 81 109
13. Lloret 23 27 6 5 16 77 112
14. Tordera 23 27 7 2 18 72 120
15. Muralla Blanes 20 27 6 2 19 65 118
16. Vilanova 0 27 0 0 27 69 215

OK Lliga masculina

Esports
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Descens Lliga Eur. Cers

Final dels Jocs Escolars

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Els 62ens Jocs Escolars de 
la comarca de l’Anoia arriben 
al seu final. El passat cap de 
setmana s’ha celebrat l’acte de 
cloenda del Campionat Poli-
esportiu en categoria Benjamí 
i s’han disputat les semifinals 
i finals a 4 del campionat de 
bàsquet. 
Per a la Cloenda dels petits del 
Campionat Poliesportiu es va 
organitzar una matinal d’activi-
tats lúdiques al pavelló poliva-
lent de Les Comes. Destaca-
ven les activitats dels Inflables, 
el Volei Cooperatiu, l’Acros-
port, el Shootball, el Bàdmin-
ton, el Korftball i el Tennis Tau-
la. Per torns, tots els equips 
van anar gaudint de la jornada 
per, finalment, ser guardonats 
segons la seva posició. Els tres 
primers classificats del Campi-
onat de cada categoria i nivell 
van ser:  
Femení: Ateneu A, Monalco i 
Mowgli B 

Masculí A: Mestral A, Ramon 
Castelltort B i, empatats a 
punts, Emili Vallès i Monalco A 
Masculí B: Monalco B, Mowgli 
i Monalco C 
Masculí C: Ramon Castelltort 
A, Maristes B, Emili Vallès A 
Al mateix temps, a la Sala Barri 
del Complex Esportiu Les Co-
mes, es disputava la Final a 4 
dels Campionats de bàsquet. 
Per categories, els campions 
absoluts van ser: 
Aleví femení: Monalco A 
Aleví Mixt: Marta Mata 
Infantil femení: Monalco 
Infantil Masculí: Vilanova Bàs-
quet Endavant 
Cadet i juvenil femení nivell A: 
Monalco 
Cadet i juvenil femení nivell B: 
CB Hortonenc 
Per aquest cap de setmana 
que ve hi ha programada la 
Cloenda del Campionat Polis-
portiu en categoria Alevina, Fi-
nals a4 Futbol Sala i la última 
trobada prebenjamina. 

Igualada. Cal remarcar que 
aquest gol era el gol número 
3.700 en la història del club 
igualadí a l’OK Lliga i el primer 
dels tres gols que marcaria Ba-
liu en aquella nit. 
El segon gol no va tardar en ar-
ribar, aquesta vegada a mans 
d’Oriol Vives, que marcava de 
penal al cap de quatre minuts 
del inici del partit tot i que, pocs 
minuts més tard, el Vilanova 
retallava distàncies enganxant-
se de nou al partit. 
Ambdós equips oferien un gran 
joc, tot i que l’Igualada Hoquei 
Club no deixava de dominar 
sobre el seu rival. Moltes oca-
sions dels locals, i poques oca-
sions dels visitants, tot i que 
aquestes sempre eren molt pe-
rilloses. Les possibilitats d’una 
possible remuntada per part 
dels visitants es varen dissipar 
després del segon gol de Ton 
Baliu a falta de set minuts per 
el final de la primera part, grà-
cies a un gran xut llunyà que va 
esmunyir-se entre les cames 
del porter, qui no va poder fer 
res per evitar el gol que posa-
va el 3-1 en el marcador abans 
del descans. 

Una primera part totalment 
dominada per els locals, que 
avançaven amb pas ferm cap 
a la victòria i als tres punts. 
Començava la segona part i 
així, els últims vint-i-cinc minuts 
de partit. Només van tardar set 
minuts a allargar la distància 
que els separava en el marca-
dor gràcies a un tir potent i pre-
cís de Sergi Pla, amb el qual 
s’allunyaven més respecte als 
seus rivals. Semblava que el 
Vilanova no podia fer res per 
tornar a escurçar distàncies, 
però no era així ja que una Fal-
ta Directa a favor del Vilanova 
podia haver retallat un gol a fa-
vor dels visitants. No obstant, 
un altre cop, Elagi va poder 
ser un mur i aturar el tir. Tren-
ta segons més tard, Ton Baliu 
marcava el 5-1, signant un hat-
trick, tot i que abans d’això el 
IHC es podria haver tornat a 
avançar en el marcador grà-
cies a un penal que va llançar 
Oriol Vives i que, en aquesta 
ocasió, no va poder entrar. 
Poc temps més tard, Sergi Pla 
marcava l’últim gol de la nit a 
favor dels igualadins i amb el 
qual certificaven la victòria. 

Després d’això, l’equip va de-
cidir donar minuts als jugadors 
fets a les Comes. Varen jugar 
la resta del partit en la que el 
Vilanova va poder marcar dos 
gols i polir el resultat, quedant 
al final 6-3 que deixava, una al-
tre nit més, els 3 punts a Les 
Comes.  
Amb la suma d’aquests 3, 
l’IHC ja en porta 45, col·locant-
se així a la sisena plaça. En 
la següent jornada, el conjunt 
igualadí tindrà que enfrontar-
se contra el Calafell, equip que 
va darrera del IHC (setens) a 
quatre punts d’aquest. El partit 
es jugarà el següent dissabte 
24 de Maig, partit que serà el 
penúltim a Les Comes aquesta 

temporada, doncs l’últim serà 
en la jornada 30 (casualment 
es l’última jornada de la lliga), 
contra el Lloret.  

MONBUS IHC 3 (2/1): Equip Inici-
al: Elagi Deitg, Toni Baliu (3), Jau-
me Molas , Sergi Pla (2) i Oriol Vi-
ves (1)Equip Suplent: Jassel Oller, 
Joan Muntané, David Carles, Nil 
Garreta i Alex Ferrer.
VILANOVA 3 (1/2) Equip Inicial: 
Joan Marc Escofet, Jordi Aragonés 
(1), Joan Marsal, Esteve Pujals, 
Pol Pàmies (2) Equip Suplent: Car-
los Ramirez, Marc Cuevas i Roger 
Vidal.
GOLS: 1-0 Toni Baliu (Minut 2), 
2-0 Oriol Vives (Minut 4), 2-1 Jordi 
Aragonés (Minut 7), 3-1 Toni Baliu 
(Minut 18). SEGONA PART. 4-1 
Sergi Pla (Minut 7), 5-1 Toni Baliu 
(Minut 9), 6-1 Sergi Pla (Minut 13), 
6-2 Pol Pàmies penal (Minut 16), 
6-3 Pol Pàmies (Minut 21).

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

SORTEIG INSCRIPCIÓ PER A 2 PERSONES

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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 ROOKIE 
TRAIL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de ROOKIE TRAIL, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que ROOKIE TRAIL 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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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 65 32 20 5 7 64 36  28
2  Viladecans 60 32 18 6 8 50 32  18
3  Torreforta 56 32 16 8 8 61 42  19
4  Tàrrega 53 32 15 8 9 39 34  5
5  Horta 47 32 13 8 11 53 39  14
6  Almacelles 44 32 12 8 12 48 44  4
7  Torredembarra 44 32 12 8 12 47 46  1
8  Igualada 44 32 13 5 14 46 49  -3
9  Tecnofútbol 42 32 9 15 8 37 36  1
10  El Catllar 40 32 10 10 12 36 45  -9
11  Vilanova 39 32 9 12 11 39 32  7
12  Amposta 38 32 9 11 12 44 48  -4
13  Andorra 38 32 9 11 12 49 61  -12
14  Balaguer 38 32 10 8 14 33 50  -17
15  Marianao 36 32 9 9 14 36 40  -4
16  Vista Alegre 36 32 9 9 14 40 50  -10
17  Jesús i Maria 33 32 9 6 17 51 68  -17
18  Alpicat 33 32 8 9 15 33 54  -21

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI s’encatlla davant 
un hermètic Viladecans (2-0)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada, tot i realitzar un 
bon partit, va caure per 2-0 al 
camp del segon classificat, el 
Viladecans. Els igualadins van 
estar molt intensos, però els va 
mancar capacitat ofensiva. Els 
blaus han caigut fins a la 8è 
lloc de la classificació.
L’equip dirigit per Joan Prat 
visitava un dels camps més 
complicats de la categoria, 
el Municipal de Viladecans. 
L’Igualada, tot i haver-se as-
segurat la permanència, va 
sortir al terreny de joc amb la 
intenció de complicar-li molt 
les coses als locals, segons 
classificats i en plena lluita per 
aconseguir una plaça per a la 
promoció d’ascens a 3a divi-
sió. La primera meitat va ser  
molt disputada i encara que 
les ocasions de gol van brillar 
per la seva absència, ambdós 
conjunts van desplegar un joc 
molt intens amb anades i vin-
gudes que van fer gaudir al pú-
blic que omplia les graderies. 
Els blaus van tenir durant tot 
el primer període el control a la 
zona ample on Jony, Dalmau i 
Enric van saber porter el tempo 
del partit, però els hi va man-
car una mica claredat a l’hora 
d’enllaçar amb els atacants. El 
Viladecans, per la seva banda, 
no va aconseguir acostar-se 
a la porteria de Yannick amb 
claredat i únicament va crear 
cert perill a partir de faltes late-
rals i córners. Menció especial 
es mereix l’àrbitre, qui va de-
mostrar un falta de criteri en el 
conjunt de l’encontre i que va 
perjudicar greument a l’equip 
igualadí.
A la represa, l’encontre va bai-
xar d’intensitat i el joc no va 
ser tan fluït com el del primer 
temps. Els blaus van basar el 
seu joc ofensiu a partir de l’es-
tratègia. Jony, al minut 55, va 
disposar de la millor ocasió per 
avançar als igualadins, però la 
seva rematada de cap va sortir 
fregant el pal. Els locals també 
van disposar d’alguna bona 
opció per marcar, la més clara 
la va tenir Kata, però el seu xut 
el va refusar Baraldés amb una 
gran acció defensiva. Uns mi-
nuts més tard, una falta lateral 
a favor dels del Baix Llobregat 
marcaria el desenllaç del par-
tit. Reyes va rematar a la por-
teria igualadina, però Yanncik, 
en primera instància, va poder 
refusar la pilota. Malaurada-
ment, el refús del porter igua-
ladí va anar a parar a peus de 
Kata (69’), que sol de marca, 
va marcar a plaer l’1-0. A par-
tir d’aquest moment, l’Igualada 
va avançar les seves línies i el 
seu joc va ser molt més directe 
amb constants puntades des 
de la zona defensiva en busca 

El CFI no va poder superar el Viladecans a domicli. Foto: Toni Marí.

Jornada 32
Balaguer - Tàrrega    0-3
Andorra - Torreforta    1-3
Vista Alegre - Amposta   0-0
Vilanova - Torredembarra  0-0 
Alpicat - Almacelles    2-0
Viladecans - Igualada   2-0
Jesús i Maria - Tecnofútbol  1-4
Horta - El Catllar    3-0
Marianao - Martinenc   0-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 75 32 23 6 3 82 20  62
2  Gironella 69 32 21 6 5 65 29  36
3  Lliçà d’Avall 64 32 20 4 8 62 40  22
4  Tona 60 32 16 12 4 52 28  24
5  St. Quirze 59 32 18 5 9 72 42  30
6  Cardedeu 52 32 15 7 10 54 39  15
7  Sabadell Nord 48 32 14 6 12 49 43  6
8  San Lorenzo 46 32 14 4 14 44 43  1
9  Taradell 42 32 12 6 14 45 48  -3
10  San Mauro 42 32 10 12 10 53 51  2
11  Castellar 41 32 10 11 11 50 48  2
12  Sabadellenca 40 32 11 7 14 48 47  1
13  Súria 36 32 10 6 16 43 60  -17
14  Roda de Ter 34 32 10 4 18 40 54  -14
15  OAR Vic 30 32 8 6 18 33 60  -27
16  Palau SP 29 32 7 8 17 40 70  -30
17  St. Feliu Cod. 21 32 5 6 21 28 75  -47
18  Lliçà d’Amunt 15 32 3 6 23 26 89  -63

Jornada 32
Roda de Ter - Lliçà d’Amunt   3-1
OAR Vic - St. Feliu Cod.    1-1
Palau SP - Taradell     3-3
Sabadell Nord - Sabadellenca   1-0
Lliçà d’Avall - Gironella    0-1
Manresa - Cardedeu     0-1
San Lorenzo - St. Quirze    3-1
Tona - San Mauro     3-1
Castellar - Súria     1-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 87 32 28 3 1 111 19  92
2  Can Trias 74 32 22 8 2 88 31  57
3  Puigreig 62 32 19 5 8 62 38  24
4  Joanenc 59 32 18 5 9 71 44  27
5  Viladecavalls 54 32 17 3 12 70 41  29
6  Navàs 41 32 12 5 15 64 66  -2
7  Marganell 41 32 11 8 13 61 63  -2
8  Olvan 41 32 10 11 11 41 50  -9
9  Llorença 39 32 11 6 15 56 69  -13
10  Cardona 39 32 11 6 15 52 71  -19
11  Santpedor 38 32 12 2 18 45 62  -17
12  Castellnou 37 32 9 10 13 42 53  -11
13  Balconada 37 32 11 4 17 60 78  -18
14  Pirinaica 36 32 10 6 16 44 64  -20
15  G. Manresa 34 32 8 10 14 45 51  -6
16  Gironella B 34 32 9 7 16 35 64  -29
17  P. Claramunt 30 32 8 6 18 48 81  -33
18  Castellbell i V. 27 32 8 3 21 56 106  -50

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 32
Castellnou - Puigreig    1-0
Santpedor - Joanenc    2-1
Llorença - Viladecavalls   3-2
Gironella B - Navàs    4-0
P. Claramunt - Olvan    4-1
Cardona - Can Trias    2-2
Pirinaica - Castellbell i V.   2-0 
Balconada - Marganell   3-3
Sallent - G. Manresa    3-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Olivella 76 32 24 4 4 88 35  53
2  Suburense 76 32 23 7 2 97 30  67
3  St. Pere Mol. 74 32 24 2 6 101 36  65
4  Odena 59 32 16 11 5 80 60  20
5  Les Roquetes 57 32 17 6 9 87 52  35
6  Ribes 52 32 16 4 12 51 43  8
7  La Granada 51 32 14 9 9 57 44  13
8  Base Espirall 50 32 14 8 10 60 47  13
9  FE Vilafranca 46 31 13 7 11 52 42  10
10  St. Cugat S. 33 32 10 3 19 43 69  -26
11  Pª Jove Roq. 33 32 7 12 13 50 56  -6
12  Base Vilanova 33 32 8 9 15 39 58  -19
13  Carme 32 31 9 5 17 43 72  -29
14  M. Igualada 30 32 8 6 18 45 70  -25
15  Riudebitlles 29 32 7 8 17 37 62  -25
16  St. Sadurní 28 32 6 10 16 41 71  -30
17  Capellades 22 30 5 7 18 33 101  -68
18  Quintinenc 14 32 2 8 22 40 96  -56

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 32
Riudebitlles - Pª Jove Roq.   1-1
Odena - Suburense     3-3
Quintinenc - St. Sadurní    1-3
M. Igualada - St. Pere Mol.   0-3
Les Roquetes - Carme    3-0
Olivella - Base Espirall    5-2
La Granada - Base Vilanova   1-0
Capellades - FE Vilafranca   ajr
Ribes - St. Cugat S.     0-1

Jornada 30 (darrera)
Vista Alegre-Piràmides   sus
Ateneu Ig.-Anoia    1-4
Fàtima-Tous    1-0
Jorba-Calaf    3-4
La Paz-Vilanova C.    3-2
Masquefa-Garcia Montbui  1-0
PM Tossa-Rebrot    5-2
Descansa Torre Clar.    

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia 74 28 24 2 2 102 19  
2  Calaf 72 28 23 3 2 133 35 
3  Vilanova C.  59 28 18 5 5 82 35  
4  Fatima  55 28 18 1 9 80 54  
5  Jorba  46 28 14 4 10 81 55  
6  PM Tossa  45 28 14 3 11 65 43 
7  Masquefa  45 28 14 3 11 64 47  
8  Vista Alegre 41 27 13 2 12 52 51 
9  Tous  35 28 10 5 13 48 60 
10  Garcia M.  34 28 11 1 16 57 83 
11  Ateneu Ig.  34 28 10 4 14 49 64 
12  La Paz  22 28 7 1 20 33 98 
13  Rebrot, U.D.  18 28 5 3 20 53 100  
14  La Torre Cl.  14 28 3 5 20 28 87    
15  Piramides  11 27 3 2 22 35 131

futbol 4A CATALANA G7

CAMPIÓ i ASCENS:
Centre d’Esports ANOIA
PROMOCIÓ D’ASCENS:
Unió Deportiva CALAF

Jornada 30 (darrera)
Gelida-Piera    0-10
Can Cartró-Martinenca   3-0
Hortonenc-La Llacuna   sus
Sant Sadurní-Fontrubí   5-0
Mediona-St. Pau Ordal   1-2
Puigdàlber-Les Cabanyes  0-6
Sesrovires B-Cabrera d’Anoia  4-5

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera  76 30 24 4 2 134 32  
2  Martinenca  68 30 20 8 2 75 27  
3  Can Cartró  67 30 21 4 5 85 37 
4  Sant Pau O.  60 30 18 6 6 74 48 
5  Hortonenc  59 29 18 5 6 97 46  
6  Les Cabanyes  54 30 16 6 8 90 56  
7  Hostalets P.  47 30 13 8 9 68 41  
8  Mediona  44 30 13 5 12 59 65 
9  Sesrovires B 39 30 12 3 15 66 80  
10  Sant Sadurní  39 30 12 3 15 66 61  
11  La Llacuna  35 29 11 2 16 53 56  
12  Cabrera Anoia  32 30 10 2 18 51 88  
13  Puigdalber  23 30 7 2 21 53 119  
14  Gelida  13 30 4 1 25 46 116  
15  Font-Rubí  6 30 2 0 28 22 129

futbol 4A CATALANA G10

CAMPIÓ i ASCENS:
Agrupació Esportiva PIERA
PROMOCIÓ D’ASCENS:
Martinenca

de la pentinada d’Enric. A falta 
de cinc minuts pel xiulet final, 
Pau va tenir la millor ocasió per 
empatar el partit. El davanter 
igualadí va rebre una pilota 
aèria a dins l’àrea, però el seu 
xut el va refusar un defensa 
gairebé sota la línia de gol. En 
l’última jugada del partit i amb 
l’Igualada abocat a l’atac, els 
locals van trenar un bon con-
traatac que va acabar amb la 
diana de Lerín (89’), que va 
sentenciar definitivament el 
partit.
Els blaus buscaran diumenge 
una victòria en l’últim partit de 
la temporada a Les Comes 
davant el Jesús i Maria, pe-

núltim classificat. D’altra ban-
da, diumenge mateix es faran 
les eleccions a la presidència, 
amb dos candidats: Francesc 
Jorba i Jordi Viles.
UD Viladecans: Jaume Al-
bert, Lavilla (Martínez, 64’), 
Reyes, Pelegrín, Álvarez, 
Sanvidal, Adams (Montoya, 
72’), Martínez (Morillo, 82’), 
Kata, Rulo (Lerín, 64’) i Tri-
guero (Iglesias, 64’).
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau (Martí, 72’), Bachana, 
Baraldés (Ton, 83’), Dalmau, 
Enric, Jony, Palet, Gerard 
(Güell, 72’) i Yeray (Pau, 83’).
Gols: 1-0, Kata (69’). 2-0, Le-
rín (89’).

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 33
Balaguer - Almacelles
Tàrrega - Andorra
Torreforta - Vista Alegre
Amposta - Vilanova
El Catllar - Alpicat
Martinenc - Viladecans
Igualada - Jesús i Maria
Tecnofútbol - Horta
Torredembarra - Marianao

Jornada 33
Roda de Ter - Gironella
Lliçà d’Amunt - OAR Vic
St. Feliu Cod. - Palau SP
Taradell - Sabadell Nord
San Mauro - Lliçà d’Avall
Súria - Manresa
Cardedeu - San Lorenzo
St. Quirze - Tona
Sabadellenca - Castellar 

Jornada 33
Castellnou - Olvan
Puigreig - Santpedor
Joanenc - Llorença
Viladecavalls - Gironella B
Marganell - P. Claramunt
G. Manresa - Cardona
Can Trias - Pirinaica
Castellbell i V. - Balconada
Navàs - Sallent

Jornada 33
Riudebitlles - Carme
Pª Jove Roq. - Odena
Suburense - Quintinenc
St. Sadurní - M. Igualada
FE Vilafranca - Les Roquetes
St. Cugat S. - Olivella
Base Espirall - La Granada
Base Vilanova - Capellades
St. Pere Mol. - Ribes  

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

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

Cognoms : .........................................................................................
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Dalt i baix, gimnastes del CE Montbui.

San Roque va organitzar a la Torre la 
final de Copa Catalana a l’Anoia
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El Club Rítmica San Roque, 
va ser l’encarregat d’organitzar 
l’esdeveniment esportiu on les 
8 millors gimnastes de cada 
categoria i nivell, que havien 
participat en les fases prèvies, 
competien per assolir la millor 
posició.
La presència dels millors clubs 
de Catalunya va fer de l’es-
deveniment una jornada d’alt 
nivell esportiu al Pavelló Mu-
nicipal de Vinçó de la Torre de 
Claramunt.
Van participar un total de 150 
gimnastes englobades en els 
nivells IV, V, VI, VII des de la 
Categoria Prebenjamí fins a la 
categoria Sènior. 
La Federació Catalana de 
Gimnàstica Rítmica de Cata-
lunya, representada per el seu 
President el Sr. Xavier March, 
va remarcar l’èxit de la jornada 
esportiva, i la bona organitza-
ció i gestió per part de l’equip 
del San Roque, que aquest 
any ha organitzat dues de les 
fases prèvies i la Final.
Jaume Riba (Regidor d’Es-
ports), Lourdes Cordón (Regi-
dora d´Ensenyament), i Anna 
Madrid (Regidora de Festes) 
representant l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt, juntament 
amb el President de la Federa-
ció Catalana i membres de la 
Junta del Club Rítmica Sant 
Roque, van ser els encarregats 
de fer l’entrega de Medalles a 
les millors Gimnastes de cada 
Categoria.
De ben segur que en un futur 
seguirem vivint jornades es-
portives de Gimnàstica Rítmi-
ca a la Comarca gràcies a la 
professionalitat del San Roque 
i a la col·laboració dels ajunta-
ments i entitats de la comarca. 
Volem agrair el suport i col·
laboració de l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt, sense el 
qual no hagués sigut possible 
l’organització  d’aquest esde-
veniment esportiu. I per altra 
banda agrair als membres del 
club la seva implicació per re-
alitzar amb èxit aquesta Final 
Catalana.
El Club Rítmica Sant Roque, 
especialista en la modalitat de 
conjunts en què domina l’esce-
nari català i que ja s’està pre-
parant per a la temporada que 
comença en pocs mesos, va 
participar en aquesta final amb 
dues gimnastes:
Carlota Miramunt Vicente amb 
un exercici brillant a pista, va 
col·locar a l’Anoia en el Meda-
ller Català d’aquesta modalitat 
Olímpica, i va pujar al més alt 
del podi aconseguint la 1a. po-
sició en la seva categoria. Mar-
ta Villar Hernández va acon-
seguir una cinquena posició 

Èpic tercer lloc de les noies 
de l’Handbol Igualada
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desprenent una gran elegància 
amb el seu ball a pista.
Per altra banda les Benjami-
nes del Club han aconseguit 
la segona posició al Campi-
onat Escolar de Conjunts del 
Consell de Sabadell format per 
Julia Ainsua Vives, Paula Mula 
Pacheco, Ana Alonso Lamas, 
Carlota Zamora Vázquez i Ta-
nia Gabarri Fariña.
El conjunt de Gimnàstica Estè-
tica de Grup en categoria Juni-
or participarà al Mundial d’Es-
tètica que se celebra a Moscou 
aquest cap de setmana.
Durant els últims anys, la pro-
gressió del Sant Roque en 
aquesta modalitat esportiva 
tant visual i elegant ha estat es-
pectacular assolint la 1a. Posi-
ció en la seva categoria al cam-
pionat d’Espanya d’aquest any. 
Les participants d’aquest equip 
son Gemma Castillo Conchillo, 
Gisela Muñoz Martínez, Anna 
Ainsua Vives, Andrea Roures 
Góngora, Elsa i Sira Montes 
Simó amb la entrenadora Sara 
Jiménez Garcia. 

Pel que fa al CE Montbui, a la 
Torre de Claramunt era repre-
sentat per quatre gimnastes: 
Marina Marfil, Sara Alomar, 
Karina Dueñas i Judith Galàn.
Totes  elles van fer·nos gau-
dir una vegada més dels seus 
exercicis deixant el llistó ven alt 
i demostrant que estan entre 
les millors de Catalunya. 

El diumenge es va celebrar 
el Trofeu Barcelona-comar-
ques a Montmeló.
Pel que fa la modalitaat de 
conjunts, el prebenjamí B, for-
mat per: Natalia Poch, Ayla 
Jaén, Irene Elvira , Isona Font 
i Eira Caballé van quedar en 
6e posició.Mentre que el con-
junt prebenjamí nivell A, format 
per: Maria Roman, Zaira Mar-
tínez, Irene Vallés, Zoe Galàn, 
Naiara Moreno i Marina Reche 
van quedar en 3a posició. Tots 
dos conjunts passen a la Final 
el 31 de maig. Va ser una jor-
nada amb grans resultats per 
a les futures grans gimnastes 
del Club.  

Gimnastes del San Roque.

HANDBOL / AURELI SENDRA

Segon partit del Top4 pel 3r lloc 
de la lliga de Primera Catalana 
sènior femení disputat al Pa-
velló Municipal de Sant Joan 
Despí diumenge entre el Igua-
lada i el Gavà. Al final, 21·17. 
Havent perdut a dues jugado-
res a semifinals, l’una per le-
sió i l’altre per sanció, comen-
çaven les noies igualadines 
el partit amb tan sols les sis 
jugadores de camp , la porte-
ra i sense cap recanvi davant 
del Gavà, un equip aquest 
sí al complert a la pista, a la 
banqueta i amb llarga tradició 
en el món de l’handbol. Tasca 
a priori quasi impossible però 
l’àrbitre fa sonar el xiulet,  la 
pilota es posa en joc i voileau,  
en pocs minuts ens posem per 
davant amb tres gols amb un  
joc ràpid i efectiu. 
Segueix la primera part amb 
molta intensitat, bones atura-
des a la porteria del CHI que 
ens dona avantatge, amb pocs 
gols però sempre per davant, 
les noies del Gavà no podien 
apropar·se al marcador al con-
trari al final dels 30 minuts és 
clarament favorable a les igua-

ladines per  12 a 6. 
Es reprèn la segona part i se-
gueix la mateixa tònica, ara 
és la portera del Gavà la que 
atura llançaments  claríssims 
de gol i poc a poc s’atansen al 
marcador. Continuem amb la 
igualtat al joc fins a 8 minuts 
del final on és expulsada la 
nostra pivot amb vermella i ens 
quedem amb 5 jugadores de 
pista fins al final del partit. Ara 
toca l’hora de l’èpica, deixar 
les emocions  i fer jugar al cap.  
Aguantar l’avantatge, fer pas-
sar el temps amb possessions  
llargues, assegurar passades, 
tirs i sobretot sentir·se equip 
guanyador que sap que amb 
sacrifici, angoixa i molta emo-
ció aconsegueix la victòria final 
inclús augmentant el marcador 
fins al 21 a 17 final.
Enhorabona noies!!!
CHI: Nora Muñoz, Laura Ba-
raldés, Jordina Marsal, Jana 
Sendra, Raquel Arnau, Lau-
ra Ferrera, Alícia Nieto, Ainoa 
Rizo. Portera: Míriam Pla. En-
trenador: Jordi Riba. Prepara-
dor Físic: Carles Mínguez. Col·
labora: Mestrans.

L’equip masculí haurà de 
remuntar davant el St. Feliu

HANDBOL / TON CASELLAS

Partit clau pels igualadins da-
vant el St. Feliu per aconseguir 
l’ascens a 2a Catalana, era 
l’últim partit de la temporada 
disputat a casa, i això s’havia 
d’aprofitar. Al final, 28·32. 
Derrota merescuda de l’Iguala-
da ja que s’han vist molt pocs 
recursos tant ofensius com 
defensius, no han aconseguit 
portar el ritme del partit en 
pràcticament cap moment. Tot i 
així, el resultat dóna pas a una 
possible remuntada, això sí, 
canviant la forma de jugar. Són 
4 gols els que s’hauran de re-

muntar, ara toca entrenar amb 
ganes ja que, si no s’aconse-
gueix la victòria serà l’últim par-
tit de la temporada. El somni 
encara és possible. 
Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Hilari Canales (5 a.) 
i Jordi Bermejo (12 a.), com a 
porters. Jordi Grado (j) (3), Es-
teban Lezama (2), Arnau Bres-
có, David Cubí (5), Sergi Gar-
cia, Sergi Garcia (j) (3), José 
Luís Álvarez (1), Rubén Álva-
rez (2), Pol Cantero (7), Adrián 
Suero (3) i Miquel Albareda (1). 
Col·labora: Gràfiques Cubí i 
Asfalt



Tres dels components de l’equip, a la passada Fira del St. Crist.

Un equip de Piera vol fer podi a les 
properes 24 Hores de Catalunya
MOTOR / EQUIP PIERA 24 HORES

L’Equip Piera 24 Hores va 
començar la seva trajectòria 
esportiva amb la  primera par-
ticipació en competició oficial, 
l’any 1.999, en la V edició de 
les 24 Hores Motociclistes In-
ternacionals del Circuit de Ca-
talunya, prova continuadora de 
les famoses 24 Hores Interna-
cionals de Montjuïc.
Des d’aleshores i fins el mo-
ment actual, l’equip ha partici-
pat, en diverses competicions, 
especialment en la mítica cur-
sa de resistència on vam estar 
els anys 1999, 2000, 2002 i 
2007. L’estructura de l’equip ha 
anat madurant i sense arribar 
al nivell econòmic d’un equip  
professional presenta molts 
punts de semblança. 
Amb el sacrifici econòmic dels 
pilots i col·laboradors es crea 
l’equip i es desfà per tal d’as-
solir l’objectiu que es marquen. 
Enguany, l’equip s’està prepa-
rant per inscriure’s en la XX 
edició de les 24 Hores de Cata-
lunya que es faran els dies 4,5 i 
6 de Juliol de l’any en curs.

Animats a fer podi
Per afrontar aquesta dura com-
petició i assolir un bon resultat, 
l’equip compta amb l’experièn-
cia adquirida en els seus 15 
anys d’història amb els pilots i 
amb un grup humà amb gran 
qualitat personal i tècnica. 
En total són unes vint-i-cinc 
persones, que altruïstament 
i per el seu amor  i estima al 
món de la motocicleta els 
acompanyaran aquest any.
Per dirigir a bon port aquesta 
travessa compten amb en Da-
vid Llopart com a Cap d’Equip. 
Un gran pilot i professional que 
ha participat en campionats de 
velocitat d’àmbit autonòmic i 
en diverses edicions de les 24 
hores. 
A més l’estructura de l’equip 
compta amb la participació de 
vuit experimentats mecànics. 
Diversos amb experiència en 
competicions i amb titulacions 
a la prestigiosa escola Montlau 
Competició. A banda hi ha els 
que porten la logística, crono-
metratge o fisioteràpia, per 
exemple.
Per liderar aquest equip tindran 
de Cap de mecànics, en Jo-
sep Maria Santjoan, que ja ha 
participat en diverses edicions 
d’aquesta cursa de resistència.
La nostra aposta respecte els 
pilots, de moment, es de par-
ticipar amb tres d’ells, tot i que 
no es descarta la presència 
d’un quart.  Entre aquests tro-
bem a Arcadi Fores, que és 
la segona vegada que pren-
drà part com a pilot. En Ser-
gio Jiménez i Oscar Marcos, 

Budokan Vilanova, present al 
Campionat Interautonòmic de 
Taijitsu a Xest (València)

47
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de maig de 2014Esports

aquests any passen de pilots 
provadors a pilots oficials de 
l’equip.
Tots tres porten molts quilòme-
tres a sobre de motocicletes 
del tipus RR. Tant en circuit 
com anant a treballar amb les 
mateixes màquines (sempre 
respectant les normes de cir-
culació…)
Per aquesta nova edició i tenint 
en compte  que dels tres pilots 
només un ha participat federat 
en competicions, possiblement 
podrien participar com a equip 
amateur  i així poder optar al 
podi en la categoria de 600 cc

Finançament i patrocinadors
L’Ajuntament de Piera els està 
facilitant en la mesura del pos-
sible que puguin fer diversos 
actes per tal de recaptar fons 
mitjançant la seva web.
De moment s’han fet gestions 
per tal d’aconseguir contactes 
amb grans i mitjanes empre-
ses, tant del sector de la mo-
tocicleta com d’altres sectors 
per tal que ens interessi patro-
cinar un equip racing, de tots 
aquests contactes, molt pocs 
s’han pogut materialitzar en 
aportacions econòmiques, a 
qui l’equip està molt agraït. 
Tot i que l’equip no és una es-
tructura professional i donat 
que la totalitat de les perso-
nes que conformen l’equip són 
voluntaris i que la motocicleta 
l’aporta un dels pilots, el pres-
supost de l’equip es podria 
resumir en tres vessants: ins-
cripció, rodes i benzina, com a 
despeses més importants.
A banda d’això, s’han de comp-
tar els entrenaments, les llicèn-
cies, possibles recanvis, la 

gestió del menjar per a l’equip, 
la mobilització amb els vehi-
cles...
Un dels punts que més els mo-
tiva és la il·lusió per tal de rea-
litzar un bon paper en la cursa 
i deixar ben amunt el nom del 
poble i la comarca. “Que aquí 
no tenim al Màrquez, però te-
nim circuit i molt bons pilots”, 
diuen. “Així que no descartem 
cap proposta, per boja que si-
gui per tal de poder recaptar 
els diners per la cursa”. 
L’equip va organitzar un 
concert de rock amb la col-
laboració del grup  Panhead 
Rock i la presència dels mem-
bres de l’Associació Motera 
Exilio Motero. També van ser a 
la Fira del St. Crist de Piera en 
un estand. D’aquesta manera 
es van donar a conèixer a tots 
els veïns del poble, tot venent 
samarretes per tal de portar els 
seus colors el dia de la cursa. 
També han impulsat el micro-
mecenatge de l’equip, en la 
manera que per una petita col-
laboració pots veure el teu nom 
a la motocicleta. 

Diumenge vinent, 
trobada de clàssics
De cara a diumenge vinent dia 
25 està previst fer una trobada 
de vehicles clàssics a Piera, 
tant motos com cotxes, que 
enmig de la ruta es vulguin 
passar a prendre un bon es-
morzar a bon preu i col·laborar 
amb l’equip. Els components 
de Piera 24 hores us conviden 
a visitar la seva pagina a Face-
book des d’on podeu contactar 
via missatge privat i a donar-
los tot el suport que pugueu.  

Campanya de micromecenatge, amb el nom dels col.laboradors a la moto.

ARTS MARCIALS / REDACCIÓ

Aquest dissabte passat es va 
celebrar el campionat interau-
tonomic de Taijitsu a la ciutat 
Valenciana de Cheste.
L’expedició catalana estava 
formada de 44 competidors de 
prebenjamí fins a senior tots 
ells alumnes del Budokan Vila-
nova del Camí.
La prova d’expressió tècnica 
es va celebrar en tres tatamis.
Es realitza per parelles , i cons-
ta de tres proves diferents de 
les que els jutges els atorguen 
una puntuació d’acord amb la 
qualitat de les realitzacions de 
la parella . Guanya aquella que 
al final de les tres proves obtin-
gui la major puntuació .
1a Prova: Aplicacions tècni-
ques
2a Prova: Kata
3a Prova: Randori ( consisteix 
en un treball preparat on els 
dos competidors realitzen una 
exposició de les tècniques en 
forma de combat preestablert 
per ells mateixos ) .
El resultat s’obté per la suma 
de les puntuacions obtingudes 
en les tres proves .
En el tatami número 1 varen 
competir la categoria preben-
jamí i cadets. Amb molt bons 
resultats, la categoria preben-
jami en l’única representació 
catalana la parella formada per 
Queralt Soler i Jan Rondan va 
aconseguir la medalla d’or, en 
la categoria Cadet les parelles 
formades per Marina Navarro/
Carla Martinez i José Orgaz/
Guillem Sanchez varen obtenir 
l’or i la plata.
En el tatami número dos les 
categories de Benjamí i Infantil 
va continuar la tònica de do-
mini del participants catalans 
parelles Jan Mateu/Gerard 
Contreras i Jordi Cobo/Luis 
Hernandez aconseguiren l’or i 
la Plata. En la categoria infantil 
tot el podi va ser català: David 
Brugués/Eric Rondan medalla 
d’or, Gerard Jorba/Marc Torilo 
medalla plata, Irina Bocache/
Aina Media i Duna Marchante/
Mireia Solé els bronces.
En el tatami número tres les 
categories Aleví i Junior on 

Alex Latorre/Aaron Alcalá i 
Marc Dizy/Aaron Alcalá, or i 
plata respectivament i Merixell 
Navarro/Laura Tapiolas, David 
Raich/Ivan Diaz i Joel Gomez/
Iylla Bolkin ocuparen tot el podí 
junior.
Finalitzades la categoria d’es-
port base en el tatami central 
es va celebrar la competició 
de sènior absolut on les quatre 
parelles de monitors del Budo-
kan Vilanova van demostrar 
l’alt nivell tècnic de tot l’equip 
ocupant tot el podí. Victor Par-
ra/Arnau Gracia medalla d’or, 
Ana Acedo/Sergi Brugués me-
dalla de plata , Ruben Casado/
Adrià Raich i Marcos Orgaz/
David Palomino els bronzes.
A la competició de goshin sho-
bu Ruben Casado i Adria Raich 
varen aconseguir la medalla de 
bronze.
L’equip de competició del Bu-
dokan Vilanova del Camí és 
el referent a nivell nacional un 
resultat amb set medalles d’or, 
set de plata, sis de bronze.
Després d’una dilatada trajec-
tòria esportiva i els resultats al 
capdavant de la selecció Ca-
talana de Taijitsu la Federació 
Espanyola de Karate a nome-
nat al mestre Pere Soler, Direc-
tor Tècnic de Taijitsu. Aquesta 
decisió situa al Budokan Vi-
lanova com a referent a nivell 
Espanyol.
Demà dissabte dia 24 de maig 
a les quatre de la tarda Òdena 
acull el Campionat de Catalu-
nya de Taijitsu 2014.



El Dakar 2015 un nou repte per Jordi Viladoms. Foto Jordi Vidal

Jordi Viladoms, entre els protagonistes 
de la presentació del Dakar 2015
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Va ser presentada a Barcelona 
una nova edició del Dakar, la 
de l’any vinent 2015 que sortirà 
de Buenos Aires, passarà per 
Xile i Bolívia per tornar a la ca-
pital d’Argentina.
A la presentació de la prova or-
ganitzada per la francesa ASO 
hi van assistir varis dels pilots 
dakarians, la majoria catalans 
i entre els quals hi havia el pi-
lot igualadí Jordi Viladoms de 
Moto Club Igualada.
Viladoms hi participarà enqua-
drat dins l’equip oficial KTM i 
serà sens dubte uns dels prin-
cipals favorits a la victòria fi-
nal, i més si tenim present que 
enguany ja va aconseguir una 
sensacional segona posició.

Victòria a la pròrroga del sènior 
B del CBI en l’última jornada
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Seran tretze les etapes de que 
constarà el raid més dur del 
món, que començarà el dia 4 
de gener a Buenos Aires per 
finalitzar el dia 17 també a Bu-

enos Aires. El dilluns dia 12 de 
gener hi haurà una jornada de 
descans a la ciutat xilena de 
Iquique.

Eduard Forés i David Usón van segons al campionat estatal de terra.

Formidable ral·li de Benahavís 
d’Eduard Forés i l’igualadí David Usón
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per terres malaguenyes es va 
disputar la tercera prova pun-
tuable pel campionat estatal de 
raŀlis de terra, anomenat ral.li 
de Benahavís, amb la partici-
pació de dos copilots de Moto 
Club Igualada, l’odenenc Àlex 
Haro copilot de l’andorrà Albert 
Llovera amb Fiat Grande Pun-
to S2000 i David Usón copilot 
del vallesà Eduard Forés amb 
Mitsubishi Lancer EVO IX.
El dia anterior al raŀli, ben aviat 
els participants es van trobar 

força perillós que va fer que 
davant les queixes els organit-
zadors anul.lesin un tram.
Forés i Usón van fer un formi-
dable raŀli aconseguint la quar-
ta posició absoluta i primers de 
grup N. Una vegada es porten 
disputats tres raŀlis d’aquest 
campionat estatal ocupen la 
segona posició, així com en-
capçalen la classificació de 
grup N. Magnífica la tempora-
da que estan portant a terme 
Eduard Forés i David Usón.
Per la seva banda Albert Llove-
ra i Àlex Haro no els va acom-
panyar la sort, ja que quan 
havien superat 1 km el control 
horari del segon pas pel tram 
A, van veure que hi havia foc 
a la part posterior del Fiat i 
aleshores al baixar del cotxe 
van poder controlar el foc, amb 
l’ajut de Forés i Usón que ve-
nien darrera d’ells, així com de 
Quijada i del seu copilot Cane-
lo. Entre tots van poder salvar 
una bona part del cotxe, tot i 
que lògicament van tenir que 
abandonar aquest raŀli que va 
ser guanyat per Nani Roma i 
Pilar Barceló  amb Mini.
El proper raŀli puntuable es dis-
putarà a El Bierzo, el tercer cap 
de setmana del mes de juny.

amb moltes errades al road 
book i també amb algun tram 

BÀSQUET / SERGI ALAMILLO

Victòria a la pròrroga del sèni-
or B femení davant el CB Ba-
laguer per un resultat final de 
65 a 67. Les igualadines van 
treballar de valent per poder 
assolir una nova victòria en la 
darrera jornada de lliga davant 
un gran equip com és el CB 
Balaguer.
El matx va començar a lleuger 
domini visitant però en la recta 
final del quart les locals van re-
tallar diferencies , 15-16. En el 
segon quart es va poder veure 
el millor Depimés CBI B que 
amb un gran joc col.lectiu i una 
bona defensa va dominar el 
quart arribant al descans amb 
un resultat parcial de 28-40. 
A la represa però les igualadi-
nes es van relaxar deixant de 
treballar col.lectivament , això 

ho va aprofitar el bon equip 
local per empatar el matx a 
46. En el darrer quart molta 
igualtat i lluita per part dels 
dos equips arribant a un justa 
pròrroga amb empat a 59. En 
el temps extra les igualadines 
van saber patir i lluitar aconse-
guint finalment la victòria final 
per 65 a 67.
El Depimés CBI B tanca una 
lliga brillant amb 28 victòries i 
només 2 derrotes , primer lloc 
merescurs i ascens a 1era Ca-
talana. El proper partit de les 
igualadines serà a les fases de 
Catalunya de la categoria.
CBI: Bargalló -Miramunt - Gon-
zàlez Salanova 2 Compte 3 
Amatlle 9 Tarrida Fuertes 6 So-
ler 15 Sellarès 2 Ribera 18
Parcials:15-16, 28-40, 46-46, 
59-59. 65-67 Àrbitre: Lopez, O

Edu Viles (CAI) iguala el seu 
rècord d’Igualada de 100 m.

ATLETISME / REDACCIÓ

Eduard Viles va córrer aquest 
diumenge al Meeting di Gavar-
do, a la regió italiana de Bres-
cia, amb els grans especialis-
tes de 100 m. italians. 
Despres d’unes sèries amb un 
fort vent en contra de -2,4 i un 
crono de 10.69 a les 17:00h 
de la tarda, les condicions van 
canviar radicalment dues ho-
res més tard, i ja amb un vent 
favorable de +1,00 m/s. es va 
disputar la final, on el medio-
nenc va parar el cronòmetre en 
10.36 seg., i quedava 4t darre-
re de Cerrutti 10.27, Demonte 
10.28 i Ferraro 10.34, grans 
velocistes italians.
Aquesta marca significa igualar 
el seu millor registre personal 

aconseguit l’any passat, actual 
Rècord d’Igualada de la prova, 
tot just a l’inici de la temporada 
i encara amb aspectes a millo-
rar, com ell mateix va declarar 
al finalitzar el meeting, ja que 
no estava del tot content amb 
la sortida i creu que encara pot 
rebaixar la marca.
Per altra banda, els 10.36s de 
Viles, el coŀloquen com a lider 
espanyol de l’any, i a 6 centè-
simes de la mínima pels cam-
pionats d’Europa (10.30), i a 8 
cent. del record de Catalunya 
(10.28), en una temporada que 
tot just acaba de començar.
La pròxima cursa d’Eduard Vi-
les serà a Palafrugell als cam-
pionats de Catalunya, el prò-
xim 31 de maig. 

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



L’equip de l’Agrupació de Veterans Futbolistes d’Igualada.

Eva Domingo es 
consolida en el 
rànquing nacional
de golf

Golejada de l’AVI 
al camp de l’Horta (1-5)
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FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Tarda esplèndida de tempera-
tura i de futbol. Els igualadins 
varen afrontar l’encontre amb 
tretze jugadors. Llavors l’en-
trenador Ramon Paradell, per 
tenir un canvi més, va situar el 
meta Jordi Domènech de da-
vanter centre. Tenia l’experièn-
cia d’un partit jugat a Andorra 
en què va marcar tres gols. I 
caram! Ahir en va fer dos més i 
va jugar en punta de forma im-
millorable.
El marcador: Minut 22, Pau 
Ricart d’un xut ras des de fora 
l’àrea, ran del pal esquerra, 
aconseguí el gol que obrí la 
llauna (0-1). Minut 54, Domè-
nech recollí una pilota a prop 
de l’àrea gran, lluità amb el seu 
marcador, se’n sortí, i salvà 
la sortida del porter de tir ras 
i col·locat ( 0-2). Al 59, Ricart, 
en un bon final de temporada, 
passà llarg a l’espai, on Biscar-
ri recollí el baló i front al porter 
local, cedí perfectament al late-
ral Calsina, incorporat a l’atac, 
que el doblà, el qual rematà i 
marcà (0-3). 

S’arribà al minut 69, Biscar-
ri, que millora partit a partit, 
combinà al mig del camp amb 
Roger i aquest habilità, en una 
passada perfeta, a Domènech 
que en jugada personal, enga-
nyà el porter i de xut ras, tornà 
a sucar, com si sempre hagués 
jugat de davanter centre (0-4). 
El gol de l’honor dels d’Horta, 
fou al minut 72, en una contra 
ràpida que Padró tallà i el re-
buig el recollí un davanter que 
rematà i rebotà en un defensor, 
desorientant el meta Tort (1-4). 
La mà de gols en tancà al munt 
76, Canals, incansable tot el 
partit, tallà en defensa i efectuà 
una bona passada darrera la 
defensa on Robert, que feu un 
encontre rodó, rematà suau-
ment a la xarxa (1-5).
Destacats: Tots. L’entrenador 
Paradell, Tort, Canals, Padró, 
M. Cantarell, Calsina, Corbe-
lla, Robert, Roger, Ricart, Bis-
carri, Domènech i Ivan. Queda 
escrit. Dissabte vinent ens visi-
tarà el Sants, serà l’últim partit 
a Les Comes i sols restarà una 
sortida. 

Sortida familiar de 
la UECAnoia al Pedraforca

MUNTANYA / UECANOIA

Aquest diumenge passat, el 
18 de maig, un grup d’infants 
i joves de la secció familiar de 
la UECAnoia van portar el nos-
tres pares a pujar el Pedrafor-
ca, els hi vàrem donar la mà a 
la canal del verdet i vam haver 
de vigilar que no caiguessin de 
cul a terra baixant per la tarte-
ra, tots sabem que els pares 
a vegades tenen poca flexibi-

litat…però en general es van 
portar molt bé i podem dir que 
són uns bons excursionistes! 
Va ser tota una experiència, 
impossible d’oblidar!
Ens ho vam passar molt bé i 
quan vam arribar a baix, com 
no podia ser d’una altra mane-
ra, vam compartir unes xuxes, 
era el premi per haver superat 
la prova!!! 

GOLF / REDACCIÓ

Eva Domingo Graells jugadora 
de l’Anoia Golf Club va quedar 
guanyadora en Categoria Girl 
el passat 11 de maig en la dis-
puta del Torneig Internacional 
d’Espanya disputat al camp 
de Panoràmica Golf & Country 
Club (Castelló)
El torneig va comptar amb la 
presència de 80 jugadores de 
diferents països europeus, la 
prova era puntuable per a tots 
els rànquings internacionals. 
Això va fer que totes les millors 
jugadores de l’actualitat es tro-
bessin per competir a l’exigent 
camp de Panoràmica, L’Eva va 
fer un total de 216 cops, 75-69 
i 72 en la modalitat de Stroke 
Play la guanyadora absoluta 
amb 212 cops 72-71-69 va ser 
la balear Nuria Iturrinos.  

Quatre components de 
la UECAnoia a la Trail Montroig
MUNTANYA / E. FORNAGUERA

Aquest passat diumenge 15 de 
maig ha tingut lloc a Sant Llo-
renç de Montgai la V Trail Mon-
tRoig, cursa que forma part del 
circuit de curses de muntanya 
de la FEEC, amb un recorre-
gut de 28 km i uns 1500 m de 
desnivell positiu, i que enguany 
reunia uns 200 corredors. En 
aquesta prova hi han participat 
membres de la Secció de Cur-
ses de Muntanya de la UECA-
NOIA - Base Pedraforca com 
en José González Cobacho, 
fent podi en 2a posició amb 
un magnífic temps de 2h 32m, 
lluitant colze a colze amb un 
Xavier Espiña, del Centre Exc. 
Guissonenc, que ha entrat 
vencedor amb 2h 29m. 
Una mica més tard entrava a 
meta en Francesc Llobet Es-
quius, amb un merescut 7è lloc 
aconseguit amb una sortida 
rapidíssima i una cursa molt 
lluitada (2h 43m), en Dani Gra-
dos Martínez, amb un fantàs-
tic 13è lloc que evidencia que 
igual que puja muntanyes, va 
enfilant-se a la classificació (2h 
55m), i l’Eduard Fornaguera 
Baldrich (3h 11m), 28è a la ge-
neral i aconseguint un 7è lloc 
de veterans molt treballat.
La cursa transcorre enmig de 
corriols per un entorn natural 
impressionant. Inicia el recor-

regut donant la volta al pantà 
de St. Llorenç de Montgai (una 
excursió molt recomanable), 
amb uns primers 7 km sen-
se massa desnivell però on 
cal posar seny, doncs a partir 
d’aquí els corredors han de 
superar uns 1100 metres de 
desnivell en poc més de 7 km, 
tot resseguint la carena del 
Mont-roig amb unes grans vis-
tes aèries i amb trams tècnics, 
fins arribar a l’ermita de Monta-
legre, al final de la carena, amb 
un necessari avituallament per 
recuperar forces i refer-se de la 
calor, ja que tot just ens trobem 
a meitat de cursa. Després ve 
una baixada tècnica en la que 
ràpidament desfem el desni-

José A. González, Francesc Llobet, Daniel Grados i Eduard Fornaguera.

Els veterans del CAI, al Míting 
Internacional d’Andorra

ATLETISME / I. COSTA

Cinc atletes Veterans del C.A. 
Igualada Petromiralles, parti-
ciparen el passat dissabte en 
la 22a. edició de la Trobada 
Internacional per Veterans del 
Principat d’Andorra, que es va 
dur a terme a l’Estadi Comu-
nal d’Andorra la Vella, amb la 
participació de diversos atletes 
catalans i andorrans.  
Van sobresortir en masculins 
les actuacions de Jordi Fer-
nández Patiño, 1r. en pes M-45 
amb 9,93 m., i 3r. en salt de 
llargada amb 5,04 m., de Lluís 

Marimón, 1r. en pes M-85 amb 
6,73 m., de Francesc Segura, 
1r. en pes M-40 amb 6,87 m., i 
2n. en 100 m.llisos, amb 14”17 
(vent - 4,4 m/s.), a més de 5è. 
en 400 m. llisos amb 1’04”5.
En femenines, Trini Canals era 
1a. en categ. F-55 en els 100 
m.ll., amb 16”16 (vent - 2,2 
m/s.),  i Juana Salazar era 1a. 
en categ. F-50 en el llançament 
del pes, amb 7,18 m., comple-
tant la gran actuació dels 5 
atletes del CAI Petromiralles 
a la Trobada Internacional per 
Veterans d’Andorra.

vell que hem superat, posant a 
prova les cames més fermes. 
Entre pistes forestals i corriols 
arribem al cap de Santt Cristò-
fol, tot just a sobre del càmping 
La Noguera, i des d’allí baixem 
per corriols els últims 300 m de 
desnivell fins quasi a l’arribada, 
situada al mateix lloc de la sor-
tida. 
Cal agrair a l’organització el 
bon treball realitzat, fet amb il-
lusió, i felicitar a tothom que ha 
col·laborat pera què els corre-
dors poguessin gaudir d’un dia 
genial de córrer per muntanya 
o, com diem ara, de trail run-
ning.  



Triatletes a Sant Feliu.

ESQUAIX / DAVID JAUME

Tres anoiencs van ser a Girona 
per jugar la copa Federació de 
1a i 3a categoria.
De tots 3, cal destacar el Joel 
Jaume, que va arribar fins la 
ronda de quarts de final gua-
nyant primer a Pol Marin del 
Ciutat Diagonal i caient en 
la ronda dels 8 millors últims 
davant el vallesà Iker Pajares 
per 5-11, 6-11, 8-11. Nil Mun-
né per la seva part va caure a 
la prèvia davant Pol Marin i en 
la fase de consolació va cedir 
davant el gironí Manel Coro-
nel. El nostre tercer participant, 
Quim Serra van ser eliminat en 
el quadre de 3a pere Pere Es-

Tres anoiencs, a la Copa 
Federació d’esquaix a Girona
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par i posteriorment en la fase 
de consolació va caure en un 
ajustat partit davant el local 
Rafel Grau.
En el ránquing absolut català, 
el júnior Bernat Jaume ocupa 
el quart lloc, amb el seu germà 
Joel el 14è. La primera iguala-
dina, Berta Aguirre aprareix en 
el lloc 17è.

PÀDEL / REDACCIÓ

El primer equip Subaru va su-
mar una nova victòria davant 
Les Moreres en el derbi comar-
cal de la Lliga Catalana (0-3).
Mito Campins/Ramon Gabar-
ró van dominar amb autoritat 
Manel Vilarrubies/Gabriel Vidal 
per un doble 6-0. Marc Corce-
lles/Josep Llorach no van fallar 
per sumar el segon punt gua-
nyant Jordi Martínez/Felix Mi-
ramunt 6-3, 6-0 i finalment Isi-
dre Marimon/Bernat Solé van 
anotar el tercer punt guanyant 
la parella Xavi Mercade/Llu-
ís Piqué per 7-6, 6-2. L’equip 
Subaru de l’Esquaix Igualada, 
que te dos partits menys que el 
líder de grup, ocupa el cinquè 
lloc del mateix i aquest resultat 
escurça la diferència existent 
amb el quart classificat, el Tot 

Derbi de pàdel entre l’Esquaix 
Igualada i les Moreres

Pàdel de Manresa. L’equip B 
segueix cuer de grup.

Torneig de pàdel 
a Can Busqué
Ja estan obertes les inscripci-
ons pel proper torneig de pàdel 
que organitza el club Can Bus-
qué, en aquesta ocasió de set-
mana sencera, des del dissab-
te 31 de maig i fins el dissabte 
7 de juny. 
El format de competició serà 
per quadre eliminatori i a partit 
sencer, en cas d’empatar a un 
set el 3r set serà un super tie-
break a 11 punts.
Categories: 1a, 2a, 3a i 4a 
masculina; 1a, 2a. i 3a. feme-
nina; 1a, 2a i 3a. mixta. Premis 
per totes les categories, sorteig 
de regals i material esportiu.

TRIATLÓ / REDACCIÓ

En un cap de setmana intens, 
el CAI triatló Petromiralles tam-
bé va estar present al triatló de 
Lloret, prova puntuable per a la 
lliga de clubs i circuit català de 
triatló. Diumenge 18 de maig 
es van donar cita 250 partici-
pants en la que era la cinquena 
edició d’aquesta prova.
Els participants van iniciar la 
prova amb 750 metres de na-
tació, seguits de 20 km de ci-
clisme en un circuit urbà per la 
població de Lloret de mar, i van 
finalitzar amb 5km de cursa a 
peu pel passeig marítim.
Per equips, gran actuació de 
l’equip igualadí que va acon-
seguir la 10a. posició de la ge-
neral de clubs i la 3a. posició 
en la lliga de clubs de segona 
divisió. Els representants del 
CAI triatló Petromiralles van 
ser: 44è Marc Codina, 59è Da-
vid Sevilla i 71è Josep Martí-
nez.
El passat dissabte 17 de maig 
es va celebrar la XXV Triatló 
de Sant Feliu de Guíxols, en 
la distància Sprint (750 mt na-
tació - 20 km ciclisme - 5 km 
cursa a peu).
Els participants van iniciar la 
prova amb els 750 metres 
de natació a la badia de Sant 
Feliu. Una vegada superat el 
primer tram de natació, els par-
ticipants van fer els 20km de 
ciclisme amb un circuit molt bo-
nic per la carretera de Tossa de 
mar, però alhora molt exigent 
amb fortes pujades. Per aca-
bar els participants van fer 5 
km de cursa a peu pel passeig 
marítim i port de Sant Feliu de 

Atletes del CAI Triatló, en proves a 
Lloret i St. Feliu de Guíxols

Guíxols. Un any més molt bona 
organització del CA Xaloc en 
aquesta 25a. edició del triatló 
i gran satisfacció dels més de 
450 participants que van gau-
dir d’aquesta gran prova.
Els guanyadors absoluts de la 
prova van ser Albert Parreño 
i Dolça Ollé, els dos del club 
FastTriatló. Per part del CAI 
triatló Petromiralles molt bons 
resultats de tots els compo-

nents, destacant l’exceŀlent se-
gona posició de José Rios en 
categoria de veterans i la 14a. 
posició general per equips d’un 
total de 40 clubs classificats.
Resultats: 29è Joan Riera; 50è 
Sergi Pujabet; 83è Daniel Se-
gura; 93è Jose Roque Ríos 
(segon veterà); 205è Felip 
Castellano.

Podis del CAI en 
triatlons infantils 
Dissabte 17 de maig, els joves 
triatletes de l’escola esportiva 
del CAI triatló Petromiralles 
van participar al duatló infantil 
de Sant Feliu de Guixols i al tri-
atló de Sant Just.
La Judit Ibarra va finalitzar en 
una exceŀlent 2a. posició al tri-
atló infantil de Sant Just.
Paral·lelament aquesta pro-
va, al duatló de Sant Feliu de 
Guixols van participar la Carla 
Alemany i Daniel Alemany, on 
tots dos van obtenir uns bons 
resultats, amb una brillant vic-
tòria de la Carla. 

Judit Ibarra, segona a St. Just.

L’HC Montbui s’acomiada 
de la Primera Catalana
HOQUEI / REDACCIÓ

Derrota de l’HC Montbui a la 
pista del CP Vilafranca (8-6), 
tot i que els montbuiencs van 
sortir amb molta intensitat i en 
alguns moments del partit van 
estar per davant en el marca-
dor al final el desenllaç va ser 
a favor dels jugadors del Pe-
nedès que aconseguien salvar 
la categoria amb aquesta vic-
tòria i per contra l’HC Montbui 
s’acomiadava de la categoria, 
ja que matemàticament ja no 
té opcions tot i que encara fal-
ten dues jornades per acabar 
la competició.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Ivan Rica, Eric Vives, Da-
niel Gual, i Bernat Perelló -ini-
cial- Albert Vidal, Isaac Gual, 
Ricard Pérez i Roger Madrid 
(porter). Entrenador:Gabri Ra-

mírez. Delegat: Josep Mª Gual 
i Francesc Madrid. Pròxims 
Partits: HC Montbui – Capella-
des HC (Divendres 23 de maig 
a les 21:30 a Can Passanals).

Resultats base
HCM Mini Preb.A 2-Ribes, 2
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
HCM Mini Pr.A 3-Capellades, 1
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí, Eudald 
Ymbernon, Manel Saurí, Dani-
el Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Co-
dina. Sota les ordres de Ivan 
Rica. 
Torrelles, 2-HCM Prebenj. 1
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 

Èlia Pascual, bronze al campionat 
d’Espanya universitari

Es van disputar a Cartagena 
els Campionats d’Espanya uni-
versitaris en pista.
Èlia Pascual va aconseguir la 
medalla de bronze en llança-

ment de javelina amb un millor 
intent de 49,26 m. L’atleta igua-
ladina defensava els colors de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 

Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Congrés, 2-HCM Benjamí, 6
Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, i 
Guillem Ribas dirigits per Ma-
nel Cervera.
HCM Aleví, 2-Claret, 6
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
C.Vientos, 10-HCM Veterans, 2
Josep Mir i Gabri Ramírez (por-
ters) Jofre Torra, Xavi Massa-
na, Albert Pinyol, Albert Parera, 
David Compte, David Bars, En-
ric Rica, i Carles Povill.  
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La plaça de Cal Font d’Igualada 
acollirà, entre el 23 de maig i el 
5 de juny, l’exposició 300 anys 
després, una mostra que s’em-
marca en els actes del Tricente-
nari a Igualada i presenta una 
mirada detallada sobre com 
es va desenvolupar la Guerra 
de Successió arreu del país, 
fent una comparativa entre la 
Catalunya del 1700 i la d’avui. 
També és un recorregut pels 
tres darrers segles de la nostra 
història, a través dels episodis 
i personatges més significatius 
que en els àmbits de la política, 
l’economia, la ciència, la cultura 
i les tradicions han contribuït a 
mantenir ferm el vincle entre el 
que érem, el que som i el que 
serem.
Aquesta mostra va dirigida a 
un ampli ventall de públic, està 
pensada per ser presentada 
a peu de carrer i aposta per 

l’atractivitat visual i pels con-
tinguts accessibles amb uns 
panells de gran format. D’una 
banda, la part frontal ofereix 
una visió dinàmica dels tres-
cents anys que van del 1714 
al 2014, recorregut per cinc 
franges de colors diferents que 
corresponen als àmbits polític, 
econòmic i social, cultural i del 
pensament, tecnològic i cientí-

La plaça de Cal Font d’Igualada rep 
l’exposició itinerant “300 anys després”

fic, i festiu tradicional i esportiu. 
El dors, en canvi, planteja una 
mirada més profunda sobre els 
fets de la Guerra de Successió 
a tot el territori català, a partir 
d’un mapa que conté els seus 
947 municipis. També inclou 
una fotografia didàctica dels 
dos extrems d’aquest trajec-
te històric: com érem al 1700 i 
com som ara, exemplificats per 

la il·lustració d’una família cata-
lana vestida com era habitual 
llavors i com ho és en aquest 
primer tram del segle XXI. Un 
plafó personalitzat sobre Igua-
lada completa la informació. 
Impulsada per la Generalitat i 
ideada i produïda per Reunió 
de Papaia, l’exposició recorrerà 
una cinquantena de municipis 
catalans durant el 2014.

Cicle de conferències 
“Bandera negra! 
La dissecció del 
conflicte”
La propera setmana tindrà 
lloc un cicle de conferències 
al Museu de la Pell sobre di-
versos temes de la Guerra de 
Successió.
- Dilluns: La Guerra de Suc-
cessió: conflicte interna-
cional, guerra civil (1702-
1714). A càrrec de Joaquim 
Albareda.
- Dimarts: L’altra cara de la 
Guerra de Successió a Ca-
talunya: la violència contra 
la població civil. A càrrec de 
Josep M. Torras i Ribé.
- Dimecres: Els exèrcits de 
la guerra. A càrrec d’Adrià 
Casas.
- Dijous 29: El conflicte a 
l’interior de Catalunya. A 
càrrec de Francesc Serra.
- Divendres 30: La repressió 
borbònica. A càrrec de Jo-
sep Catà.
Les conferències, gratuïtes, 
seran a  les 6 de la tarda.

Nits Musicals
Transport en autobús + entrada

Santuari de St. Magí de la Brufaganya

Sortida des de 
l’Estació Nova 

d’Igualada

Dissabte, 14 de juny
21:30 h.

Amics de la Unió
Cor infantil

Dissabte, 12 de juliol
21:30 h.

Trio Pedrell
Música de cambra

Dissabte, 9 d’agost
21:30 h.

Ignasi Terraza Trio
Jazz

Josep Vila i Jover, director

Christian Torres, violí
Ferran Bardolet, violoncel
Jordi Humet, piano

Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Esteve Pi, batería

Preu excursió:
Abonament
3 dies            50€
Entrada 1 concert 25€

d’Igualada

€
€

Reserva la teva plaça 
abans del 13 de juny
 (El preu s’abonarà a 
l’entrar a l’autobús)
info@xptours.cat
Tel. 669 485 500

DE L’ANOIA

Dissabte, 14 de juny

Dissabte, 12 de juliol

Dissabte, 9 d’agost
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LLIBRES / LA VEU

Fomentar la creativitat artística 
entre els més menuts utilitzant 
les eines 2.0, difondre el fons 
bibliogràfic sobre pirates, tant 
de llibres de coneixements 
com d’imaginació, i promoure 
la lectura a través d’aquestes 
històries de pirates. Aquest és 
l’objectiu del Taller de contes 
digitals que aquests dies, i fins 
al 30 de maig, estan seguint 
vuit nens d’entre 8 a 11 anys 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.
Els nens fan primer un guió 
previ del què volen explicar i 
després elaboren el seu propi 
storyboard i pensen tot el que 
hi volen posar. Finalment cre-
en el seu propi conte a www.
slideroll.com, una plataforma 
que permet fer muntatges de 
diapositives amb imatges i 
publicar-les. Així, el seu relat 
incorporarà no només el text 
que han pensat sinó també 
les imatges que triïn i un di-

buix propi. El conte ha d’estar 
relacionat d’alguna manera 
amb la Biblioteca i el món bi-
bliotecari.
Judith Rovira i Francina Ba-
cardit són les capitanes 
d’aquest singular taller que 
està tenint molt bona acollida i 
que es fa en quatre divendres 
del mes de maig. Quan s’aca-
bin les sessions, el divendres 
6 de juny, els participants fa-
ran la presentació pública dels 
seus contes a la mateixa sala 
infantil.
Aquest és el primer taller de 
contes digitals per a nens que 
organitza la Biblioteca i vol 
servir també per familiaritzar 
els més petits amb les xarxes 
2.0 i les seves aplicacions en 
l’àmbit del foment de la lectu-
ra. Les activitats de la Bibliote-
ca s’emmarquen precisament 
en el programa 3L de foment 
de la lectura, la literatura i la 
llengua de l’Institut Municipal 
de Cultura.

Taller de contes digitals amb 
eines 2.0 a la Biblioteca

TEATRE / LA VEU

El proper diumenge, 25 de 
maig, a les 12h, l’antic Escor-
xador d’Igualada rep els Farrés 
Brothers i Cia. amb la propos-
ta d’un viatge dins d’un globus 
aerostàtic en desús, per anar 
a llocs que fins ara ningú sos-
pitava que existissin. Aquesta 
activitat forma part del pro-
grama Cultura en Família de 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Insti-
tut Municipal de Cultura (IMC).
Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi 
Palet presenten un espectacle 
diferent que convertirà els as-
sistents exploradors i que s’ha 
inspirat en l’univers visual i fan-
tàstic de Jules Verne i de Roald 
Amundsen. Aquest viatge és 
imaginari, impossible, plàcid, 
però no exempt d’imprevistos 
i sorpreses. El muntatge es 
va estrenar al Temporada Alta 
2014 i es va presentar a la 
Mostra d’Igualada d’enguany. 
L’espectacle s’adreça al públic 
familiar amb infants a partir de 
6 anys.
Tripula. Un altre viatge ha es-

tat creat a Igualada i aquest 
diumenge 25 hi ha l’oportuni-
tat de veure’l novament a la 
ciutat. La funció, anunciada fa 
setmanes al programa Cultura 
en Família, ha tingut molt èxit i 
l’aforament per aquesta funció 
gratuïta ja està complet, però 
els interessats es poden posar 
en llista d’espera trucant al 93 
804 67 52. Tot i això, es farà 
una segona representació el 
mateix diumenge, 25 de maig, 
a les 18h, al preu reduït de 4 
euros per persona. El aquest 
cas, la venda anticipada serà 

a partir del dimecres, dia 21, al 
Punt de Difusió Cultural i Turís-
tica (c/ Garcia Fossas, 2), o el 
mateix diumenge a la tarda a 
l’Escorxador, una hora abans 
de l’inici de l’espectacle.
El programa Cultura en Fa-
mília proposa un ventall d’ac-
tivitats pensat per gaudir en 
família. Inclou, a més del nou 
programa CINC de cinema in-
fantil en català, tallers, visites, 
contacontes i un gran nombre 
d’alternatives que es poden 
consultar a www.igualada.cat.

Cultura en Família proposa aquest diumenge 
l’espectacle dels Farrés Brothers “Tripula. Un 
altre viatge”

MÚSICA / LA VEU

La passada nit del dimecres 
21 es va presentar a la ciutat 
d’Igualada la segona edició de 
l’Estival de Jazz que omplirà la 
capital de l’Anoia de concerts i 
d’activitats vinculades al món 
del jazz del 25 al 29 de juny 
d’enguany.
La presentació, conduïda per 
membres de l’Associació To-
cats de Jazz, entitat organit-
zadora del festival, va comptar 
amb la participació de Josep 
Miserachs i Nadal com a repre-
sentant de l’Ajuntament d’Igua-
lada, que un any més dóna su-
port al festival.
En l’acte, que va aplegar mit-
jans de comunicació, patroci-
nadors, col·laboradors i amics, 
es va descobrir el cartell de 
l’Estival de Jazz d’enguany, 
dissenyat per la igualadina Bet 
Farrés i es van projectar dos 

vídeos. Un vídeo promocional 
creat pel premiat Gerard Frei-
xas, que es vehicularà per te-
levisions locals i per les xarxes 
socials del festival, i un emo-
tiu vídeo-resum de l’Estival 
de Jazz de la passada edició, 
creat per Nàdia Martínez i amb 
música de Cels Burgès amb la 
col·laboració d’Ariadna Bonet a 
la veu.
A la vetllada també van tenir 
un paper protagonista els col-
laboradors i els patrocinadors 
de l’Estival de Jazz d’enguany, 
sense el quals, tal i com van 
apuntar els representants de 
l’Associació Tocats de Jazz, la 
segona edició del festival no 
seria possible.
Entre la programació d’aquest 
any destaca l’espectacle “Re-
encuentro con el Güito” de Síl-
via Pérez Cruz i Javier Galiana 
acompanyats de Javier Colina i 

de Marc Miralta, la Carta Blan-
ca a Dani Comas, la produc-
ció pròpia de l’Estival de Jazz 
d’enguany, i NEO, la formació 
liderada per Johanes Nästesjö, 
que posa l’accent internacional 
del festival. El diumenge 29 
l’Estival de Jazz tancarà la se-
gona edició amb el Pícnic Jazz 
al parc de Vallbona, la jornada 
més festiva del festival, amb 
l’actuació dels Dr Jazz Friends 
i Gramophon All Stars com a 
plats forts d’una jornada pen-
sada per a gaudir amb tota la 
família.
A l’igual que la passada edició, 
l’acte de presentació del fes-
tival va anar acompanyat de 
música en directe. En aquesta 
ocasió el jazz va anar a càrrec 
de Xavi Castillo Quartet i el seu 
particular homenatge a Cedar 
Walton, amb l’igualadí Ildefons 
Alonso a la bateria.

Presentada la 2a. edició de l’Estival de Jazz

TEATRE / LA VEU

Demà dissabte a les 10 del 
vespre i el proper diumenge 
1 de juny a les 7 de la tarda 
al Teatre de l’Aurora es podrà 
veure l’estrena de la primera 
obra de la directora i actriu 
igualadina Thaïs Rubio. Es 
tracta de “Vols que t’ajudi?, 
un obra escrita per la mateixa 
Thaïs en què el teatre musical 

“Vols que t’ajudi?”, demà al 
Teatre de l’Aurora

explica diverses històries en-
trellaçades que tenen un ele-
ment comú que es desvetllarà 
al final. Tots ens hem pregun-
tat alguna vegada: Què és la 
vida? Què fem aquí?
Amb la personificació d’un ele-
ment comú en tots nosaltres, 
a través de vides de personat-
ges totalment diferents, des-
cobrirem, junts, quina és l’es-
sència que ens fa ser humans.

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:



Julia Ward Howe va néixer el 27 de maig de 1819, 
a la ciutat de Nova York, en el sí d’una família aco-
modada, formada per Samuel Ward, Júlia de Rush 
Cutler i els seus sis fills. La parella, amb un consis-
tent nivell cultural, mai no va dubtar de concedir als 
seus fills una altra no menys sòlida formació acadè-
mica. Emperò, la prematura mort de la seva mare, 
va conduir-la a rebre una forta influència dels ferms 
principis religiosos del pare, un dogmatisme que no 
va privar-la d’una infantesa feliç.
Ella, a més dels estudis primaris, a la joventut va 
començar a rebre una educació personalitzada que 
havia de capacitar-la tant en el domini de diversos 
idiomes com en una validada traça per a l’escrip-
tura. I amb tan sols vint anys, va veure’s en cor 
d’escriure una primera obra, a mode d’assaig, per 
a la reconeguda revista New York Review, malgrat 
veure’s obligada a publicar-la de manera anònima. 
Després d’enfrontar-se a unes successives pèrdu-
es familiars -amb la mort del seu pare i de dos dels 
seus germans- va intentar buscar una certa con-
solació en la religió, especialment fent-se propi el 
seu vessant més social i altruista. Amb vint-i-quatre 
anys, va casar-se amb el respectable   instructor 
i militant pro abolicionista, Samuel Gridley Howe; 
un home molt més gran que ella, amb qui va fixar 
el domicili a Boston. D’aquest període, en què ella 
gaudiria d’una total disponibilitat d’hores de lleure,  
daten els passatges del seu món, recollits en un pri-
mer volum de poemes, Les flors de la passió; una 

CARMEL·LA PLANELL

Julia Ward Primera dona a lluitar per a l’oficialitat del Dia de la Mare
obra que descobreix el seu notable talent  literari. 
Amb cinc criatures en poc temps; si bé l’entesa entre 
la parella no era del tot satisfactòria, atès que ell no 
manifestava cap interès per la seva dedicació a l’es-
criptura; ella no va dubtar a acompanyar el seu marit 
en el seu activisme reformista i pro abolicionista i en 
la publicació  conjunta de la Commonwealth, un diari 
contra l’esclavitud. Tanmateix, d’aquesta implicació 
en defensa dels drets igualitaris, va participar-ne des 
d’un segon pla a propòsit de l’oposició expressa del 
seu marit de  no involucrar-se públicament. Paral.
lelament, tot i que aquestes circumstàncies contribu-
ïen al deterior de les seves relacions matrimonials; 
ella, lluny d’aplanar-se, enfervorida es refugiava en 
la literatura. I, el 1862, va fer-se públic un  poema 
seu, Himne de Batalla de la República”, de seguida 
esdevinguda una famosa melodia popular, la cançó 
de la Guerra Civil l’Exèrcit de la Unió. 
Els elogis per aquestes lletres van propiciar que no 
tardés a fer-se pública la seva personalitat en tant 
que dolça mare i compromesa cooperant de causes 
humanitàries. En aquest sentit, ella va ser la primera 
dona a reivindicar la celebració oficial del Dia de la 
Mare, als EUA. I, en les seves diverses prestacions 
socials, va treballar incansablement per tota mena 
de demandes justes, d’entre les quals el dret al su-
fragi femení de Nova Anglaterra i una radical defen-
sa de l’alliberament de les dones de ser confinades 
a l’àmbit domèstic; posicionaments que van ser els 
postulats del Club de Dones de Nova Anglaterra, 

fundat el 1868. Amb el 
càrrec posterior de pre-
sidenta, va passar a ser 
un membre actiu en la 
Federació General de 
Clubs Internacional de 
la Dona. Paral.lelament, 
també va fer-se seva la 
causa pacifista, amb la 
publicació de “Crida a la 
Dona Virtuosa tothom,” 
una reclam per a una 
conferència internacio-
nal de dones sobre la pau. El 1871 es va convertir 
en el primer president de la branca nord-americana 
de l’Associació Internacional de la Pau de la Dona.
Escriptora incansable, al costat de la poesia, van 
ser tot un èxit els seus llibres de viatges, els seus ar-
ticles d’assaig i algunes biografies; unes prolífiques 
publicacions que van engrescar-la a la fundació de 
la revista literària Northern Lights, a l’any 1867. Amb 
l’estatus de presidenta de l’Associació del sufragi de 
la dona de Nova Anglaterra, durant més d’una dè-
cada, i fundadora  del Diari de la dona de la mateixa 
regió, a l’any 1908, va ser elegida la primera dona 
membre de l’Acadèmia americana de les Arts i les 
Lletres, un important càrrec que va ostentar amb 
orgull fins el dia de la seva mort, el 17 octubre de 
1910, a Newport, Rhode Island.

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

El passat dimecres 14 de 
maig, a dos quarts de set de 
la tarda, es va presentar a 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada la gralla subbaixa, 
construïda per l’artesà i luthier 
igualadí Ton Munné, i es va in-
augurar una exposició dedica-
da a aquest instrument.
Pepita Jorba, directora de l’Es-
cola Municipal de Música, obrí 
l’acte, i l’hora de presentar a 
Ton Munné —creador de l’ins-
trument i també treballador del 
centre— va comentar que per 
l’escola era un goig poder fer 
visible la seva tasca com a 
constructor d’instruments. Ton 
Munné va explicar com s’ha-
via introduït en el món de les 
gralles, com havia anat fent 
proves, quines eren les eines 
usades i quins són els instru-
ments que fins ara ha anat 
construint. Per la seva banda, 
Daniel Carbonell —concertis-
ta, professor de gralla de l’ES-
MUC i col·laborador de Ton 
Munné en la construcció de la 
gralla subbaixa— va presentar 
cada un dels instruments de la 
família de la gralla i va expli-
car les diferències respecte a 
altres instruments semblants, 
com són les dolçaines o les 
tenores. Segons Daniel, l’ús 

de les gralles no s’havia limitat 
a l’acompanyament musical a 
l’hora d’aixecar castells, sinó 
que a mitjans del segle XIX i 
principis del XX eren freqüents 
els grups de varies gralles i ta-
bal per interpretar ballables i 
peces de moda: la gralla baixa 
era habitual en aquells grups 
però se’n va perdre l’ús amb 
l’aparició dels nous conjunts 
de ball i modes musicals. En 
canvi, la gralla subbaixa, cre-
ada per Ton Munné, és d’in-
venció moderna, no respon 
a cap tradició prèvia però sí 

a la necessitat de poder for-
mar conjunts de gralles a tres 
i quatre veus permetent als 
compositors que cada gralla 
pugui assolir un paper propi 
més destacat, jugar amb els 
cromatismes i crear una major 
complexitat harmònica.
Compaginant les explicacions, 
Daniel Carbonell oferí un petit 
concert amb cada una de les 
gralles, rebent tots dos: en Ton 
com a constructor i en Daniel 
com a intèrpret, molts aplaudi-
ments en finalitzar l’acte, del 
nombrós públic assistent.

El Luthier igualadí Ton Munné va fer la 
presentació de la gralla subbaixa

EXPOSICIONS / LA VEU

La sala d’art del Racó del Tra-
giner acull des del 23 de maig 
fins al 23 de juny la mostra 
“Andròmines de Llum” de l’ 
artista multidisciplinar Carmen 
Castellanos.
Passejarem per una mostra 
on trobarem materials re-
ciclats com el paper, altres 
components com el vidre bu-
fat, pedra i la combinació de 
diferents estils i elements a 
través del color a partir de la 
llum blanca per crear objectes 
amb ànima.
L’exposició parteix del desig 
de crear, la il·lusió d’experi-
mentar amb les emocions i la 
troballa de nous materials que 
porten a l’ autora a desenvo-
lupar idees, a donar vida i do-
tar de llum a les andròmines, 
perquè crear és una acte d’ 
amor...
L’exposició s’inaugurarà el 
proper divendres 30 de maig a 

les 20,30 h a la Sala d’ Art del 
Racó del Traginer amb música 
en viu, performances, poesia i 
sopar de les arts.

L’artista
Carmen Castellanos (Madrid, 
fa uns anys) va créixer dins 
d’una gran família amb lliber-
tat per crear i descobrir un 
món ple de possibilitats on 
trobar un camí que la portaria 
a experimentar amb diferents 
col·lectius l’autèntic sentit de 
l’art, de la màgia.
Per amor va arribar a Catalu-
nya i es va quedar per crear 
“Espacios con vida” un pro-
jecte entre la geobiologia i la 
salut dels espais que l’han fet 
una de les professionals més 
demandades en aquesta dis-
ciplina denominada feng shui.

El Museu del Traginer proposa 
l’exposició “Andròmines de llum”
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Pep Talk. Producció: Pro-
duccions Zero i Laiogurt. Au-
tor: Alberto Ramos. Direcció: 
Iban Beltran. Amb: Pep Gar-
cia-Pascual. Teatre de l’Au-
rora. Divendres, 16 de maig..

Pep Talk és arenga, humor 
i ficció basada en fets reals. 
Un monòleg creatiu construït 
amb els valors que transmet 
Pep Guardiola. Des de la ca-
talanitat i la cultura de l’es-
forç, fins al treball en equip 
i la superació personal per 
tal de, finalment, aconseguir 
qualsevol meta. 
És una excel·lent carta de 
presentació de Catalunya 
(de fet, estrenada a Dublín 
i Nova York, inicialment es 
volia representar només a 
l’estranger) i tant pot agradar 
als seguidors del futbol com 
als qui l’esport rei no els treu 
el son. Malgrat això, per no 
perdre’s detall, requereix un 
mínim de coneixement del 
tema (més que garantit si es 
segueix la inevitable actuali-
tat futbolística) i, d’altra ban-
da, probablement teixirà més 
complicitats amb els culés 
que amb altres aficions... 
Pep Garcia-Pascual, un actor 
amb (si es vol) certa retirada 
a l’exjugador i exentrenador 
del Barça, encarna la figura 
del de Santpedor sense vo-
luntat d’imitar-lo físicament. 
En determinades ocasions 
reprodueix algun dels seus 
gests característics com ara 
quan es grata el cap amb 
actitud reflexiva, però a Pep 

NÚRIA CAÑAMARES

Què diria Guardiola?

Talk el que es busca és ima-
ginar la vida d’aquest perso-
natge durant el parèntesi d’en-
trenar el FCB i el Bayern de 
Múnich. Què feia? Què pen-
sava? L’autor, Alberto Ramos 
(de qui el públic de l’Aurora 
ja va poder veure Només un 
anunci el passat gener), par-
teix d’aquest punt per idear la 
hipotètica gira de conferències 
que Guardiola hauria impartit 
a nivell internacional per divul-
gar el seu “mètode” i les virtuts 
del país que l’ha vist néixer i 
créixer. 
Amb el suport d’un PowerPo-
int, parla entre d’altres dels 
castells, La Masia, la derrota 
del 1714 i el seu passat com 
a futbolista i entrenador. Evi-
dentment, no hi falten les se-
ves cèlebres frases, melodies 
i pel·lícules, ni els professio-
nals amb qui ha conviscut la-

boralment. Sense revelar el 
guió, dir que treu punta de si-
tuacions prou conegudes per 
tothom i demostra la capaci-
tat per inventar una història 
relativament creïble en clau 
còmica. Sense aquest ganxo 
l’espectacle seria insípid, en-
cara que potser se n’abusa 
una mica reiterant un raona-
ment que el públic capta de 
seguida.
La posada en escena, aus-
tera, vestida bàsicament per 
una porció de gespa, la pan-
talla i el joc de llums, realça 
la interpretació de l’actor i, 
alhora, recorda les populars 
TED Talks que, de ben segur, 
han inspirat el muntatge. Per 
cert, interessant la proposta 
d’oferir-lo també en anglès a 
Catalunya (pels qui dubtin del 
seu nivell, tranquil·litat, està 
subtitulat en català).

Notes teatrals

CULTURA / LA VEU

L’Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de l’Ano-
ia (AUGA) va comptar aquest 
dilluns 19 de maig amb una 
conferència de Josep Amat, 
enginyer industrial i catedràtic 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, sobre la ciència 
robòtica aplicada a la salut.
Josep Amat, guardonat amb 
una gran nombre de premis 
i reconeixements arran de la 
seva tasca com a investiga-
dor, va aconseguir connectar 
amb el públic de l’AUGA ja 
que, amb un llenguatge pro-
per, va descriure i fer entendre 
als assistens el funcionament 
i els  conceptes bàsics de la 
robòtica aplicats a la salut.
L’enginyer va oferir a l’AU-
GA una conferència que va 
comptar amb el suport foto-
gràfic, unes imatges que van 
col·laborar a fer la temàtica 
més entenedora, tot i la du-
resa d’algunes d’elles, com la 
d’una pròtesi d’un avantbraç 
que respon als estímuls del 
cervell. 
Per últim, Josep Amat va con-
cretar els nous objectius i mi-

croaparells de la nanotecnolo-
gia, la part de la robòtica que 
substitueix amb molta més 
precisió les mans dels met-
ges, així com les tècniques 
laparoscòpiques que perme-
ten investigar amb detall cada 
racó del cos humà, unes expli-
cacions curioses que van ser 
rebudes amb molt d’interès 
pels alumnes de l’AUGA. 

La gran promesa del piano / 
Joaquim Font
L’any passat, l’igualadí Jo-
aquim Font va guanyar el 
“Premi Intercentros” convocat 
entre tots els alumnes de les 
escoles de música d’arreu de 
l’estat. El seu debut a Iguala-
da, el 3 de novembre passat, 
va causar admiració. Amb 
només 18 anys, Font és una 
de les promeses musicals ca-
talanes i la seva actuació no 
deixarà indiferent als alum-
nes de l’AUGA. Actualment, 
estudia piano al Conservatori 
Superior del Liceu i destaca 
que ho deu tot a l’Escola de 
Música d’Igualada i a la pro-
fessora Maria Jesús Martínez 
de Arenzana.

L’AUGA s’obre a la robòtica 
quirúrgica

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de 
la tarda la sala capelladina 
Paper de Música acollirà el 
Concert de Primavera que en 
aquesta ocasió anirà a càrrec 
del Trio Pedrell, guanyador del 
24è. Concurs Internacional 
Paper de Música.
El Trio Pedrell està format per 
Christian Torres al violí, Ferran 
Bardolet al violoncel i Jordi Hu-
met al piano. El trio es va cre-
ar el 2012 després d’anys de 
formació com a solistes dels 
seus respectius instruments 
en diferents escoles nacionals 
i internacionals. Junts comen-
cen a caminar en una nova 
etapa marcada per un interès 
profund per la música de cam-
bra. Han participat en diversos 
concursos, guanyant diversos 

premis. Porten el nom de Fe-
lip Pedrell per recuperar en la 
memòria coŀlectiva la figura 
del compositor, musicòleg, 
editor i etnomusicòleg.
Interpretaran un programa 
amb les següents obres:
- Trio amb piano núm. 45, en 

Mi b major, Hob. XV:29 de 
Franz Joseph Haydn.
- Trio amb piano en Si b major, 
K. 502 de Wolfgang Amadeus 
Mozart.
- Trio amb piano núm. 3, en 
Fa menor, op. 65 d’Antonín 
Dvorák.

Concert de Primavera a Paper de Música amb 
el Trio Pedrell
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MÚSICA / LA VEU

Dilluns la promotora Atmos-
fera 13 porta al Hot Blues en 
concert a Micah Blau Smaldo-
ne i Tom Kovacevic,  des de 
la costa de Maine, EUA. Dos 
vells camarades musicals en 
la seva primera gira conjunta. 
El concert serà a les 10 del 
vespre i l’entrada costarà 3 
euros.
Per altra banda el proper dijous 
es podrà gaudir del concert de 
Jaume Llombart Sextet, un 
sextet d’alçada, conformat pel 
bo i millor del jazz més subter-
rani del nostre país. El concert 
començarà a 2/4 d’11 de la nit 
i l’entrada costarà 3 euros.

Propers concerts al 
Hot Blues

POESIA / LA VEU

Ja s’acosten els Jocs Florals 
de la Biblioteca del Bruc i tot-
hom qui hi estigui interessat 
en participar-hi encara és a 
temps de presentar la seva 
poesia al concurs ja que el 
termini s’acaba el proper 6 de 
juny. 
Recordem que el jocs Florals 
del Bruc acullen diverses cate-
gories. Els més menuts (fins al 
5 anys) poden presentar una 
iŀlustració i partir d’aquesta 
edat, repartits els diverses ca-
tegories, es pot presentar un 
únic treball, en català i en la 
modalitat de poesia sobre un 
tema de lliure elecció o sobre 
El Timbaler (i tot el que gira al 
seu entorn).
Per altra banda, durant tot el 
mes de maig es duen a terme 
uns tallers de poesia a la Bibli-
oteca que es fan per a nens/es 
de 6 a 8 anys els dimecres de 
6 a 7h. de la tarda i per a nens/
es de 9 a 12 anys de 7 a 8h 
de la tarda amb la Rosa Fité 
perquè els que voluntàriament 
vulguin, es puguin presentar 
als Jocs Florals amb una base 
poètica.
I el proper 28 de maig  la com-
panyia Pengim Penjam Tite-
lles oferirà l’espectacle “El Mo-
liner” als nens i nenes de P3, 
P4 i P5 de l’escola com a  punt 
i final de les seves baixades a 
al Biblioteca dels dimecres al 
matí.

La Biblioteca del 
Bruc prepara els Jocs 
Florals

HISTÒRIA / LA VEU

Com eren els llibres a l’antiga 
Grècia i Roma? Qui, què i com 
es llegia, a l’antiguitat? La Bibli-
oteca Central d’Igualada acolli-
rà aquest divendres, a les 7 de 
la tarda, una xerrada del filòleg 
i traductor Sergi Grau sobre 
«Els llibres, editors i lectors 
en l’antiguitat grecoromana». 
L’acte està organitzat per Pro-
meteu Encadenat, la secció 
d’Estudis Clàssics del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI), Òmnium Cultural 
Anoia i Paranoia Accions, i 
compta amb la col·laboració de 
la Llibreria Llegim...? i Adesiara 
Editorial.
Sergi Grau és el traductor del 
llibre Contra un ignorant que 
comprava molts llibres. Un 
intel·lectual sense cultura, de 
Llucià de Samòsata (c. 120 – 
c. 185 dC). Es tracta d’un llibre 
ben curiós  que, tot i la seva 
antiguitat resulta ben modern i 
sorprèn pel seu estil punyent. 
Especialistes com Jordi Llovet 
l’han definit com una «magní-
fica, exhaustiva i alliçonadora 
síntesi de l’art del llibre». I és 
d’això del que parlarà preci-
sament Grau en aquesta con-
ferència que vol contribuir a la 
reflexió sobre la lectura i els 

llibres. Així, es tractarà de les 
formes del llibre en l’antiguitat 
grega i romana, des del seu 
origen fins al seu desenvolupa-
ment ple i es reflexionarà sobre 
un dels processos d’evolució 
cultural més transcendents de 
la cultura occidental: el pas del 
rotlle de papir al còdex de per-
gamí, precedent del format ac-
tual dels nostres llibres. Aquest 
viatge també permetrà conèi-
xer les beceroles del negoci 
editorial a l’antiguitat. 
La xerrada també servirà per 
presentar al públic Contra un 
ignorant que comprava molts 
llibres. Un volum que eviden-
cia amb humor com en l’antiga 
Grècia ja hi havia ignorants i 
aprenents d’intel·lectual que 
compraven llibres sense saber 
què adquirien i sense entendre 
res del que s’hi deia i després 
presumien de savis. Llucià, 
home cultivat i excel·lent conei-
xedor del grec, arremet de ma-
nera despietada contra el fu-
nest «exhibicionisme» cultural 
de què fan gala els destinataris 
d’aquests opuscles. Aquesta 
conferència s’emmarca dins 
les activitats del programa 3L 
de foment de la lectura, la llen-
gua i la literatura de l’Institut 
Municipal de Cultura.

La Biblioteca proposa un viatge 
al passat per saber com eren els 
llibres i els lectors a Grècia i Roma

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada es 
varen desplaçar fins a Espar-
reguera per actuar a la Diada 
“La Clàssica” amb la colla lo-
cal, els Castellers d’Esparre-
guera, més els Tirallongues 
de Manresa.
Després d’una actuació amb 
uns castells molt lluitats, el 
cap de setmana anterior a Sa-
badell, els morats es presen-
taven a plaça amb la intenció 
d’apujar una mica el llistó amb 
el 7de7, la torre( o 2de7) i el 
5de7. A l’hora de la veritat, 
els Moixiganguers van execu-
tar de forma precisa totes les 
construccions en una gran ac-
tuació que els dóna confiança 
per a les properes actuacions. 
Així doncs, de la Diada d’Es-
parreguera en cal destacar la 
segona torre de 7 de la tempo-
rada, una construcció clavada, 
per emmarcar. El castell va te-
nir l’estrena de l’acotxadora, el 
què va comportar que l’acot-

xadora habitual passes a actu-
ar d’enxaneta. També el 7de7 
era el segon de la temporada 
i el 5de7 el cinquè. Aquestes 
construccions requereixen 
moltes camises a plaça, fet 
que demostra que la colla 
està endollada i afronta amb 
passió aquest proper tram de 
la temporada, el qual presen-
ta importants actuacions a Al-
gemesí (València), Vic, Valls i 
Barcelona.
Els castells que es van veu-
re a plaça són els següents: 
Castellers d’Esparreguera 5d7 
7d7 4d7ac v5, Tirallongues de 
Manresa 3d6a 2d6 3d6 p5, 
Moixiganguers 7d7 2d7 5d7 
v5.
Gran part de la colla va tancar 
el dia a la plaça Pius XII, a la 
3era Festa de l’Arbre de Maig, 
on diversos Moixiganguers 
van participar en el concurs 
de grimpaires. Per tercer any 
consecutiu, la Cristina es va 
endur el pernil de premi.

Els Moixiganguers porten la 
torre de 7 a Esparreguera FESTES / LA VEU

La Federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada 
(FESTHI), entitat de la qual 
formen part sis entitats: Ball 
de Bastons, Ball de Cercolets, 
Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, Ball de Pastorets, Trabu-
caires “Els Voladors” i Moixi-
ganguers organitza per aquest 
dissabte 24 de maig un matí de 
Festa Major. A primera hora, a 
dos quarts de deu del matí, hi 
haurà una taula rodona sobre 
Festa i ciutat, on dos experts 
i amants de les festes, Joan 
Ignasi Gomez de de Vilanova 
i la Geltrú, i l’estudiós local Da-
niel Vilarrúbias parlaran sobre 
quines relacions hi ha entre les 
festes populars i el moviment 
social d’una ciutat, quines po-
tencialitats té la Festa per dina-
mitzar la vida cultural i associa-
tiva d’Igualada i com es viu en 
altres ciutats.
A continuació, de les onze a 
dos quarts de dues del migdia, 
la pista de l’Ateneu s’omplirà 
amb els assajos conjunts de 
totes les colles de la Federa-
ció. La trobada estarà oberta a 
qualsevol persona de la ciutat 
que vulgui provar de ballar o 
fer castells, o que vulgui saber 
més sobre les diverses enti-

tats, la seva activitat i la seva 
història. La jornada forma part 
de la programació especial que 
l’Ateneu està oferint des del 25 
d’agost de l’any passat i fins 
al pròxim 25 d’agost d’aquest 
any, coincidint amb el dia exac-
te de la seva inauguració, per 
a commemorar els seus 150 
anys de vida.
La FESTHI fa tres anys que és 
membre de l’Ateneu Igualadí 
i el seu objectiu és divulgar i 
promoure la cultura popular 
tradicional i el patrimoni històric 
igualadí en matèria de folklore 
i festiva. Formar part de l’Ate-
neu és per a ells una oportu-
nitat “d’estar sota el paraigües 
d’una entitat amb llarga tradició 
i simbolisme de la nostra ciutat, 
i alhora donar suport al projec-
te propi de l’Ateneu i contribuir 
a tirar-lo endavant”.
Actualment sis entitats formen 
part de la Federació i està total-
ment oberta a noves incorpora-
cions. La manera més senzilla 
de formar part de la Federació 
és integrant-se en alguna de 
les colles que la composen. 
Altrament, també estan oberts 
a acceptar gent directament a 
la Federació per a les activitats 
pròpies de l’entitat.

Matí de Festa Major a l’Ateneu

LLIBRES / LA VEU

Aquest divendres vinent 23 de 
maig, a les 20h. del vespre, 
els Moixiganguers d’Igualada 
organitzen la presentació del 
llibre “100 motius per córrer”. 
L’acte es durà a terme al Ca-
sino Foment (Rambla St. Isi-
dre 14 d’Igualada), i comptarà 
amb la presència de l’autor, 
Arcadi Alibés. La presentació 
anirà a càrrec de Maria Guixà, 
periodista esportiva de Catalu-
nya Ràdio. També hi participa-
rà Pol Makuri Redolad, atleta 
paralímpic i moixiganguer. 
L’Arcadi Alibés ens explicarà 
els seus “100 motius per cór-
rer”, una manera de fer esport 
de forma amateur que, amb 
constància, ha passat a ser 
pràcticament a ser professio-
nal. 
Després ens podrem pregun-

tar si es pot aplicar el seu mè-
tode al fet casteller. Podríem 
parlar dels “100 motius per fer 
castells”? Amb el bon fer de la 
Maria Guixà i amb l’ajuda del 
Pol Makuri, que participa dels 
dos mons, se’n poden treure 
les oportunes conclusions. 

Presentació del llibre “100 
motius per córrer” d’Arcadi 
Alibés
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A la costa oest dels Estats Units, al nord de Ca-
lifòrnia, aquesta ciutat construïda sobre turons 
i concentrada en una extensió de poc més de 
cent quilòmetres quadrats separa la Badia de 
San Francisco de l’Oceà Pacífic, a una relati-
va distància de la temible falla de San Andrés.
La ciutat, d’una estètica summament captiva-
dora, se’t fa ben aviat del tot accessible i més si 
t’aculls a l’hospitalària recepció dels seus nom-
brosos residents hispànics; així, tan sols trepitjar-
la, no et privis d’una primera impressió des del 
tramvia, o bé a peu, per a deixar-te envair pels 
imponents gratacels del districte financer que, 
sobre aquell antic emplaçament de l’anomenada 
Yerba Buena, certifiquen la proliferació d’unes 
construccions edificades d’un dia per l’altre, i a 
prova de terratrèmols. Al bell mig d’aquest es-
cenari, és interessant de contemplar la vista pa-
noràmica que t’ofereix la terrassa del restaurant 
de l’edifici del Bank of America, independen-
tment del segell financer d’aquest curiós complex.
Per descomptat, no pots passar de llarg el barri 
de Nob Hill (altrament California Hill), centrat 
en la intersecció dels carrers California i Powell 
Street, amb aquella espectacular silueta de la seva 
empinada cara oriental que et descobreix una de 
les panoràmiques més impressionants de la Ba-
dia de San Francisco, sobretot quan s’observa 
des del tramvia de California Street al seu pas 
per un dels turons més prominents de la ciutat. I 
entre velles mansions i blocs singulars, en aquest 
marc privilegiat, l’Hotel Fairmont segueix tes-
timoniant la memòria viva d’aquells hostes enri-
quits amb les fortunes del ferrocarril, disposant 
fins i tot d’una línia de tramvia pròpia per a la 
seva distingida clientela. Efectivament, una vi-
sita del seu interior és un viatge a la  sumptuosi-
tat i a l’extravagància d’un esplendorós passat.

Més a l’est, el Civic Center apunta ser una de les 
àrees entre Market Street i Van Ness Avenue  que 
conté gairebé totes les institucions governamentals, 
acollides dins del cos d’arquitectures  clàssiques. 
Per exemple, és inexcusable una mirada a l’Auditori 
Cívic Graham Bill, una de les escasses construc-
cions de 1915; així com al Civic Center San Fran-
cisco, l’indret on el 1951 es va signar el tractat de 
pau que va posar fi a la Guerra del Pacífic. I, amb 
un pes històric per ell mateix, l’Ajuntament guanya 
un interès especial gràcies a una imponent i majes-
tuosa cúpula que s’imposa sobre un dels escenaris 
més ben dotats d’ofertes culturals i artístiques. Aquí, 
una  indispensable visita és la del Centre Artístic 
Brooks, un recinte dotat d’una esplèndida documen-
tació fotogràfica del devastador terratrèmol del 1906.
Més amunt, en el punt de cruïlla dels carrers Taylor i 

Califòrnia, se’t presenta com si fos una aparició la 
Grace Cathedral, a la zona alta de Nob Hill, en tant 
que un dels edificis religiosos més importants de tot 
Califòrnia, i un dels magnífics exemples de la rè-
plica constructiva del gòtic dels setanta. Per últim, 
també al centre, un descans al Bona Vista Park et re-
gala unes fantàstiques vistes del vessant superior de 
la ciutat, a més de ser una invitació a internar-te per 
uns captivadors senders serpentejants a banda i ban-
da d’uns repoblats boscos de roures, amb un món de 
simpàtiques criatures animals; un saludable entorn 
natural que va ser la font d’aquell efervescent món 
de la contracultura i del somni dels hippies, avui ocu-
pat majoritàriament per yuppies passats de moda.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

San Francisco, la més europea de les ciutats americanes. 1a partArquitectures i veïnatges

CINEMA / LA VEU

La Sala de Socis de l’Ateneu 
es va omplir, dijous passat, 
en una sessió especial de 
Pantalla Oberta –en què col·
laboraven d’altres entitats·. A 
més de la projecció d’un do·
cumental, s’hi presentava un 
llibre, ambdós al voltant de la 
figura de Ramon Barnils –un 
acte inclòs en el cicle d’activi·
tats “El periodisme, avui” que 
es desenvoluparà les propers 
setmanes a la nostra ciutat·. 
La sessió va servir per enten·
dre i conèixer més facetes del 
desaparegut periodista. Així 
es va parlar de la gran cate·
goria periodística, intel·lectual 
i personal de Barnils. La seva 
vasta obra periodística incloïa 
tots els gèneres, si bé se’l co·
neixia per les col·laboracions 
signades, gairebé sempre en 
una secció fixa de diaris o 
revistes. I sense manies, en 
Barnils ho tocava tot, que si la 
política, la cultura, els llibres, 
la televisió, els amics, el perio·
disme,… i fent·ho sempre des 
d’una ferotge independència, 

que combinava amb intel·
ligència el rigor en l’anàlisi i 
l’humor en l’exposició. Al llarg 
dels anys, però, la popularitat 
li va arribar a través de la rà·
dio amb programes –ja mítics· 
com “El lloro, el moro, el mico 
i el senyor de Puerto Rico”, 
“El mínim esforç”,… que feia 
amb els seus companys Quim 
Monzó i Jordi Vendrell. 
L’acte comptà amb Ton Bar·

nils, editor del llibre Vint i Ra-
mon Barnils, i la codirectora 
del documental Barnils tal com 
raja, Laia Soldevila. I tot ple·
gat, conduït per Òscar López, 
director del diari digital Infoa·
noia.cat. La sessió es va ini·
ciar amb la presentació del lli·
bre, tot seguit es va visionar el 
documental, per acabar amb 
un col·loqui viu i interessant 
per part dels assistents.

La figura de Ramon Barnils obre els 
actes del cicle “El periodisme, avui”

MÚSICA / LA VEU

La Coral Mixta d’Igualada or·
ganitza a la ciutat el proper dis·
sabte 24 de maig un taller de 
tècnica Feldenkrais  aplicada 
a la veu i el cant, obert a tots 
aquells que hi puguin estar in·
teressats.
El taller, on hi participaran els 
membres de la coral, vol oferir 
a cantaires i gent vinculada al 
cant del nostre entorn la pos·
sibilitat de venir a conèixer i 
compartir amb nosaltres una 
jornada i una tècnica que pot 
enriquir·nos a tots plegats i  ser 
molt útil per cantar i per a les 
nostres vides quotidianes.
Els objectius d’aquest taller 
són aprendre a sentir·nos mi·
llor i millorar el que hom fa 
quan vocalitza, per tal de ser 
capaços de produir noves va·
riacions en la nostra veu, apre·
nent a percebre de manera di·
ferent, i trobar noves formes de 
connectar el món interior amb 
l’exterior. I ajudar a sentir·nos 
millor connectant l’emoció i la 
intenció amb el so.
El taller està obert a qualsevol 

persona interessada en la veu 
humana en general o per una 
raó en particular. L’única ex·
periència que es necessita és 
la que ja tenim. No cal expe·
riència prèvia en Feldenkrais, 
tot i que els estudiants de Fel·
denkrais i professionals poden 
beneficiar·se’n, aprenent com 
relacionar·se amb la veu en el 
seu propi treball .
Es treballarà amb Ohad Nac·
hmani, professor especialit·
zat en la consciència i actitud 
corporals, la motricitat i els 
aspectes comunicatius que 
s’hi relacionen. Serà una ses·
sió orientada a donar eines 
per a controlar/expressar els 
moviments i la pròpia postura 
corporal, aspectes tots ells de 
gran importància en la figura 
del cantaire.
L’horari del taller serà de 10 del 
matí a 13 hores i de les 14 fins 
a les 17. El preu és de 15 euros 
per a tots els participants. Les 
inscripcions es poden dirigir a 
l’adreça de la coral coramix·
tal@coralmixta.cat o bé al telè·
fon 620638910.

La Coral Mixta d’Igualada 
organitza un taller de Feldenkrais



DIVENDRES 23

TERTÚLIA
- Igualada 
“Amics i més que amics”. Les 
colles d’amics sempre s’ho han 
passat bé, però abans feien co-
ses diferents. Veniu a recordar-
ho.
Divendres a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Llibres, editors i lectors en l’an-
tiguitat grecorromana”. Confe-
rència a càrrec de Sergi Grau.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Piera 
“Visca la vinya, visca el vi”. xer-
rada a càrrec de Rosa Vendrell.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 24

TALLER DE BALLS DE SEGUI-
CI
- Igualada 
Activitat per veure, conèixer i 
poder prpvar els diversos balls 
de la Federació. Dins els actes 
del 150 aniversari de l’Ateneu. 
Dissabte a les 10 del matí a la 
pista de l’Ateneu Igualadí.

TALLER DE CÒMIC
- Igualada 
Taller “Els còmics en català 1: 
Els barrufets i l’arbre d’or”. Cor-
recció i traducció de textos en 
llengua catalana. A càrrec d’Al-

bert Soler Dalmases.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí a l’Espai Cívic Centre.

MÚSICA
- Capellades 
Concert de primavera amb el 
Trio Pedrell, guanyador del 24è 
Concurs internacional Paper 
de Música.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

MÚSICA
- Sant Martí de Tous 
Concert de gospel amb Onda-
ra Gòspel. Amb la participació 
especial de l’Escola de Música 
de Tous.
Dissabte a les 7 de la tarda 
a l’església de Sant Martí de 
Tous.

DIUMENGE 25

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
“Tripula” de la companyia Far-
rés Borthers. El Globus Estàtic 
viatja per l’espai entremig de 
les costures de la realitat.
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’Escorxador.

CONCERT. “ESCENES D’ÒPE-
RA I SARSUELA”
- Igualada 
Concert d’àries i de duets de 
sarsuela a càrrec dels amics 
de l’Òpera d’Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. “AK LIFE”
- Vilanova del Camí 

El musical Ak Life és la història 
real de l’escola Akord’s en els 
seus 10 anys de vida.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Centre Polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 26

CONCERT
- Igualada 
Presentació del “Projecte Ciu-
tats Amigues” a càrrec de la 
Sra. Mercè Pérez Salanova. 
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Trobada de persones amb un 
nivel mig d’anglès per comen-
tar el llibre “Four Weddings and 
a Funeral” de Richard Curtis.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE CONFERÈNCIES
- Igualada 
“La Guerra de Successió: con-
flicte internacional, guerra civil 
(1702-1714)” a càrrec de Joa-
quim Albareda.
Dilluns a les 6 de la tarda al Mu-
seu de la Pell.

CONCERT
- Igualada 
La promotora Atmosfera13 ens 
porta al Hot Blues en concert 
a Micah Blau Smaldone i Tom 
Kovacevic,  des de la costa de 
Maine, EUA. Dos vells camara-
des musicals en la seva prime-

ra gira conjunta.
Dilluns a les 10 del vespre al 
Hot Blues.

DIMARTS 27

CICLE DE CONFERÈNCIES
- Igualada 
“L’altra cara de la Guerra de 
successió a Catalunya: la vio-
lència contra la població civil” 
a càrrec de Josep M. Torras i 
Ribé.
Dimarts a les 6 de la tarda al 
Museu de la Pell.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
“Els contes de la tortuga colo-
raines” contes de primavera, 
contes florits.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

DIMECRES 28

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia de persones adultes 
que volen millorar en nivell de 
català i que han llegit el llibre 
“Primavera d’hivern” d’Antoni 
Dalmau.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE CONFERÈNCIES
- Igualada 
“Els exèrcits de la Guerra” a 
càrrec d’Adrià Casas.
Dimecres a les 6 de la tarda al 
Museu de la Pell.

DIJOUS 29

CERTAMEN POÈTIC SOBRE 
MÚSIC I CANT CORAL
- Igualada 
Lectura del poemes selecci-
onats al Certamen de Poesia 
Breu del 75è aniversari de la 
Coral de Santa Maria.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT SONAESCOLA
- Igualada 
Concert a càrrec dels alumnes 
de diverses escoles de la ciutat 
que participen en el programa 
SonaEscola.
Dijous a 3/4 de 6 de la tarda i 
274 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de música barroca 
a càrrec de la coral gal.lesa 
Cwmbran Baroque Singers.
Dijous a les 9 del vespre a la 
basílica de Santa Maria d’Igua-
lada.

CICLE DE CONFERÈNCIES
- Igualada 
“El conflicte a l’interior de ca-
talunya” a càrrec de Francesc 
Serra.
Dijous a les 6 de la tarda al Mu-
seu de la Pell.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb Jaume Llombart 
Sextet. Jazz d’avantguarda 
amb un sextet d’alçada.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

ACTIVITATS CULTURALS

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

15 LECTORS RECOMA-
NEN
Selecció dels llibres recoma-
nats per 15 igualadins i pre-
sentació dels seus autors. 
Del 23 d’abril al 31 de maig a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

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

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

Galí 6).

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

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

TEMPS DE RECREACI-
ONS. DE DIA, DE NIT
Una recopilació de les mi-
llors obres fetes pel col·lectiu 
d’alumnes de fotografia de Pi-
era.
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.
IN-DIFERENT. e-MAR-
KUS
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 INI-
CIO
Javi Díaz Lara.
1a retropectiva (de futur).
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 Pi-
erola.

RETRATS
Retrospectiva del treball de 
retrats a càrrec dels alumnes 
del curs de dibuix de retrats de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
parc 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.

LA TOSSA. FIGURA I PAI-
SATGE
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.

TRES-CENTS ANYS DES-
PRÉS
Una visió diferent, trencadora, 
d’una commemoració històrica.
Exposició per a tots els públics.
Del 23 de maig al 6 de juny a la 
plaça de cal Font, davant de la 
Biblioteca.

NATURA I SENDERISME
Fotografies de Jordi Torras.
Del 17 de maig al 31 d’agost a 
la sala del Museu de la Munta-
nya de Montserrat del Bruc.

ARTS I MANUALITATS
Exposició de la Fundació Pri-
vada Gandhi.
Del 18 de maig a l’1 de juny 
a les Voltes de Casa Bas de 
Capellades.

ADRÒMINES DE LLUM
Carmen Castellanos
Passejarem per una mostra 
on trobarem materials re-
ciclats com el paper, altres 
components com el vidre bu-
fat, pedra i la combinació de 
diferents estils i elements
Del 23 de maig al 23 de juny al 
Museu del Traginer.

DIBUIXOS
Joan Pons
Personatges de pel·lícules 
fets amb diferents tècniques 
com pastel, retoladors, co-
lors, aquarel·la i tinta xina per 
aquest jove artista de 15 anys.
Fins el 31 de maig a la botiga 
Abacus d’Igualada.

Agenda
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Es projecta a Tous •  Ricard Fusté

RICARD FUSTÉ.-

El cinema de Tous projecta 
aquest proper diumenge la 
peŀlícula italiana La gran be-
lleza, dirigida per Paolo Sor·
rentino. Ha estat recompen·
sada amb l’Oscar a la Millor 
pel.lícula de parla no anglesa.
Jep Gambardella (Toni Ser·
villo) és un personatge sin·
gular. Va escriure una novel·
la fa molts anys però no ha 
continuat amb la seva carrera 
d’escriptor si exceptuem els 
seus reportatges sobre artis·
tes d’avantguarda. Malgrat 
aquest relatiu fracàs professi·
onal viu com un rei al seu àtic 
a Roma, al costat mateix del 
Colosseu. Acaba de fer sei·
xanta-cinc anys, però això no 
li impedeix anar de festa cada 
nit, beure gintònics i fer l’amor 
amb diverses amants. I quan 
torna a casa seva passejant 
pel costat del Tíber mentre 

es fa de dia, reflexiona sobre 
la fugacitat de la vida. Jep 
Gambardella ha perdut al·
guna cosa essencial i prova 
de recuperar·la. Té ocasió 
de veure moltes meravelles 
en una ciutat meravellosa 
però hi ha una forma de be·
llesa que s’ha extraviat en el 
passat irremissiblement. Jep 
Gambardella disserta amb 
els seus amics i coneguts 
fent gala de la seva cultura 
i d’una ironia no sempre ben 
rebuda però, alhora, té mol·
tes preguntes a fer.
La gran belleza té molts punts 
en comú amb La dolce vita i 
molts moments fellinians, 
però no és una simple imitació 
del mestre sinó una pel·lícula 
amb entitat pròpia, enorme i 
original, un regal per als sen·
tits i per a la intel·ligència que 
barreja sense perdre mai el 
nord elements molt heteroge·
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A la recerca de la bellesa perduda

nis, sobretot pel que fa a una 
banda sonora que agermana 

la música clàssica amb les 
cançons de Raffaella Carrá 

(impagable l’escena de la fes·
ta d’aniversari).

El Racó del Cineclub •  El espítiru del 45

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre Municipal de L’Ate·
neu, el Cineclub presenta la 
producció britànica El espíri-
tu del 45, dirigida el 2013 per 
Ken Loach.
Loach, amb el seu cinema 
socialment compromès, és 
un habitual del Cineclub. 
Aquest títol documental re·
presenta un complement 
perfecte al seu discurs. Ens 
parla de les coses que van 
passar a Anglaterra en aca·
bar la Segona Guerra Mun·

dial. Com que després de la 
Primera hi va haver una gran 
pobresa que, en bona me·
sura, va propiciar un segon 
conflicte, les autoritats van 
abordar un programa de re·
formes socials sense prece·
dents i van sentar les bases 
d’allò que ara coneixem com 
l’estat del benestar.
Loach ens parla de la cons·
trucció del welfare, del “nou 
socialisme”, de la crea·
ció d’una sanitat pública. I 
després, com no podia ser 
menys, ens parla de la seva 

Qualsevol temps passat...
destrucció a partir del govern 
de Margaret Thatcher i la 
més que probable aniquilació 
en l’Europa actual. 
El espíritu del 45 no és un 
film sobre el passat que no·
més pugui interessar als 
historiadors: ens parla del 
passat per contraposar·lo al 
nostre present i per fer·nos 
un seriós advertiment sobre 
la revolució conservadora 
que plana sobre tot el conti·
nent i el seu triomf sobre la 
raó.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL ESPITIRU DEL 45
Regne Unit. Documental. De Ken Loach. Documental ambientat a Gran 
Bretanya després de la Segona Guerra Mundial. Analitza l´esperit del nou 
socialisme de la postguerra (1945-1951), que va ser desmantellat a partir 
de 1979 pels governs de Margaret Thatcher.

LA GRAN BELLEZA
Itàlia – França. Comèdia dramàtica. De Paolo Sorrentino. Amb Toni Servillo, 
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Isabella Ferrari. A la ciutat de 
Roma, durant l’estiu, nobles decadents, velles glories de l´espectacle, play 
boys envellits i intel.lectuals desocupats teixeixen una trama de relacions 
frívoles i inconsistents. Un dels habituals de les seves animades festes es 
Jep Gambardella, vell escriptor i periodista dominat per la indolència i la 
decepció. Acaba de fer 65 anys i ja no creu en res ni en ningú. 

GRACE DE MONACO
França – Bèlgica – Estats Units. Biogràfica. D´Olivier Dahan. Amb Nicole 
Kidman, Tim Roth, Derek Jacobi i Paz Vega. Als 33 anys, Grace Kelly , 
una gran estrella de Hollywood, va renunciar a la seva carrera com a 
actriu per casar-se en 1956 amb el príncep Rainier III i convertir-se en la 
Princesa Gràcia de Mònaco. La història s´ambienta en plena crisi política i 
econòmica entre França i Mònaco, crisi en què l´actriu americana va estar 
involucrada. 

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 .

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

DIVERGENTE
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.

3 DIAS PARA MATAR
Estats Units. Acció. De McG. Amb  Amber Heard, Hailee Steinfeld, Kevin 
Costner, Connie Nielsen, Richard Sammel. En aquest trepidant thriller 
d’acció, Kevin Costner és un perillós espia internacional, que està decidit 
a renunciar a la seva arriscada vida per poder construir una relació més 
estreta amb la seva esposa i filla, de les que s’ha mantingut distanciat per 
impedir que correguessin perill.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30
EL ESPIRITU DEL 45

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 18 SETMANES TANCAT

1/ GRACE DE MONACO
Dv.: 18:00/20:10/22:20
Ds.: 15:45/18:00/20:10/22:20
Dg.:12:00/ 15:45/18:00/20:10/22:20
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll a Dj.: 18:00/20:00/22:00

3/DIVERGENTE (12 anys) 
Dv.: 19:10
Ds. i Dg: 16:15/19:10
Dll a Dj.: 21:00
3/ SPIDERMAN 2 (7 anys)
Dv. i Ds.: 22:10
Dg.: 11:30/22:10
Dll a Dj.: 18:10

4/VIOLETA (apta)  
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 11:40/15:30/17:40
4/3 DIAS PARA MATAR 
Dv. a Dg: 19:45
Dll. a Dj.: 18:15
4/GODZILLA 3D (7 anys) 
Dv a Dg: 22:15
Dll a Dj: 20:45

5/GODZILLA (7 anys)
Dv.: 19:15/21:45
Ds.: 16:45/19:15/21:45
Dg.: 11:30/ 16:45/19:15/21:45
Dll a Dj.: 19:00/21:30

6/RIO 2 (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:35/17:40
Dg.: 11:50/15:35/17:40
6/POR UN PUÑADO DE BESOS (7 

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera 59
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CASAL 
EMPERADOR  (7 anys) 
Diumenge: 18:00

LA GRAN BELLEZA (7 anys) 
(Oscar a la millor pel.lícula 
estrangera)
Diumenge: 19:35

anys)
Dv. a Dg: 19:50/22:00
Dll a Dj.: 19:40/21:40
6/APRENDIZ DE GIGOLO (12 
anys)
Dll  a Dj.: 17:40

7/PEABODY Y SHERMAN (apta)
Ds.:15:30
Dg.: 11:45/15:30
7/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)  
Ds.: 17:30
7/JUSTIN (apta)
Dg: 17:30
7/MALDITOS VECINOS (apta)
Dv.: 17:50/19:50/22:00
Ds. i Dg: 19:50/22:00
Dll. a Dj.: 17:45/19:50/22:00

8/ MUPPETS (apta)
Dg.: 11:50
8/ REDENCION (16 anys)
Dv.: 18:30/20:35/22:40
Ds. i Dg.: 16:30/18:30/20:35/22:40
Dll a Dj.: 17:45/19:50/22:00

CINEMA A L’ANOIA

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

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



60
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de maig de 2014 Espai de fe

L’escrit del bisbe al Full dio-
cesà vol ser una eina per al 
diàleg, una conversa amb la 
qual us faig arribar el que hi 
ha en el meu cor, perquè es-
colteu el meu batec, que no 
vol ser res més que el batec 
de tota la nostra Església. 
Vull, doncs, compartir avui 
el meu desig, fet pregària 
i treball, perquè el Senyor 
ens doni més i més sants 
sacerdots. Aquesta és una 
necessitat urgent!
El papa Francesc, en la vi-
sita ad limina, ens va dir als 
bisbes: «Quan un sacerdot 

pren consciència de la seva 
vocació, aquesta és la força 
de l’Església.» El sacerdoci 
té un paper insubstituïble en 
l’Església de Crist. Els sa-
cerdots són aquells homes 
escollits, santificats i enviats 
per a ser presència de Crist 
enmig de l’Església i del món. 
Un sacerdot que visqui amb 
desig de santedat és un gran 
bé per a l’Església i per a la 
mateixa societat.
Els dos nous papes canonit-
zats, Joan XXIII i Joan Pau II, 
ens manifesten el lliurament 
al Senyor en l’obediència a la 

voluntat de Déu, a la disponi-
bilitat a escoltar l’Esperit Sant. 
Tots dos són sants sacerdots 
de Crist, vivint el sacerdoci en 
el ministeri presbiteral i des-
prés episcopal. Joan XXIII va 
viure sempre en la senzillesa 
de cercar la santedat i la do-
nació en el dia a dia. Expe-
rimentava la seva pobresa, 
però confiava en la gràcia 
de Déu, que mai no manca a 
qui sincerament vol viure en 
la santedat. Joan Pau II, en 
temps de crisi de vocacions 
sacerdotals, va tenir el corat-
ge de viure sempre l’alegria 

ROMÀ CASANOVA

Doneu-nos l’alegria de tenir sacerdots!

Bisbe de Vic

de ser sacerdot, donant-se 
del tot. És il·luminador aquest 
fet: un sacerdot que havia 
perdut la seva identitat i vivia 
al carrer, com un pidolaire, un 
dia va anar a una audiència 
del Papa, amb un company 
sacerdot. El Sant Pare va 
ser informat d’aquesta sin-
gular presència i, acabada 
l’audiència, va demanar de 
trobar-se amb aquell prevere. 
Després d’intercanviar unes 
quantes paraules, el Papa es 
va agenollar davant d’ell i li va 
demanar de confessar-se. En 
el cor d’aquell clergue es va 

Joan Sanchez Soler

Els qui sempre t’hem estimat i mai t’oblidarem.

El teu record i l’Amor ens donen força per continuar unides, 
mentres anem fent els nostres camins i les nostres vides

Anna, Maria i Mercè

Igualada, 17 de maig de 2014

En record del nostre company i pare, 
Joan, en el 9è aniversari del seu traspàs.

Diumenge vinent és la Pasqua 
del Malalt. Oferim alguns frag-
ments del missatge del papa 
Francesc: «El Fill de Déu fet 
home no ha eliminat de l’expe-
riència humana la malaltia i el 
sofriment, sinó que, prenent-
los sobre seu, els ha trans-
format i delimitat. Delimitat, 
perquè ja no tenen l’última pa-
raula, que, contràriament, és 
la vida nova en plenitud; trans-
format, perquè, en unió amb 
Crist, d’experiències negati-
ves poden passar a positives. 
Jesús és el camí, i amb el seu 
Esperit podem seguir-lo. Així 
com el Pare ha lliurat el Fill per 
amor, i el Fill es va lliurar pel 
mateix amor, també nosaltres 
podem estimar els altres com 
Déu ens ha estimat, donant la 
vida pels nostres germans. La 
fe en el Déu bo es converteix 
en bondat, la fe en Crist cruci-
ficat es converteix en força per 
a estimar fins al final i fins i tot 
els enemics. La prova de la fe 
autèntica en Crist és el do d’ell 
mateix, que es difongui l’amor 
al proïsme, especialment a qui 
no el mereix, a qui sofreix, a 
qui està marginat.»
«En virtut del baptisme i de 
la confirmació som cridats a 
configurar-nos a Crist, el Bon 
Samarità de tots els qui sofrei-
xen. “Hem conegut l’amor pel 
fet que Jesucrist ha donat la 

seva vida per nosaltres. Per 
això, també nosaltres hem de 
donar la vida pels germans” 
(1Jn 3,16). Quan ens acostem 
amb tendresa als qui necessi-
ten atenció, portem l’esperan-
ça i el somriure de Déu enmig 
de les contradiccions del món. 
Quan el lliurament generós 
vers els altres esdevé l’estil 
de les nostres accions, donem 
espai al cor de Crist i el nostre 
s’inflama, oferint així la nostra 
aportació a l’arribada el regne 
de Déu.»
«Per a créixer en la tendresa, 
en la caritat respectuosa i de-
licada, nosaltres tenim un mo-
del cristià a qui adreçar amb 
seguretat la nostra mirada. És 
la Mare de Jesús i Mare nos-

tra, atenta a la veu de Déu i 
a les necessitats i dificultats 
dels seus fills. Maria, anima-
da per la misericòrdia divina, 
que en ella es fa carn, s’oblida 
d’ella mateixa i s’encamina rà-
pidament de Galilea a Judea, 
per anar a l’encontre i ajut de 
la seva cosina Elisabet; in-
tercedeix davant el seu Fill a 
les noces de Canà quan veu 
que falta el vi per a la festa; 
al llarg de la seva vida, porta 
en el seu cor les paraules de 
l’ancià Simeó que li anuncien 
que una espasa li traspassarà 
l’ànima, i resta amb fortalesa 
als peus de la creu de Jesús. 
Ella sap molt bé com se se-
gueix aquest camí i per això 
és la Mare de tots els malalts 

i de tots els qui sofreixen. Po-
dem recórrer confiats a ella 
amb devoció filial, segurs que 
ens assistirà, ens sostindrà 
i no ens abandonarà. És la 
Mare del crucificat ressuscitat: 
roman al costat de les nostres 
creus i ens acompanya en el 
camí vers la resurrecció i la 
vida plena.»
«Sant Joan, el deixeble que 
era amb Maria als peus de la 
creu, fa que ens remuntem a 
les fonts de la fe i de la caritat, 
al cor de Déu que “és amor” 
(1Jn 4,8.16), i ens recorda que 
no podem estimar Déu si no 
estimem els germans. Ell és 

Jesús ha transformat i delimitat la malaltia i el sofriment

desvetllar la grandesa del 
sacerdoci. Sant Joan Pau II 
li va dir: «Veus com n’és, de 
gran, el sacerdoci!»
Demaneu al Senyor que ens 
doni molts i sants sacerdots.
El meu cor de bisbe us de-
mana a tots els qui formeu 
l’Església de Vic que dema-
neu al Senyor insistentment, 
per intercessió de sant Joan 
XXIII i sant Joan Pau II, que 
ens doni l’alegria de tenir sa-
cerdots. Demaneu al Senyor 
que ens doni molts i sants 
sacerdots.

vora la creu amb Maria, aprèn 
a estimar com Jesús. La creu 
és la certesa de l’amor fidel de 
Déu per nosaltres. És un amor 
tan gran que entra en el nos-
tre pecat i el perdona, entra en 
el nostre sofriment i ens dóna 
força per a suportar-lo, entra 
també en la mort per a vèncer-
la i salvar-nos. […] La creu de 
Crist invita també a deixar-nos 
contagiar per aquest amor, 
ens ensenya així a mirar sem-
pre el proïsme amb misericòr-
dia i amor, sobretot a qui so-
freix, a qui cal ajuda.»

Extret del Full Diocesà



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual Consells 
de Glòria Fité

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

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

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

08700 IGUALADA

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

marques
-Personal titulat

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i Tombs, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

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

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

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

ASTÈNIA PRIMAVERAL

Després de l’hivern fred i  de 
dies curts, rebem amb anhel 
la càlida primavera ja que 
podem gaudir de les tardes 
llargues i del plaer de pas-
sejar lleugers de roba. Però 
de fet aquest plaer no ho és 
per a tothom, hi ha persones 
que passen per l’anomenada 
“astènia primaveral”. Hem de 
parlar d’un conjunt de símpto-
mes, ja que la medicina tradi-
cional no els reconeix com a 
quadre clínic, entre els que 
destaquen la fatiga i un estat 
anímic baix. Juntament amb 
aquests, també podem ob-
servar, manca de memòria, 
mal de cap, trastorns del son 
i trastorns de la gana.
L’ésser humà és un animal 
de costums, i el nostre orga-
nisme tendeix a adaptar-se a 
les condicions ambientals en 
les que viu. La temperatura, 
la  llum, la humitat, tot son es-
tímuls amb els que el nostre 
cos interactua constantment 
sense que en siguem consci-
ents. Un canvi tant important 
en l’ambient suposa una exi-
gència cap al nostre organis-
me per a que s’adapti a unes 
noves condicions. Això vol dir 
un consum energètic, és a dir, 
un esforç que té conseqüènci-
es en forma de cansament.
Conèixer les possibles causes 
del nostre estat físic i emocio-
nal, ens ha de servir per en-
tendre que estem en constant 
relació amb el nostre entorn.  
El nostre cos, també forma 
part d’aquesta naturalesa 
canviant. Cuidem-lo i respec-
tem-lo ja que així també res-
pectem el nostre planeta.
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Contactes

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 602 303 825

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

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

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

La recepta de 
Ingredients: 
- 150g de mantega
- 350g de nous
- 60g de sucre
- 225g de pasta �l·lo
- 200g de mel
- 30ml de suc de llimona
- 150ml d’aigua
- Canyella en pols
- Clau d’olor mòlt

Baklava de nous
Preparació:
Fondre la mantega. Picar les nous ben �nes i barrejar-les amb el sucre, la canyella i el clau 
d’olor. Estendre una làmina de pasta �l·lo i pintar-la amb mantega amb l’ajut d’un pinzell. 
Posar una segona capa de pasta �l·lo. Repartir per sobre una part de la barreja de nous. 
Cobrir-ho amb tres capes de pasta �l·lo, totes pintades amb mantega. Tornar a repartir nous 
per sobre i repetir el procés �ns acabar les nous. 
Tallar les capes superiors a rombes i posar-ho al forn a 220º durant 10 minuts. Baixar la 
temperatura a 180º i coure-ho 20 minuts més.
Mentrestant, preparar un almívar amb la mel, el suc de llimona i l’aigua posant-ho tot en un 
cassó al foc. Quan arrenqui el bull deixar-ho un parell de minuts �ns que aga� una mica de 
consistència. Deixar refredar. 
Treure la baklava del forn i pintar-la amb l’almívar. Deixar refredar i tallar-la seguint els 
rombes marcats. 
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 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Restaurant Braseria i Cafeteria

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

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

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

Menús per a celebracions 
Menjador privat

Obert caps de setmana i festius

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual

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

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

www.facebook.com/calescola

 

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

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La majoria d’igualadins des-
coneixen que a Igualada hi ha 
una de les millors col·lecions 
de miniatures de tren d’Europa: 
RAILHOME BCN. És el treball 
d’Antoni Rabell qui, a base de 
temps i diners, tot rebuscat per 
internet i subhastes, ha anat 
reunint en una nau del polígon 
d’Igualada, milers de peces 
relacionades amb el tren. Ara, 
quinze anys després d’iniciar 
el projecte, el 6 de juny obrirà 
el seu museu al públic... Però 
no acaba aquí la tasca d’An-
toni Rabell: ja està treballant 
en l’ampliació del Museu del 
Tren Miniatura d’Igualada amb 
una altra sala que doblarà el 
nombre de peces exposades.
Què serà aquest Museu del 
Tren en Miniatura?
Pretenc que sigui un centre de 
promoció de la cultura i l’oci 
ferroviaris. En destacaria l’ex-
posició de material ferroviari a 
escala reduïda d’unes tres mil 
peces, una sèrie d’elements 
històrics del tren real i, el que 
sens dubte serà el més espec-
tacular per als visitants, la gran 
maqueta escala H0 en un espai 
de 200 m2.
Quants quilòmetres de via té 
la maqueta?
Segurament ultrapassa el qui-
lòmetre i mig de vies.

Quants trens hi poden circu-
lar al mateix temps?
Els sistemes digitals actuals 
de comandament de maque-
tes estan pensats per suportar 
fins a nou-cents noranta-nou 
trens a la vegada. Però per a 
gaudir-ne adequadament (so, 
llums, fum...), se n’han de fer 
funcionar un nombre molt infe-
rior. De fet a la maqueta no 
solament hi funcionen trens 
sinó també vehicles, ambienta-
ció sonora, simulació dia i nit, 
etc.
Quants anys de feina li ha 
costat?
Quinze anys de treball d’una 
sola persona. Tot el que hi 
veureu ho he fet jo personal-
ment.
La maqueta és com una 
petita comarca on hi ha de 
tot. Va partir d’un planteig 
previ o és fruit d’anar afegint 
coses?
Les dues coses. Hi havia una 
idea inicial que es va anar 
desenvolupant i plasmant en el 
temps.
Com es va afeccionar als 
trens?
Quan tenia deu anys –ara en 
tinc cinquanta- el meu cunyat 
em va dur a casa d’un cone-
gut economista igualadí, en 
Toni Vives, que tenia una 
maqueta molt espectacular al 

carrer Sant Josep. A continu-
ació vaig demanar un tren als 
Reis. Va ser un Ibertren dels 
anys setanta. Quan tenia una 
mica de diners anava a l’Auto-
moto i em comprava un vagó, 
una via o, si tenia més diners, 
una màquina. La cosa va anar 
creixent i creixent... fins que em 
vaig vendre tota la col·lecció 
escala N i em vaig passar a 
l’escala H0 i més tard a la 1, 
que són les dues que tinc ara. 
Vaig passar de jugar a trens a 
col·leccionar-los. L’any 1992, 
per raons de feina, vaig visi-
tar Mérida on vaig veure una 
maqueta espectacular feta per 
un ferroviari jubilat en un local 
cedit per l’ajuntament, en la 
que em vaig emmirallar i em 
vaig dir: “no pararé fins aconse-

Un dels indicadors de l’interès 
que puguin tenir els ciutadans 
en votar diumenge vinent, són 
les peticions de vot per correu.... 
i a Catalunya ha crescut notable-
ment la demanda si la comparem 
amb la que es va produir en les 
eleccions europees del 2009. A 
Barcelona les peticions han estat 
22.000 -15.300 en les anteriors- 
i a Girona l’increment és encara 
més alt: s’han superat les 3.000 
peticions de vot per correu quan 
fa cinc anys no varen arribar a 
2.000. Un creixement del 63%. 
Lleida i Tarragona també pre-
senten importants increments, 
encara que no tan significatius 
en nombre encara que molt 
important en percentatge.
Tant és així que podria succeir 
que no poguessin ser ateses amb 
temps suficient totes les peti-
cions de vot per correu fetes a 
Catalunya.
Al conjunt de l’Estat Espanyol 
s’han sol·licitat uns 300.000 
vots per correu que és una xifra 
similar a fa cinc anys. Això fa 
pensar que els catalans preve-
iem utilitzar el nostre dret de vot 
en major mesura que al conjunt 
de l’Estat. O bé que preveiem un 
dia radiant per anar a la platja i 
volem anar-hi amb el deure de 
ciutadania complert.

guir això” . I és el que he fet.
Les visites seran guiades?
Vull que la gent que ens visiti 
s’emporti una experiència 
enriquidora i no en surti indi-
ferent. Per això la visita serà 
guiada per mi mateix i tindrà 
una hora de durada.
Té moltes peces úniques. 
Quina és la que més il·lusió 
li fa?
El rellotge d’estació que hi 
ha al vestíbul. És una de les 
darreres peces fetes per l’ar-
tesà Jose Mari González de 
Donosti. També el fanal de la 
locomotora del tren Girona-
Olot.
També mostra una col-
lecció d’accions de compa-
nyies ferroviàries.
L’acció és el punt de simbi-
osi entre la meva formació 
com a economista i la meva 
afecció als trens. A més és un 
aspecte que no tenen altres 
col·leccions.
Suposo que l’administració 
no hi ha intervingut.
És un Museu fruit exclusiva-
ment de la iniciativa privada, 
tot i que vull destacar espe-
cialment l’entesa que hi ha 
hagut amb en Jep Rabell, 
director de l’Institut Municipal 
de Cultura d’Igualada, que és 
qui l’ha situat dins els progra-
mes culturals de la ciutat.

4 paraules amb... Antoni Rabell


