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Victòria històrica d'ERC a l'Anoia,  
CiU resisteix bé i guanya a Igualada

Alumnes de Primària, menjant a l’escola. A l’Anoia hi ha hagut queixes i s’ha hagut de canviar el plec de condicions.

XXXI ANY

P24

Alegria a la seu d’Esquerra a Igualada, durant la nit electoral. 
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El mercat de Sant 
Hilari de Vilanova 
celebra el seu 30è 
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El menjar a 
les escoles, 
en el punt 
de mira
 Queixes per la qualitat i la 

presentació del menjar a col.legis 
públics obliguen a canviar les 
condicions a qui tingui la concessió

 El Consell Comarcal és 
responsable de 1.300 menús 
escolars diaris a l'Anoia

El Banc de 
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ja a les 330 
famílies assistides
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L’any passat, Igualada va viure una agra 
polèmica arran de la posició que bona 
part del  comerç de la ciutat va prendre 
respecte el Rec.0. La corda va arribar a 
tensar-se tant, que va posar en perill el 
propi certamen, que tantes visites porta a 
la ciutat, i també els ciments de l’estabili-
tat, necessària sempre, del propi comerç 
igualadí. Postures allunyades i un difícil 
i poc entés encaix del govern municipal, 
afegit a una pretesa instrumentalització 
per part d’algun grup polític de l’oposició, 
van portar l’afer a una situació, sobretot, 
negativa per a la imatge d’Igualada. 

Avui, passats els mesos, trobem que 
aquelles postures que semblaven impos-
sibles de trobar una proximitat, algunes 
amb un clar repunt personal, tenen totes 
un únic objectiu per damunt de qualse-
vol altre: millorar Igualada. Això, que pot 
semblar de sentit comú, semblava en 
moltes ocasions haver-se aparcat per 
enaltir obscures raons i posar en primer 
pla el conflicte, l’enfrontament, la su-
pèrbia d’alguns i la discòrdia dels altres 
abans que qualsevol altra raó. Ni els boti-
guers “de tota la vida” tenien la raó abso-
luta, ni els promotors del Rec.0 semblen, 
de moment, tenir tan èxit com s’esperava 
més enllà d’Igualada... 
Celebrem que els recents canvis a Iguala-
da Comerç permetin albirar nous aires en 
un ambient que s’havia posat massa en-
rarit, quelcom que ja ha fet públic el nou 
president, i que la seva clara vinculació 
política ni entorpeixi, ni es beneficiï, del 
bon camí que sembla s’ha iniciat. Espe-
rem que el govern municipal en prengui 
nota i aprofiti aquest clima per a recondu-
ir una situació que se li havia posat costa 
amunt. A qui li toca liderar-ho i mantenir 
la pau és al govern. A ningú més.
Calia, per avançar, un bon escenari pre-
disposat al diàleg per trobar sortida a una 
situació complexa que serveixi per man-
tenir un esdeveniment que porta benefi-
cis a Igualada, i que alhora doni al co-
merç tradicional arguments i instruments 
per no quedar-se enrere.
Ningú, en aquest assumpte, no pot pre-
sumir massa de res, sense Igualada. I 
Igualada és més que els uns, i els altres. 
Que tots ho tinguin clar.

Per bon 
camí

Bellprat, Vila del Llibre
Bellprat viu aquest cap de setmana, per setena vegada, una 
nova edició de la Vila del Llibre. Una iniciativa que, amb el pas 
del temps, ha donat protagonisme a la població amb menys 
habitants de la comarca de l’Anoia, alhora que enalteix un dels 
ciments de la cultura, la lectura. La vila, al llindar de la Conca de 
Barberà, compleix un any més, i amb més força si cal, a una cita 
ja obligada per als qui estimen llegir en català. 

Francesc Homs, Portaveu del govern de la Gene-
ralitat, ha denunciat l’intent de retallada de canals a 
TV3 que el govern central vol disfressar “d’ordenació 
de l’espai radiolèctric” i que pensava colar en mig del 
soroll de la campanya per les Europees. 

Josep Parera, expresident de Caixa Penedès, va 
declarar a l’Audiència Nacional que l’aleshores direc-
tor Ricard Pagès tenia el “control absolut” de l’entitat. 
Albert Vancells, que n’era vicepresident  va dir que 
les pensions per jubilació que es van definir eren “in-
imaginables”. Tots apunten que Santiago Abella, di-
rectiu també encausat, era el “cervell tècnic” a l’hora 
d’adjudicar les pensions milionàries. 

Rafael Jover, cònsol d’Espanya a Londres, va 
presentar el seu “cessament voluntari” al Ministe-
ri d’Afers Estrangers i Cooperació -després que La 
Sexta va esbombar que allotjava Miguel Blesa, ex-
president de Caja Madrid, a la seva residència ofici-
al- per tancar la “polèmica sorgida arran de les infor-
macions emeses per la TV” 

Jordi Ausàs, exconseller de Governació i exalcalde 
de la Seu d’Urgell, va haver de veure durant el judici 
diversos vídeos on carregava tabac al maleter del 
seu cotxe. Els seus advocats van intentar evitar-ho 
al·legant que les imatges s’havien captat il·lícitament. 
Es trist que un presumpte delicte de contraban de 
tabac, s’hagi de defensar per qüestions de procedi-
ment i no demostrant la innocència. Especialment si 
un dels inculpats era justament el cap dels policies 
quan succeïren els fets. 

Miguel Arias Cañete, que després dels resultats 
de les europees aspira a ser un dels vicepresidents 
de la Cambra havia dit el que passaria si Catalunya 
fos independent. “Les conseqüències serien terrorí-
fiques per als ciutadans”. No ha parat de dir perles, 
contra les dones, els catalans, però es veu que en 
molts llocs això dona vots. 

Artur Mas, president de la Generalitat,va sol·licitar 
formalment l’ingrés de Catalunya a l’Organització 
Internacional de la Francofonia amb l’estatus de 
‘convidat especial’ però “sense informar-ne el govern 
espanyol”. Quan era president Pasqual Maragall, es 
va plantejar fer-ho, però es va desestimar. Estrènyer 
els lligams amb França es considera estratègic per 
aconseguir que l’estat francès no s’oposi al procés 

sobiranista de Catalunya i això és justament el que 
cou a Madrid, perquè a Catalunya el francès no és 
una llengua habitual. 

Isidre Fainé, president de La Caixa, aposta per un 
“gran acord” entre Catalunya i Espanya. “Jo el que 
contemplo és, per la meva pròpia experiència, que la 
vida són grans acords. Fins i tot quan es fan guerres, 
mentre s’estan matant, estan fent acords. Jo crec en 
un gran acord per Catalunya, perquè estigui on ha 
d’estar, i també que sigui bo per a Espanya”mostrant-
se convençut que s’imposarà el seny, però ha negat 
estar actuant de lobby en aquest aspecte.

Leopoldo González-Echenique, president de ‘Tele-
visió Española’ (TVE) va acreditar més de 120 per-
sones i 20 directius de l’ens estatal per seguir la final 
de la Lliga de Campions a Lisboa entre el Reial Ma-
drid i l’Atlètic de Madrid. La secció sindical d’UGT de 
Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) ha anunciat que 
denunciarà per malversació de diners públic “a tots 
aquells directius que assisteixin a Lisboa i no tinguin 
assignades funcions clarament demostrables dins 
del dispositiu” ja que és la UEFA qui distribueix el 
senyal televisiu d’aquest esdeveniment esportiu, i la 
productora Mediapro qui s’encarrega del gruix de la 
producció audiovisual del partit. D’això se’n diu con-
tenció de la despesa.

El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, després 
de la victòria del seu partit a les eleccions europees, 
ha afirmat que “com a molt tard el 2016 podrem pro-
clamar la República Catalana”. El dirigent republicà 
considera que “en una Catalunya independent viu-
rem millor, segur”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, primer secretari del 
PSOE, després de la desfeta electoral del seu partit, 
llença la tovallola i convoca un congrés extraordinari 
per al proper juliol. I ja torna a aparèixer la Carme 
Chacón. A Catalunya, l’incombustible Pere Navarro 
es queda, atribuint els problemes del seu partit al 
”discurs sobiranista”.

El Partit Popular perd a Catalunya un 50% dels vo-
tants, passant del 18% del 2009 al 9’8% del 2014 i 
Santi Fisas i Alicia Sanchez Camacho ho atribu-
eixen a “la violència física i moral que han marcat 
aquestes eleccions”.

Esperem que el govern municipal 
en prengui nota i aprofiti aquest 
clima per a reconduir una situació 
que se li havia posat costa amunt. 
A qui li toca liderar-ho i mantenir la 
pau és al govern. A ningú més.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de maig de 2014

Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Les eleccions de diumenge han estat molt clarifica-
dores en tots els sentits. Els partits que han guanyat 
han estat els que feien propostes concretes als ciu-
tadans. Abans de votar alguns sabíem el que votà-
vem però altres no... o no els agradava el que els 
proposaven els partits. 
El votant socialista sabia què votava? El votant del 
PP volia donar suport a les retallades de drets, lli-
bertats i benestar que imposa el govern Rajoy? El 
federalisme era una opció? I la tercera via?
Tots els partits que defensen el Dret a Decidir han 
crescut, especialment ERC, ja que molts ciutadans 
que tal vegada no haurien anat a votar per situar 
eurodiputats a Brussel·les, si ho han fet per defen-
sar el dret de Catalunya a decidir el nostre futur.
Els partits en general han confeccionat les seves 
llistes per a “enxufar” a dirigents als quals es vol 
agrair els serveis prestats. ERC, en canvi, ha posat 
al davant de la llista dues persones que no són mi-
litants del partit, però tenen sobrada capacitat per 
treballar per Catalunya. I això el ciutadà ho ha sabut 
reconèixer a l’hora de votar.
El PSC fa molts mesos que es debat internament 
entre servir a Catalunya o servir al PSOE, i s’ha 
presentat a les eleccions sense un objectiu concret 
perquè això de frenar Rajoy, no era pas ara que es 
podia fer diumenge. 
Un altre que volia frenar Rajoy és l’Alejo Vidal Qua-
dras, que encapçalava la llista situada més a l’ex-
trema dreta de tot l’arc polític espanyol. No es va 
adonar que a Espanya actualment no pot créixer 
l’extrema dreta: aquest espai l’ocupa el PP.
Els resultats de Catalunya demostren que som un 
país diferent. El primer partit d’Espanya és el cin-
què a Catalunya i el segon d’Espanya és el tercer 
a Catalunya. I si mirem el resultat d’un altre dels 
partits triomfadors de les eleccions -UPyD- veurem 
que a Catalunya ha tret pràcticament els mateixos 
vots que la candidatura del PACMA, els antitaurins.
Els partits majoritaris estan tan embrancats amb les 
seves lluites internes que no es recorden d’ocupar-
se dels afers dels ciutadans. Si se’n preocupessin 
segurament que no hi hauria tant atur, no pagaríem 
tan cara l’energia, no hauríem de suportar tanta cor-
rupció i a les campanyes electorals es farien pro-
postes i no únicament insults.
Al conjunt d’Europa ha crescut molt l’extrema dreta i 
a Espanya creix l’esquerra i l’esquerra radical, però 
convé que ningú no es confongui. Els ciutadans no 
s’han tornat bojos ni s’han tornat extremistes. Els 
ciutadans estan tips de la política que practiquen 
els partits que governen i opten per formacions que 
defensin una forma diferent d’exercir-la. 
Bona part del vot a les eleccions europees vol ser 
una bufetada als (mals) governants i una altra part 
a un projecte de canvi radical. Si els partits majo-
ritaris no han escoltat el xofff que han fet en caure 
estrepitosament, es veuran obligat a tornar a viure 
la derrota. Però això voldria dir que els ciutadans 
seguim tan mal atesos com fins ara.

Xofffff!

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Tannhauser. Aquest mite, que ha inspirat 
a nombrosos artistes i s’ha fet immortal mercès a 
l’opera escrita per Richard Wagner, sembla tenir 
els seus orígens en la figura d’un poeta alemany 
que va viure entre 1205 i 1270. Tannhauser, nas-
cut al sí d’una família de cavallers de la regió de 
Salzburg, es diu que va participar en la Croada del 
1228. Havia freqüentat les corts del duc Frederic 
II d’Àustria i del duc Otto II de Baviera, i després 
va dur una vida de poeta errant per Alemanya. 
   La llegenda apareix pocs anys després de la 
seva mort. Després de dur una vida dissoluta i pe-
cadora havia peregrinat a Roma per demanar per-
dó pels seus pecats. El cavaller va passar un any 
sencer al Venusberg, nom de la muntanya mítica 
on hi havia la cort de Venus, deessa de l’amor, i 
l’amagatall perfecte per la vida alegre dels homes 
mortals. Per això el papa Urbà IV, li va dir que 
era tan impossible concedir-li, com veure rever-
dir el seu bastó de pelegrí. Això va torbar molt al 
trobador. Algunes versions conten que, durant el 
seu camí de tornada, el seu gaiato es va cobrir de 
fulles i el pelegrí quedà perdonat. Altres diuen que 
va retornar al Venusberg i fins i tot, qui diu que pe-
nedit, va anar a parar a Terra Santa, on va morir.
   Sigui quin sigui el final, Tannhauser va fer revifar 
en l’ideari teutó el concepte de la deessa romana 
Venus,  associada amb l’amor i la bellesa. Aquella 
que havia sorgit de l’escuma del mar, era l’esposa 
de Vulcà (Déu del foc), però que estava enamo-
rada de Mart, déu de la guerra. I d’aquest amor 
fora del matrimoni va néixer un fill que es va dir 
Cupido. El nen amb ales, arc i fletxes, que portava 
l’alegria o la dissort. La d’or per fer néixer l’amor i 
la de plom que enfonsava en l’odi.
   Aquesta deessa benigna, podia atorgar una vic-
tòria militar, aconseguir bona fortuna, prosperitat 
i èxit sexual. Era la protectora de les prostitutes 
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i podia canviar el cor dels mortals fent que pas-
sessin del vici sexual cap al camí de la virtut. Se 
li oferien roses i altres flors, com la murtra, d’ací 
que molts encara en regalin a la dona estimada. 
Venus va tenir també molts apel·latius. Una de 
les més populars va ser la de ‘Venus Verticordia’ 
(Venus la canviadora de cors). Segons la creença 
romana, la manera de ser, la conducta i els pen-
saments d’una persona residien al cor.  
   Per això Tannhauser té la força que genera la 
vida. L’amor que dinamitza els sentits i embria-
ga la ment. Aquella força de l’enamorament que 
fa l’home capaç de les més grans gosadies i de 
no valorar els perills. Però també el remordiment 
per faltar a les normes socialment establertes. El 
neguit per haver desbridat el propi jo pel damunt 
dels altres i de cercar la pròpia satisfacció pel 
damunt del sacrifici. L’autoritat no creu que sigui 
mereixedor del perdó al no estar penedit, perquè 
Tannhauser segueix sent una força de la natura. 
Déu, que mira en el fons del cor, s’adona del pati-
ment de l’ànima de Tannhauser  i fa florir la seva 
vara. I és que els homes no són bons jutges per 
altres homes. La justícia és miop i carregada d’in-
teressos. I el que compte és la pròpia conscièn-
cia. La cerca de la propi camí. “Jo sóc el Camí, la 
Veritat i la Vida” va dir el Crist Ressuscitat. I en la 
cerca d’aquest camí tothom ha de cercar on adre-
çar les seves passes. Seleccionar els viaranys. 
Perquè no tot són grans vies, plenes de rètols i in-
dicacions. Sovint no hi ha ni traces per on passar. 
Però com deia Antonio Machado,  un altre poeta, 
“es fa camí al caminar”. Cadascú ha de trobar el 
seu. Sigui quin sigui el que es tria, no hi ha meta. 
Només passes endavant. Fins el final.

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

1,30 - 2 hores diàries.
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LOTTO 6/49
· Dissabte 24/05/2014

4-10-15-18-25-27
Complementari: 19
Reintegrament: 2

· Dimecres 28/05/2014
1-8-23-29-37-48

Complementari: 47
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 22                  008  
· Divendres 23          217
· Dissabte 24     657
· Diumenge 25          915
· Dilluns 26               736
· Dimarts 27       602
· Dimecres 28      141

ONCE
· Dijous 22              84821
· Divendres 23       17816
· Dissabte 24    42402
· Diumenge 25       32998
· Dilluns 26             71243
· Dimarts 27    53181
· Dimecres 28    57631

· Dijous 22   7-13-22-26-36-49   C: 15  R: 7
· Dissabte 24   21-33-36-38-45-47  C: 8   R: 4

· Diumenge 25   9-26-40-47-51  Núm. clau: 7 

· Dimarts 27   7-13-16-25-26  Estrellas: 1/6

MAIG/JUNY
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília 
31: Peronella; Pasqual. 
1: Justí; Ignasi; Flor.
2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici.  
3: Isaac; Justí; Oliva.
4: Pere Màrtir; Clotilde; Hilari; Noemí i Rut.
5: Bonifaci; Sanç; Zenaida.
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LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU 
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seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Mestral, 40 anys al teu 
costat
•• JORDI VILADROSA I CLUA (*)

Quan la dècada dels 70 començava 
a caminar, prou que sabem que eren 
uns altres temps tant pel que fa a la 
manera d’entendre l’educació com pel 
que fa a la ciutat d’Igualada. I, potser 
per això mateix no podem pas minimit-
zar que un grup de pares tinguessin el 
coratge de fer no un col·legi, no, sinó 
dos: primer, el Montclar, on s’hi pot 
estudiar des de la llar d’infants fins al 
batxillerat; i, després, el Mestral, on 
es pot cursar des de la primària fins a 
les portes de la universitat. Totes dues 
escoles són les úniques escoles de 
l’Anoia que ofereixen un model d’en-
senyament basat en el que actualment 
coneixem com a educació diferencia-
da. 
El fet que aquesta escola estigui ubi-
cada en un indret relativament allunyat 

del centre de la vida urbana igualadi-
na té algun inconvenient però també 
molts avantatges per als que hi estu-
dien o hi treballem. Un entorn natural 
i tranquil com el que l’envolta és ideal 
tot i que el nou pla d’ordenació urbana 
municipal de Jorba ja aprovat pel Ple 
del seu ajuntament facilitarà que en 
un futur augmenti l’activitat d’aquesta 
zona.
Celebrar un aniversari sempre és mo-
tiu d’alegria. Celebrar que allò que 
semblava una quimera fa quatre dè-
cades avui sigui una realitat viva que 
ha aportat ja tantes desenes d’antics 
alumnes a la societat és motiu d’agra-
ïment a tantes i tantes persones que, 
al llarg d’aquests anys, ho han fet pos-
sible. Els projectes que es proposen 
educar els seus alumnes perquè arri-
bin a ser persones íntegres, ciutadans 
solidaris i professionals competents 
només són possibles quan els pares i 
les mares, el professorat i els alumnes 

miren de traçar plegats les línies mes-
tres de l’acció educativa quotidiana. 
Als seus promotors, a les famílies, a 
les persones de l’AMPA, als pares i 
mares delegats de curs, als mestres i 
professors, al personal no docent i a 
tants i tants alumnes que heu passat 
pel Mestral o que hi heu tingut algu-
na relació en qualsevol moment de la 
seva història, us felicito per haver fet 
possible any rere any aquest clima 
d’optimisme i confiança que justifica la 
nostra voluntat de millora contínua.  
Vàrem començar aquest any de cele-
bració del quarantè aniversari amb un 
acte acadèmic al Montclar i tenim pre-
vist d’acabar-lo amb un sopar solidari 
que organitza Mestral el dia 5 de juny 
en un restaurant proper a aquestes 
escoles a benefici del projecte Etimoé 
i Makoré (Costa d’Ivori) que realitza 
la Fundació Impuls. Moltes felicitats, 
doncs, a tothom i a seguir treballant 
per poder fer créixer aquest projecte i 

celebrar els 50 d’aquí a uns anys.

(*) Pedagog i director del centre edu-
catiu Mestral

A Marc Castells
•• JOSEP MONTIEL

Senyor alcalde de la nostra ciutat:
Jo sóc un ciutadà d’Igualada i li dema-
no, de part meva i de moltes persones, 
que es posin les piles d’una vegada 
per solucionar el tema del comerç a 
la nostra ciutat. Tingui en compte que 
vostè ha estat escollit per solucionar 
els problemes ciutadans, que en són 
uns quants. I el del comerç és molt im-
portant i bàsic per a Igualada.
Per cert, això del REC és pa per avui i 
gana per demà.
Espero i desitjo que en prengui nota i 
es posin a treballar.

Dia 30: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 31: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 1: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 84
Dia 2: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 3: BAUSILI/ Born, 23
Dia 4: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 5: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

Marine Le Pen ha pretès fer un pronòstic en la 
seva aŀlocució de la nit electoral: “El canvi a Fran-
ça (l’avenç del Front Nacional) promourà una ona-
da sobiranista a tot Europa”. Deixant de banda la 
supèrbia de la pretensió en la línia de considerar 
França encara el melic d’Europa, Le Pen sintetit-
za en el sobiranisme, ja sigui entès en el sentit 
de la recuperació d’una sobirania suposadament 
robada o en el de l’establiment d’una impossible 
nova sobirania, la pulsió més destructiva de la 
idea d’Europa.
La base de la construcció europea és, precisa-
ment, la cessió pactada de competències pels Es-
tats –un component central de la sobirania -. L’al-

L’avenç pírric dels fronts nacionals
JORDI GARCIA-PETIT ·    

ternativa sobiranista representa un brutal retrocés, 
un desfer Europa en comptes de fer Europa; seria 
la fi de la Unió Europea i deixaria les poblacions 
europees indefenses en un món convuls dominat 
per potències depredadores, mercats salvatges i 
moviments populars enfollits.
El sobiranisme és una forma de manifestació del 
populisme, que adopta expressions diferents se-
gons els països i les circumstàncies, però que té 
en comú en el marc europeu l’egoisme nacional i 
la fragmentació, ço que equival a l’empetitiment 
d’Europa i la seva intranscendència a escala mun-
dial. Hi ha sobiranistes que fins i tot presumeixen 
de ser europeistes; o enganyen maliciosament o 

han caigut en un profund error d’interpretació de 
l’Europa d’avui.
Revertir, i no aprofundir, el procés de fragmentació 
és el nou gran repte que tenim plantejat els euro-
peus; integració contra fragmentació. Com fer-ho? 
La resposta l’hem de cercar en la qüestió social i 
no pas en la qüestió nacional.
Si França és alhora un símptoma del mal europeu 
i una referència històrica de canvi revolucionari 
i de progrés, el personatge d’actualitat no és la 
reaccionària Marine Le Pen, sinó Jean Jaurès, el 
socialista francès assassinat fa cent anys per opo-
sar-se al suïcidi dels pobles europeus.
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La davallada del PSC aquestes eleccions europees 
confirma, malauradament, la tendència a la baixa ini-
ciada a l’any passat a les del Parlament de Catalu-
nya. El “nou PSC” de Pere Navarro i Antoni Balmón 
fa aigües pels quatre costats. La manca de lideratge, 
l’erràtic posicionament polític entorn al dret a decidir, 
la proposta Federal assumida a contracor pel PSOE 
i sense el suport necessari per prosperar, el vells 
mètodes autoritaris emprats per la direcció... no han 
fet més que agreujar la crisi política i orgànica en què 
està immersa la nostra organització. Reflexió política 
sí, però canvis a la direcció,també. Amb urgència. 
A la comarca de l’Anoia s’ha produït també una da-
vallada amb la pèrdua del primer lloc obtingut en els 
anteriors comicis a favor d’Esquerra Republicana, 
i hem passat a ocupar el tercer lloc en nombre de 
vots. Hem perdut a tot arreu menys a Montbui i a 
Vilanova. Aquí també, reflexió però canvis urgents, 
especialment a Igualada. I és que el PSC-Anoia re-
produeix mimèticament els pitjors vicis polítics i or-
ganitzatius de la nostra organització a nivell nacio-

El PSC costa avall
JOAN VICH ADZET ·   

nal. Manca de democràcia interna, dèficits polítics, 
ètics i morals irreversibles que fan que no sigui avui 
ja un referent de l’esquerra a l’Anoia.
A Vilanova del Camí, el PSC, tot i que ha aguantat 
com a primera força política, també ha patit una da-
vallada d’uns quatre-cents vots. Sorprèn, en aquest 
escenari costa avall, la manca d’anàlisis i l’alegria de 
l’executiva local. Cert és que cada contesa electoral 
té la seva pròpia dinàmica i, per tant, no es poden 
extrapolar a altres eleccions com s’han afanyat a fer 
veus interessades. Però sí que marquen tendències 
en intenció de vot.
No obstant, el sostre electoral del nostre partit al mu-
nicipi era i és el suficientment alt com perquè enca-
ra siguem la força més votada. El treball polític i la 
gestió a l’Ajuntament de tants anys, que han meres-
cut fins avui  la confiança majoritària dels vilanovins, 
té encara un pes important en aquest manteniment 
electoral, malgrat la davallada generalitzada arreu. 
L’altre baluard  al territori, Santa Margarida de Mont-
bui, -on l’Alcalde és el primer secretari de l’Anoia i té 

Hi ha algunes coses que voldria comentar en relació 
a les eleccions del parlament europeu de diumenge 
passat.
En primer lloc, les anàlisis dels resultats. Ja és un tò-
pic que després d’unes eleccions tots els partits vul-
guin fer veure que han guanyat. I si els resultats no 
són els que esperaven, no és per culpa seva sinó per-
què la gent no ha entès el seu missatge. Cadascú vol 
portar l’aigua al seu molí, però a vegades s’arriba a 
explicacions gairebé surrealistes. En aquest aspecte, 
el PP és el mestre de les tergiversacions per amagar 
l’evidència dels fets. Algunes fan pena, com la de la  
senyora Dolores de Cospedal afirmant (i no se li esca-
pava el riure...) que l’independentisme no havia cres-
cut a Catalunya ; altres denoten una manca de sentit 
del ridícul, com la del ministre De Guindos -crec que 
va ser ell- dient tot seriós que l’independentisme havia 
tocat sostre perquè tots els independentistes havien 
anat a votar i en canvi, els contraris a la independèn-
cia s’havien quedat a casa. Devia estar de broma l’ho-
me per dir una bestiesa semblant. Coneix els votants 

Paisatge després de la batalla

JOSEP M. CARRERAS 
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altres connotacions singulars que fa que no es pugui 
equiparar amb Vilanova del Camí-,  també ha tingut  
una forta davallada.
A l’Anoia, i molt especialment a Vilanova del Camí 
amb el frau democràtic de  les primàries, s’ha per-
dut una oportunitat d’or per obrir el partit i començar 
a remuntar. Aquest és un exemple més de la mala 
praxis política instal·lada a casa nostra. El partit a 
l’Anoia té els pitjor dèficits democràtics del PSC a 
Catalunya.
L’Alfredo Pérez Rubalcaba, amb la seva renúncia, 
ha donat un exemple que en l’àmbit de Catalunya i 
de l’Anoia haurien de seguir. No ho faran, no tenen 
l’alçada de mires ni el coratge suficient.
A Vilanova del Camí hem fet el relleu  generacional a 
l’Alcaldia en la persona de la Vanesa González, una 
persona jove preparada i amb empenta que situa al 
nostre municipi en les millors condicions per a coli-
derar un canvi en l’obsolet PSC que representen els 
actuals responsables de l’Anoia. 

un per un? Té informacions secretes que amaga? No 
vull creure que sigui una mostra de mala fe, però sí de 
miopia  política per no haver de reconèixer la derrota.
A fi de comptes, com en els partits de futbol, allò que 
compta són els gols. I números canten: a Catalunya, 
ERC ha passat de 180.000 vots el 2009 a 594.000 
diumenge passat; és a dir, del 9,2 per cent a un 23,67. 
En canvi, el PP ha passat del 18 per cent el 2009 
al 9,8. (Tota una victòria, de la qual ens n’hem d’ale-
grar, no us sembla?) Però el cas més significatiu és 
el del PSC, que dels 700.000 vots del 2009 ha passat 
a 358.000, és a dir, del 36 per cent a un 14. Sembla, 
però, que al senyor Navarro (i Cia) no li fa fred ni calor. 
Fa com els anglesos quan diuen que a la carretera és 
la resta del món la que condueix per la dreta de forma 
equivocada. Ah, i de dimissions, ni parlar-ne. Són els 
altres els que han de venir si volen.
Un altre aspecte que voldria destacar -suposo que 
alguna cosa deu tenir a veure amb els resultats- és 
l’actitud dels dos partits guanyadors. Ni CiU ni ERC 
no han fet una campanya partidista atacant altres for-

macions polítiques. Han basat el seu discurs en el fu-
tur del país, deixant en segon terme els plantejaments 
de partit. Una actitud molt diferent a la d’altres que o 
practiquen l’autobombo o busquen només la desqua-
lificació de l’adversari. 
I un tercer punt és intuir què pot passar ara. El poble 
de Catalunya ha enviat un missatge molt clar tant a 
l’estat espanyol com a Europa. Caldrà veure si hi ha 
resposta i quina és. És evident que algú hauria de 
moure fitxa, però no n’estic gaire segur. La situació es 
farà insostenible si el govern espanyol segueix enro-
cat com fins ara. I si hi ha una oferta, caldrà ser prou 
clarivident per no caure en la temptació de pactes que 
sovint després s’aigualeixen i no es compleixen. La 
solució només és una, la que va anunciar el president 
Mas: “Ni un pas enrere”. Hem emprès un camí i mai 
havíem estat tan aprop de fer realitat el somni. Estem 
a un pas de la independència i qualsevol altra solució 
seria un engany, que d’altra banda probablement pa-
garíem molt car.



Cuando despertó, el dinosaurio todavía estava 
allí. Aquest micro-conte d’Augusto Monterroso, 
l’escriptor guatemaltec nascut a Hondures, possi-
blement sigui el més curt i més famós de la història 
de la literatura universal. A més, se’n poden fer un 
grapat de diferents lectures i donar-li  moltíssimes 
interpretacions. Us dono la que en faig jo avui.
El passat diumenge 25, dia de les eleccions al 
Parlament Europeu, l’Alícia Sánchez Camacho va 
tenir un dia dur; les coses no pintaven bé per al 
PPC, però calia esperar a les 11 de la nit per veu-
re els resultats finals, i van arribar, redéu si van 
arribar! No s’ho podia creure, se li demacrava la 
cara, se li esquarterava el maquillatge, se li feien 
bosses als ulls...però com podia ser?, es pregun-
tava incrèdula recolzant-se en el pobre Fisas que 
no estava millor que ella i no sabia cap on mirar. 
Quina patacada! Va anar a dormir desmoralitzada, 
finalment va poder conciliar el son i l’endemà al 
matí, quan es va despertar... el dinosaure encara 
era allà. Sí, el front dels defensors del dret a deci-
dir encara era allà i no sols hi era, sinó que s’havia 
fet més gros que mai. Merda!
Però això que a ella l’ha enfonsat, als que no pen-
sem de la mateixa manera ens ha fet feliços, per 

Europa (3)
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

molts motius, el primer per la participació. Catalu-
nya ha tingut un augment d’assistència a les urnes 
de 10,4 punts en relació amb les últimes eleccions 
europees, un creixement molt alt, increïble, i per 
acabar-ho d’arreglar, superant la mitjana espanyo-
la (que a la vegada ha fet créixer) i la de la Unió. 
El missatge, doncs, és clar: els catalans estem a 
Europa, som europeus i voldrem continuar sent-ho 
quan el dia 9 de novembre escollirem ser un nou 
estat. Mai millor dit allò de clar i català! Però no us 
preocupeu que ara vindran els unionistes i comen-
çaran a cuinar les xifres per intentar fer-nos veure 
que això no és així, que s’ha de mirar en una altra 
clau, que tenint en compte les dades objectives 
de... Per molt que ho voldran maquillar, la realitat 
és la realitat. La meva àvia els enviaria de seguida 
a pastar fang.
Però l’anàlisi no s’acaba aquí. Els partits que el 12 
de desembre del 2013, els que defensen el dret 
a decidir, van acordar pregunta i data han asso-
lit uns resultats espectaculars que indiquen que 
la gran majoria de catalans volem una cosa molt 
senzilla: anar a votar per saber de forma fefaent 
el pensament d’un poble i com vol afrontar el seu 
futur, un futur que, desenganyem-nos, dins l’estat 

Vivim una època de canvis i un canvi d’època, tam-
bé per al comerç. Ara es pot, en funció de les pos-
sibilitats, necessitats i preferències de cadascú, 
comprar més productes o béns que les 
generacions anteriors. A casa mateix, 
mitjançant el comerç electrònic, aquí, a 
Igualada, o lluny, si volem i ens convé. 
Dia rere dia la competència creix i tot-
hom procura diversificar...
És en aquest moment i context, de can-
vi i de dificultats, quan cal preservar el 
model català de comerç, i alhora, saber 
generar noves oportunitats.
El comerç és la primera font de creació 
de riquesa i d’ocupació, i també un im-
portant factor de cohesió social i motor 
de la vida urbana, d’estructuració de la 
ciutat: una ciutat amb botigues i ser-
veis, com la nostra, Igualada, és més 
acollidora, amable i segura. El comerç 
de proximitat fa ciutat i ciutadania: evi-
ta la desertització, estimula la relació, 
el veïnatge i la solidaritat.
Ens imaginem una ciutat sense boti-
gues a prop de casa, sense cap mena 
de dubte, aquesta seria la ciutat de la despersona-
lització, i menys humana...
A Igualada Comerç acabem d’encetar una nova 
etapa, i ho fem plenament conscients de la impor-
tància de l’associacionisme avui en dia. És l’hora 

de compartir per competir, és l’hora d’enfortir l’as-
sociacionisme de l’oferta i la demanda, per impul-
sar noves dinàmiques de servei i innovació i fer 

així, més còmplice i satisfactòria la relació comer-
cial. La ciutadania mereix i ha de disposar d’una 
oferta ben diversificada en un entorn de proximi-
tat, i la flexibilitat del comerç tradicional ens ha de 
permetre oferir la millor opció entre qualitat i preu.

XAVIER FIGUERES CASANOVAS  •  President d’Igualada Comerç

Igualada Comerç i el comerç
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En aquest món global, podem destacar amb les 
botigues pròpies i singulars, fent del servei i de 
l’especialitat, el valor afegit i diferenciador en rela-

ció a d’altres models de comerç.
Per la majoria de persones que treba-
llem al comerç d’Igualada, aquesta és 
la ciutat dels nostres fills i de les nos-
tres filles, molts treballem i vivim aquí. 
Fa temps, vam fer del lema M’AGRADA 
IGUALADA el missatge de les nostres 
campanyes, però aquest no era només 
un missatge amb finalitat comercial, 
era i és una convicció, i alhora senti-
ment.
És sobretot per això, que ens propo-
sem fer de la col·laboració el principi 
de la nostra actuació, el que és bo per 
al comerç és bo per a la ciutat, i el que 
és bo per a la ciutat ha de ser bo per 
al comerç. Participarem o impulsarem 
aliances quan calgui, amb i entre dife-
rents, entitats, institucions, empreses o 
iniciatives, amb l’únic objectiu de pro-
moure i consolidar Igualada com a ciu-
tat i capital de referència en el món del 

comerç.
És l’hora del diàleg, del consens i dels acords. És 
l’hora de la promoció i de la protecció, sempre és 
bo, i mai és tard.

espanyol tenim negre, molt negre. Aquests partits 
favorables al dret a decidir han representat el 61% 
del que s’ha introduït a les urnes i vulguin o no els 
que hi estan en contra, un 61% és una majoria 
molt àmplia, tan extensa que hauria de fer refle-
xionar als dirigents dels que estan en contra de 
deixar-nos votar i que ni volen dialogar. Però és 
clar, reflexionar vol dir considerar detingudament 
alguna cosa i no tinc clar que el Sr. Rajoy tingui 
aquesta capacitat.
Acabo manifestant la meva alegria (tot i que és 
lleig d’alegrar-se de les desgràcies dels altres) 
perquè aquell català impresentable que respon al 
nom d’Alejo Vidal-Quadras hagi aconseguit tal mi-
sèria de vots que s’ha quedat al carrer. Recordem 
que és aquell eurodiputat que es negava a viatjar 
si no era en classe bussines o primera, i que havia 
deixat anar perles com aquella que el problema 
català l’arreglava enviant a Barcelona un general 
de la Guàrdia Civil al front d’un cos d’exèrcit, su-
primiria l’autonomia, destituiria al president i ens 
tallaria l’enviament de diners. Angelet... Doncs 
ara, com deia un vell amic meu, s’ha quedat amb 
una mà a cada ou i sense veu (o Vox).

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Victòria històrica d’ERC a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS.-
Esquerra Republicana, com 
ha succeït a Catalunya, va 
ser la gran guanyadora de les 
eleccions europees 2014 a 
l’Anoia, superant en poc més 
de 300 vots a CiU. La forma-
ció de Terricabras i Oriol Jun-
queras va assolir 10.508 vots 
(26,3%), per 10.184 de CiU 
(25,9%), aconseguint una vic-
tòria històrica, amb un aug-
ment de 6.947 vots respecte 
les eleccions del 2009. CiU 
també va guanyar vots, quasi 
dos mil (1.958).
El PSC pateix una davalla-
da espectacular, quedant-se 
amb 5.542 vots (13,8%), gai-
rebé cinc mil menys que a 
les eleccions del 2009. Per 
només dos vots, el PP, amb 
3.317 sufragis (8,3%), va su-
perar ICV (8,1%), tot i que el 
partit de Sánchez Camacho 
i Rajoy perd 1.500 vots, i els 
ecosocialistes en guanyen 
dos mil. Ciutadans va obtenir 

Jordi Calpe (ERC)

Eleccions Europees’14
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Convergència i Unió dif. Esquerra Rep. dif. Partit Socialistes dif. Partit Popular dif. Iniciativa-Verds dif. Ciutadans UpyD

Argençola 
Bellprat 
El Bruc 
Cabrera d'Anoia 
Calaf 
Calonge de Segarra 
Capellades 
Carme 
Castellfollit de Riubregós 
Castellolí 
Copons 
Hostalets de Pierola 

Jorba 
La Llacuna 
Masquefa 
Montmaneu 
Òdena 
Orpí 
Piera 
La Pobla de Claramunt 
Els Prats de Rei 
Pujalt 
Rubió 
Sant Martí de Tous 
St.M. Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera 
Sta. M. Montbui 
Sta. Maria Miralles 
La Torre de Claramunt 
Vallbona d'Anoia 
Veciana 
Vilanova del Camí 

Més important 
que ERC hagi 
estat la força 
més votada a 
l‘Anoia, ho és 
que s’ha refor-
çat la majoria 

compromesa amb el referèn-
dum del 9N. Agraïm el suport 
i la implicació creixent de cen-
tenars de persones en portar 
a bon port aquest procés cap 
a la independència, i en anar 
articulant, també a les ciutats 
més grans de l’Anoia, uns am-
plis i oberts equips de perso-
nes col.laboradores i partici-
pants en la vida política local, 
amb voluntat de transformar 
la societat des baix cap a dalt, 
des de l’entorn més proper a 
cada persona, carrer a carrer, 
barri a barri. Som independen-
tistes però volem deixar de 
ser-ho el més aviat possible. 
Som molt conscients que res 
està fet encara i que ens cal 
seguir sumant.

President d’ERC-Anoia
Marc Castells (CiU)
Alcalde d’Igualada. Diputat Provincial.

Teo Romero (PSC)
Primer Secretari PSC Anoia

Eusebi Alonso (ICV)
Coordinador ICV-EUiA Anoia

Pere Calbó (PP)
Regidor d’Igd. Diputat al Parlament

Aconseguir la 
victòria a Igua-
lada en aques-
tes eleccions 
ha estat molt 
important, com 
també que si-

gui una de les ciutats amb la 
participació més alta. El vot 
pel dret a decidir representa 
el 70% a la capital de l’Anoia, 
i, afortunadament, s’ha produ-
ït un notable augment del vot 
sobiranista. Volem agrair la 
confiança dels electors a CiU 
a la ciutat i a tota la comarca. 
Des d’Igualada el president 
Mas pot tenir per segur que 
ens tindrà al seu costat.
Creiem també que el PSC ha 
de centrar-se i veure d’una ve-
gada que el corrent principal 
del país passa per reconèixer 
el dret a decidir del poble de 
Catalunya. Cal que apostin 
per sumar. Ja vaig dir diumen-
ge que ERC és, avui, el nou 
PSC.

Tenint en 
compte que 
són unes elec-
cions europees 
i la participació 
és molt baixa, 
hem de reco-

nèixer una derrota molt impor-
tant, sense paŀliatius. Fa cinc 
anys vàrem guanyar i ara som 
tercers. És de destacar que 
els socialistes aguantem a 
Montbui i Vilanova, on també 
tenim dos governs municipals 
històrics.
En qualsevol cas, la nostra 
anàlisi ha de ser crítica, obrim 
un procés de profunda refle-
xió, i veiem amb preocupació 
què li està passant al PSC. 
Això ha d’implicar més debat 
dins del partit, no podem per-
dre la confiança en nosaltres 
mateixos. Voldria també de-
nunciar l’atac al qual estem 
sotmesos per part d’altres par-
tits. Nosaltres som els únics 
que hem fet primàries.

La valoració és 
molt positiva, 
hem crescut en 
nombre de vots 
i en percentat-
ge, en alguns 
llocs fins i tot 

hem triplicat el nombre de pa-
peretes. Creiem que és molt 
important que ICV-EUiA ens 
estem situant a tot el país, 
perquè sempre s’havia dit 
que el nostre era un partit de 
Barcelona i l’àrea metropolita-
na. Ara els resultats són molt 
homogenis i es demostra que 
la situació ha canviat. Només 
cal veure també l’augment de 
vots en moltes poblacions de 
la comarca.
Es consoliden en el territori 
les formacions d’esquerres, i 
això és molt important. No hi 
compto el partit socialista, per-
què penso que la socialdemo-
cràcia fa temps que va perdre 
aquesta perspectiva d’esquer-
res.  

Hem guanyat 
les eleccions 
a Espanya i 
Europa en un 
context difícil, i 
a Igualada som 
la quarta força i 

ens acostem al PSC. És evi-
dent, però, que una part del 
nostre electorat no ha anat a 
votar en aquestes eleccions. 
Pensem que qui està en con-
tra del procés sobiranista tam-
bé ha de mobilitzar-se a totes 
les eleccions, com ha fet en 
aquesta ocasió el votant inde-
pendentista. 
També pensem que determi-
nades polítiques han provocat 
que el nostre votant hagi optat 
per l’abstenció. De totes ma-
neres, molt aviat ens veuran 
resultats positius d’aquestes 
polítiques de govern, que han 
motivat decisions difícils com 
a conseqüència de la crisi 
econòmica. 

a l’Anoia 1.976 sufragis al seu 
favor (4,9%), i Podem, 1.418 
(3,5%).
Esquerra va assolir la victòria a 
tot el sud de l’Anoia, destacant 
Piera, el Bruc i Capellades, i 

en poblacions tan significati-
ves com Òdena o la Llacuna. 
Curiosament, però, va ser la 
segona força en poblacions 
on, en canvi, té l’alcaldia, com 
Sant Martí Sesgueioles, Prats 

de Rei, Sant Martí de Tous o 
Bellprat.
Convergència i Unió va 
aguantar molt bé els resultats 
a la comarca, aconseguint 
guanyar en la totalitat de l’Al-

ta Anoia, a la Pobla i la Torre 
de Claramunt entre d’altres 
poblacions de la resta de la 
comarca, i especialment a la 
capital, Igualada.
El PSC segueix mantenint la 

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

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

www.girbauconsulting.com
Tel. 93 809 61 30 

www.senagua.cat

SÍLVIA PIQUÉ i BORRÀS
ADVOCADA

FISCAL I TRIBUTARI

 C/Castellfollit n.1-3  Igualada 
Tel. 93 803 49 36   

silviapique@icab.cat

Renda i Patrimoni 2013
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30 de maig de 2014Europees’14
CiU PSC ERC PP ICV UPyD Podemos C's

Mesa 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2014

01/001 A ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 71 56 36 53 79 30 13 22 21 6 3 0 5 3

01/001 B ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 101 79 34 59 121 38 19 19 20 8 1 0 3 1

02/001 U BIBLIOTECA CENTRAL 90 65 18 43 98 34 21 22 17 12 3 1 9 7

02/002 U BIBLIOTECA CENTRAL 162 119 38 72 162 65 23 38 36 13 0 3 7 12

02/003 A COL.LEGI MONALCO 147 102 18 40 106 38 17 31 15 15 3 2 9 9

02/003 B COL.LEGI MONALCO 156 126 15 44 104 33 27 31 26 14 0 0 4 7

03/001 U ESCOLA ÀURIA 148 110 26 54 116 50 31 56 29 13 6 0 8 12

03/002 A ESCOLA ÀURIA 123 68 16 40 86 30 32 49 37 10 2 1 4 10

03/002 B ESCOLA ÀURIA 165 112 14 45 113 32 31 42 29 15 4 1 5 7

03/003 U COL.LEGI GARCIA FOSSAS 201 168 37 100 152 56 37 88 44 13 2 2 6 10

03/004 A RESIDÈNCIA PARE VILASECA 118 84 33 67 82 29 26 28 31 3 2 0 8 11

03/004 B RESIDÈNCIA PARE VILASECA 164 103 37 84 124 50 33 30 24 14 4 0 7 6

03/005 U CENTRE CÍVIC 9 9 158 258 29 3 35 59 18 8 6 0 22 30

03/006 A COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 97 75 15 54 89 43 19 32 36 13 3 2 6 25

03/006 B COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 150 104 24 61 124 50 27 56 31 7 6 0 7 19

03/007 A COL.LEGI MONALCO 148 81 38 75 136 44 29 39 40 17 3 0 8 18

03/007 B COL.LEGI MONALCO 160 123 21 76 148 49 34 57 38 26 3 0 16 25

03/008 U ASS. CULTURAL LES COMES 120 110 54 83 147 41 55 68 32 12 11 0 22 34

03/009 U COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 217 146 44 85 208 59 41 71 34 16 9 2 5 30

03/010 U PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 152 110 49 93 169 49 56 78 50 19 3 0 26 34

04/001 U ANTIGA CASERNA POLICIA LOCAL 142 94 17 58 116 43 13 29 21 10 2 3 8 2

04/002 U ATENEU IGUALADI 134 106 20 39 107 37 25 37 31 6 1 0 11 10

04/003 U ESPAI CIVIC CENTRE 156 134 39 100 132 53 27 42 37 19 2 0 15 3

04/004 U ESCOLA DE MUSICA 172 119 33 66 164 61 28 52 29 21 1 3 8 7

04/005 A SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 109 81 18 46 65 33 26 36 0 4 4 1 6 3

04/005 B SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 128 92 27 64 104 29 21 32 26 4 6 2 2 9

05/001 U HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 169 151 54 97 167 63 43 60 34 20 5 1 12 22

05/002 A COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 62 68 34 64 67 18 28 35 23 12 5 0 6 9

05/002 B COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 96 75 26 50 100 41 33 45 23 9 0 1 5 19

05/003 A LLAR DEL JUBILAT/IES MERCADER 118 79 34 57 90 33 36 37 17 12 2 6 6 11

05/003 B LLAR DEL JUBILAT/IES MERCADER 170 131 38 92 149 34 34 47 32 15 2 0 12 20

05/004 U P.P. CAPUTXINS 201 142 88 159 160 61 52 68 48 32 5 4 22 25

05/005 U CENTRE DE SALUT ANOIA 38 34 43 73 45 15 18 29 17 11 5 2 16 13

05/006 U PRE TALLER/GINESTA 18 27 106 188 23 6 33 40 13 3 7 0 3 20

05/007 A CASAL CIVIC MONTSERRAT 92 70 60 110 116 41 35 44 29 15 5 0 7 36

05/007 B CASAL CIVIC MONTSERRAT 134 101 46 128 142 46 40 43 38 18 6 0 15 35

Total 4.638 3.454 1.408 2.877 4.140 1.437 1.098 1.564 1.026 465 132 37 341 554

32,60% 9,90% 29,15% 7,73% 7,22% 2,44% 3,90%

Dist./Sc.

Participació: 51,09%

seva força a Santa Margarida 
de Montbui i a Vilanova del 
Camí, tot i perdre-hi 506 i 367 
vots, respectivament. El PP 
també va perdre molts vots en 
aquestes poblacions, però en 
guanyen força ERC i Podem.
La participació va ser a l’Anoia 
del 46%, quasi 15 punts més 
que a l’any 2009.

CiU s’imposa 
a Igualada
A Igualada, CiU va guanyar 
amb 4.638 vots (32,6%), però 

en perd 1.200, mentre que 
ERC se situa com a segona 
força amb 4.140 vots (29,1%), 
guanyant-ne 2.800 respecte fa 

4 anys. El PSC es desploma 
de forma espectacular, reco-
llint 1.408 paperetes (9,9%), 
quan el 2009 en va assolir 
2.87, és a dir, gairebé 1.500 
més. El PP va aconseguir el 
7,7% i 1.098 vots  (400 menys 
que fa quatre anys), ICV en va 
rebre el 7,2% i 1.026 (gairebé 
600 més que el 2009). Ciuta-
dans va rebre la confiança de 
554 igualadins, i Podemos, de 
341.
La participació a Igualada va 
ser cinc punts superior a la 
mitjana de la comarca, que-
dant-se en el 51,1%.
Per districtes, CiU va gua-
nyar  -si bé en alguns casos 
per molt poc- a tot l’Oest de 
la ciutat i al Poble Sec. Es va 
repartir amb ERC la zona del 
centre de la ciutat. Esquerra 
va guanyar a les Comes, al 
barri de les Flors i al del Sant 
Crist. El PSC es va imposar en 
els seus clàssics bastions de 
Fàtima i Montserrat. És desta-
cable, però, com en aquests 
dos barris el vot clarament in-
dependentista -el d’ERC- aug-
menta de forma notable.

ANGLÈS
Curs 2014-15

P3-P4-P5-PRIMARIA-ESO-
BATXILLERAT-ADULTS

20€/mes
www.aula42.es

626 08 21 08

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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Amb l’Urban Running de demà 
dissabte, i la Nit de Shopping 
amb les botigues obertes fins 
a mitjanit, comença a la ciutat 
una setmana plenament co-
mercial. La iniciativa d’Igua-
lada Comerç deixarà pas els 
propers dies a l’Off Rec, i al 
Rec.09, que començarà dime-
cres i acabarà dissabte de la 
setmana vinent. Uns dies que 
converteixen Igualada en una 
capital comercial i que, a ben 
segur, es traduirà amb milers 
de visites.
El centre d’Igualada acollirà  
demà dissabte la tercera edi-
ció de l’Igualada Urban Reu-
nint Night Show, una proposta 
que aplega esport i comerç i 
que, en les seves dues edici-
ons precedents, ha demostrat 
tenir una excel·lent participa-
ció.  
L’activitat esportiva comença-
rà a les 18h a la plaça de Cal 
Font amb la cursa de pares 
i mares amb cotxets de na-
dons i, tot seguit, a les 18:30h, 
serà el torn dels nens i nenes 
fins a 12 anys que disputaran 
una cursa de patinets. A les 
19:30h arrencarà la principal 
novetat d’aquesta edició, una 
cursa de 2,5 quilòmetres per a 
infants de 5 a 13 anys per do-
nar pas, a les 21h, a la cursa 
per a adults de 5 quilòmetres 
i, a les 21:30h, a la prova dels 
10 quilòmetres. El recorregut 
d’aquestes dues darreres cur-
ses tindrà la sortida i l’arribada 
a Cal Font i passarà pel pas-
seig Verdaguer, la Soledat, el 
nucli antic, la Rambla i Santa 
Caterina, entre altres vies, fet 
que comportarà alteracions de 
trànsit a partir de les 17h.  
Segons Ocisport, l’empresa 
organitzadora de les curses, 
hi haurà gairebé dos mil parti-
cipants entre totes les proves: 
900 a la de 10 quilòmetres, 
600 a la de 5 quilòmetres, 
200 a la infantil, 200 a la de 
patinets i 50 a la de cotxets. 

La ciutat inicia demà amb la cursa Urban Running 
i la Nit de Shopping, una setmana 100% comercial

La Urban Running de l’any passat, amb una participació rècord, atravessant el passeig Verdaguer.

Quaranta persones formen 
part del dispositiu d’organit-
zació i, a més, 72 joves mem-
bres d’agrupacions escoltes 
d’Igualada i comarca han es-
tat contractats per controlar el 
recorregut. Tots els materials 
i serveis vinculats a la cursa 
han estat també produïts a 
l’Anoia. La vetllada té, a més, 
un important vessant solidari, 
ja que la fruiteria SA2P d’Igua-
lada, juntament amb l’orga-
nització, cediran al Banc de 
Queviures tres mil nectarines 
i pomes, la mateixa quantitat 
de fruita fresca que es repar-
tirà als participants. 
 
Nit de Shopping
Paral·lelament i per tercer any 
consecutiu, el col·lectiu de co-
merciants Igualada Comerç se 
suma també a l’esdeveniment 
amb una nova Igualada Nit de 
Shopping. Les botigues del 
centre obriran des de les 17h 
fins a la mitjanit de manera 
ininterrompuda i proposaran 
ofertes i preus especials, acti-
vitats d’animació, espectacles, 
degustacions i zones d’esbar-
jo amb alternatives per a tots 
els públics. Els establiments 

de restauració oferiran igual-
ment menús especials per 
l’ocasió. 
Des d’Igualada Comerç ex-
pliquen que aquesta vegada 
s’ha superat el nombre d’es-
tabliments que participen a 
la Nit de Shopping. “Any rere 
any, aquesta activitat creix, 
tant en botigues adherides, 
com també en el nombre de 
visitants i el públic que hi pren 
part. I això evidentment motiva 
a més de cent comerços que 
preparen promocions cada ve-
gada més interessants i curio-
ses”, expliquen. A més aques-
tes iniciatives “són la mostra 
de projecte de la ciutat, de 
la marca d’Igualada i de col·
laboració de varis sectors que 
hi prenen part”.

Igualada, Ciutat 10  
Com a novetat de la Nit de 
Shopping, destaca l’eslògan 
“Ciutat 10”, que defineix el 
compromís de les botigues 
participants d’oferir almenys 
10 % de descomptes. 
Igualada Comerç assegura 
sorpreses, en forma de “pro-
mocions, actuacions musi-
cals, copa de cava, tastets de 
productes, còctels, desfilades 
de moda, jocs infantils, mas-
satges i realització d’accions 
d’animació i activitats promo-
cionals davant dels mateixos 
establiments”. A més de les 
propostes de les pròpies bo-
tigues, l’organització ha pre-
parat també concerts a l’aire 
lliure, festes amb DJ’s, expo-
sicions, tapes de productes de 

la terra, decoracions innova-
dores... 

Activitats per a tothom
A la Plaça de Pius XII, i amb 
la col·laboració de La Brome-
ra, l’associació d’amics de 
la cervesa, hi haurà la zona 
“Cervesa Artesana de l’Ano-
ia”. En aquest racó es podran 
tastar diverses modalitats de 
cervesa artesana, entre les 
quals Minairons, Espina de 
Ferro, Brooklin Pils, Segarre-
ta i alguna altra més. Tot això 
acompanyat amb bon menjar i 
amb la bona música.
A la cantonada del c/Òdena 
amb la Rambla hi haurà el 
“Desafiament de Màgia”. Dos 
mags “competiran” entre ells. 
A la Plaça del Pilar i la Plaça 
de Sant Miquel, hi haurà els 

inflables. Per pujar·hi caldrà 
haver adquirit vals a les boti-
gues. 
A la Plaça del Bruc (davant 
Sta. Maria), hi haurà una des-
filada de moda al càrrec de 
Shana, i amb les models del 
concurs Shana Girl.
Al carrer de Garcia Fossas, 
curiós espectacle de bombo-
lles de sabó, amb fum...
A la plaça de l’Ajuntament, 
entre les 7 i les 9 del vespre, 
actuació de l’escola de ball 
Montserrat Andrés.
Com és habitual en les acti-
vitats que organitza Igualada 
Comerç, també es farà un sor-
teig, en aquesta ocasió d’un 
vol en globus. Hi podran par-
ticipar totes les persones que 
publiquin a Twitter o Instagram 
una foto de l’ambient que es 
viu a la Nit de Shopping. Cal 
enviar·la al Twitter o Insta-
gram amb l’etiqueta #Iguala-
daNitdeShopping. 

Menús especials
Per acabar·ho de fer com cal, 
els bars i restaurants també 
s’han llençat a participar de 
la festa, oferint preus molt in-
teressants en els seus menús 
de sopar, de només 12 €. Tots 
aquests restaurants adherits 
a iniciativa estan degudament 
senyalitzats per la seva fàcil 
identificació.   
Des d’Igualada Comerç es 
recomana consultar qui són 
aquests locals per poder fer 
les reserves amb temps sufi-
cients. És podrà aparcar a les 
zones blanques (gratuïtes), o 
a les zones blaves i als dos 
pàrquings subterranis de la 
ciutat. Cal recordar que es 
poden demanar als comerços 
d’Igualada els vals d’aparca-
ment que regalen als seus cli-
ents per aparcar·hi amb des-
comptes.
Tot plegat assegura per demà 
una tarda·nit d’allò més mo-
guda al centre de la ciutat, 
amb un ambient festiu i amb 
el sector del comerç abocat a 
una iniciativa molt benvinguda 
entre els clients.
Més informació als webs ocis-
port.net i igualadacomerc.cat.  

Igualada

S’esperen més de 
2.000 participants a la 
cursa nocturna, molts 
d’ells d’arreu 
de Catalunya
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Igualada Comerç 
llença la casa per 
la finestra amb un 
més que atractiu 
programa d’ofertes 
dels establiments i 
d’activitats per 
a totes les edats

Com a novetat de la 
Nit de Shopping, des-
taca l’eslògan “Ciutat 
10”, que defineix el 
compromís de les 
botigues participants 
d’oferir almenys 10 % 
de descomptes



11
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de maig de 2014Igualada

El Rec.09 és molt esperat per molta gent, que trobarà bons preus en marques molt conegudes. Foto: Marc Vila/Susanna Sáez.

El circuit Off-Rec, que 
arriba a la segona 
edició, s’ha ampliat i 
tindrà més de 200 
establiments de la 
ciutat

Dimecres comença el Rec.09, amb 60 marques, l’ampliació 
de l’Off-Rec i una interessant agenda cultural
REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres començarà el 
Rec.09, que ja s’ha convertit 
en la concentració més gran 
de vendes especials de mar-
ques i dissenyadors de moda 
que es fa al sud d’Europa. Du-
rant quatre dies, més de 60 
marques instal·laran les seves 
pop up stores en 33 velles 
adoberies del barri del Rec.
En aquesta desena edició, 
el REC.09 compta amb les 
noves marques com Replay 
Shoes, Birkenstock, Yerse, 
Franklin & Marshall, Hackett, 
Loreak Mendian, Lupo, Vero 
Moda i Nudie Jeans; així com 
marques esportives també no-
ves com WeSC i Best i les in-
fantils Yporqué, Al agua patos, 
Anguè Anguè, Cawana, Cón-
dor i Somnens. 
A més, REC.09 segueix comp-
tant amb marques que ja són 
referents com Desigual, Le-
vi’s, DC Shoes, Quiksilver, 
Custo Barcelona, Kickers, 
TCN, Antonio Miró, Miss Me, 
Javier Simorra, Miriam Ponsa 
o Josep Abril, entre d’altres, 
com les infantils Bean’s Bar-
celona, Mon Marcel o Piu et 
Nau.
D’entre les marques igua-
ladines destaca Buff, Punto 
Blanco, Sita Murt, Dütch De-
light, Boxley, Micu Micu, David 
Valls, Jordi Rafart i Messcali-
no.

Música en directe 
i actes culturals
En paral·lel a les pop up sto-
res, durant els quatre dies 
del REC.09 s’organitza un 
autèntic festival de música i 
art que compta amb el suport 
d’Estrella Damm, patrocinador 
oficial del REC.09. D’entre les 
propostes de música en di-
recte destaquen els concerts 
Movistar amb El último vecino 
i Boreals, i altres actuacions 
musicals als dos escenaris 
Estrella Damm, com Quart Pri-
mera, Namina o LAB1. També 
passaran pel REC.09 forma-
cions de músics igualadins, 
com els Amants de Lulú, JoKB 
o Albert Gàmez, a més de les 
sessions de DJ de la comar-
ca: Subterrani, DJ Brown, The 
Forest Shotgun Motorcycle, 
The Orangutan DJ, entre d’al-

partirà durant el REC.09. per 
últim, el visitant trobarà tota la 
informació detallada als punts 
d’informació que s’ubicaran a 
la plaça de Cal Font i en dos 
punts del Barri del Rec.
En aquesta edició del REC.09 
s’ha comptat amb Movistar 
com a soci tecnològic.
Recstores i Estrella Damm 
han convocat la primera edi-
ció del Rec_Art_Performance, 
un concurs d’art per poblar el 
barri del Rec amb interven-
cions artístiques. El jurat del 
concurs està format pel pintor 
Perico Pastor, l’il·lustrador Ori-
ol Malet, el pintor i membre de 
RecStores, Ramon Enrich, un 
membre de Disseny=Igualada 
i un d’Estrella Damm, escolli-
ran els tres guanyadors.

Polèmica aparcada
L’agra polèmica que va envol-
tar l’any passat el festival Rec 
sembla que es manté apar-
cada. Fonts consultades per 
La Veu de l’àmbit municipal 
i d’Igualada Comerç afirmen 
que caldrà encara esperar un 
temps per conèixer com es pot 
“reconduir” la situació.

tres. A més, comptarem amb 
la sessió del Profesor Angel 
Sound, que combinarà amb la 
coreografia dels ballarins de 
Varium. Una edició més, els 
autors del llibre Adolescents.
cat i Com triomfar a YouTube 
(Editorial La Galera) seran al 
REC.09, així com altres autors 
de llibres infantils, com el Pa-
tatu. Més informació a www.
rec0.com/activitats.
En paral·lel a la música en di-
recte, s’organitzen dues xer-
rades a l’Auditori del Museu 
de la Pell: el dimecres a les 
18h escoltarem Els reptes de 

la reindustralització a càrrec 
de Toni Olivé, David García i 
Josep Ignasi Reixach, coor-
ganitzada per Fitex i Fagepi, i 
el divendres a les 18.30h, Els 
espais de la moda en els nous 
contextos de l’experimentació 
i el consum, a càrrec de Pie-
rino dal Pozzo, organitzada 
per l’escola BAU i amb la col·
laboració de Ceina,  i, també 
organitzada per Ceina en col·
laboració amb Humana, una 
exposició d’indumentària cre-
ada a partir de roba reciclada.  
Per últim, es preveu un Insta-
meet el dissabte del REC.09, 
a més de recitals i altres inter-
vencions artístiques.
A més de les activitats paral·
leles, REC.09 amplia l’oferta 
gastronòmica i instal·la un nou 
espai Estrella Damm. Al llarg 
del circuit, el visitant trobarà 
una gran oferta gastronòmica: 
creperies, un bar mediterrani, 
un d’hamburgueses, el paella 
pop up bar, l’espai de sucs de 
fruita naturals, gelats... 

Més de 200 adherits 
a l’Off-Rec
REC.0 segueix impulsant l’Off 
Rec, un itinerari comercial que 
connecta el barri del Rec amb 
tota la ciutat, aquesta vegada 
amb més de 200 adherits, que 
estaran marcats amb un ad-
hesiu a terra. Els establiments 
ofereixen descomptes i pro-
mocions especials durant els 
dies del REC.09, a més d’acti-
vitats per a tots els públics.
El circuit de l’OFF REC es pot 
consultar a través de la pàgi-
na web www.rec0.com/off·rec 
o al plànol en paper que es re-

Durant els quatre dies 
del Rec es podrà 
assistir a un festival 
musical i artístic, i 
dues xerrades al 
Museu de la Pell 
sobre moda i 
reindustrialització

Estiu Aula42
INFANTIL-PRIMARIA

TOT EN ANGLÈS
35€/setmana

RECUPERACIONS
ESO-BATXILLERAT

5€/hora
www.aula42.es

93 803 49 46

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

Empresa especialista en la reparació i millora tècnica 
de qualsevol tipus de bomba  tant sigui d’aigua neta, 
d’aigua residual o de procés.

Interessats enviar CV a:
ehanoia@ehanoia.com o Av. carrtera Igualada 115. 08784 Piera. 
Ref.  Ajustador-muntador de maquinària
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Fins a 330 famílies, i un miler 
de persones assistides pel 
Banc de Queviures d’Iguala-
da. La xifra no para d’augmen-
tar i recull clarament la realitat 
del què viuen moltes persones 
en aquesta ciutat. El mes de 
gener, el Banc comptava 288 
famílies i 910 persones. Facin 
números per veure on ens tro-
bem. Si hi ha recuperació, deu 
ser molt, molt petita...
La trista -però real- dada la 
donava a conèixer dimecres 
el tinent d’alcalde d’Acció 
Social de l’Ajuntament, Joan 
Torras, acompanyat d’Enric 
Esquer, delegat a l’Anoia de la 
Fundació Banc dels Aliments. 
Aquesta entitat és la respon-
sable d’aquesta iniciativa so-
lidària en els municipis de la 
comarca, a excepció d’Iguala-
da, que compta amb el “propi” 
Banc de Queviures, que, re-
cordem, és possible gràcies al 
treball altruïsta de Càritas Ar-
xiprestal Anoia-Segarra, Creu 
Roja Anoia i l’Escola Pia.
Ara, totes les entitats impul-
sen per aquest mes de juny la 
campanya Ens Ajudes?, per a 
recollir aliments i productes de 
primera necessitat entre l’1 i 
30 de juny. 
Segons que van explicar Tor-
ras i Esquer, es demana reunir 
la màxima quantitat possible 
de llet, oli, sal, sucre, llaunes 
de tonyina o sardines, sucs 
de fruita, tomàquet triturat o 
fregit, sabó de cos, bolquers 

Imatge de la reunió que es va fer divendres a l’Ateneu Igualadí.

Durant tot el mes de 
juny s’engega una 
nova campanya per 
recollir aliments en 
diversos punts de la 
ciutat i a tota 
la comarca

El Banc de Queviures d’Igualada arriba al rècord 
de 330 famílies i un miler de persones assistides

REDACCIÓ / LA VEU

Els centres escolars de la co-
marca s’han mobilitzat davant 
la concentració reivindicativa 
que es farà el dissabte 14 de 
juny a Barcelona, convocada 
per Som Escola. A la capital 
catalana es farà una gran cer-
cavila amb el lema Per un país 
de tots, decidim escola ca-
talana. Aquesta mobilització 
pretén refermar el suport a 
l’escola catalana i al model de 
cohesió social que representa 
davant la LOMQE i les sen-
tències del Tribunal Suprem 
espanyol que qüestionen el 
paper del català com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a 
Catalunya. 
Divendres de la setmana pas-
sada mestres i membres de 
les associacions de mares i 
pares bàsicament d’Igualada, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí i El Bruc es 

van trobar a les instal.lacions 
de l’Ateneu Igualadí per coor-
dinar-se des de la comarca. 
A  aquesta trobada s’hi van 
convidar tots els mestres de 
les escoles i instituts de la co-
marca, els membres de les as-
sociacions de mares i pares, 
representats sindicats i d’en-
titats, i va servir per posar en 
comú quines són les accions 
de difusió que es realizaran 
per fomentar la mobilització.    

Autocars a Barcelona
Algunes escoles i entitats ja 
han confirmat que organitza-
ran autocars per poder assistir 
a la mobilització. 
Òmnium Cultural Anoia orga-
nitzarà un autocar que sortirà 
a les 16h de l’Estació d’Auto-
busos d’Igualada i tindrà un 
preu de 4€ pels majors de 12 
anys (gratuït pels menors de 
12 anys). Per poder-se apun-

tar, es pot enviar un correu 
electrònic a anoia@omnium.
cat.  

Material i suport logístic 
Des de les entitats convocats 
de la reunió del divendres, la 
FAPAC, USTEC i Òmnium, es 
convida a totes aquelles per-
sones que necessitin suport 
per fomentar la mobilització, 
que envïin un correu electrò-
nic a anoia@omnium.cat. Per 
aquells centres escolars, enti-
tats i AMPAs que ho necessitin 
es disposa de cartells i adhe-
sius.  El paquet de marxandat-
ge es pot adquirir per internet 
a somescola.cat/botiga-on-
line, a la botiga Abacus, o al 
Casal La Teixidora.
A la mobilització per una esco-
la catalana, de qualitat i per a 
tothom també hi són convida-
des especialment les colles de 
cultura popular. L’objectiu és 

que la mobilització sigui reivin-
dicativa però amb un caire fes-
tiu i familiar, és per això  que 
es convida a totes les entitats 
de cultura popular (capgros-
sos, gegants, diables, falcons, 
bastoners, grups de percus-
sió, tabalers, castellers...) que 

La comunitat educativa de l’Anoia es mobilitza per defensar 
l’escola en català davant la concentració del 14 de juny a BCN

ho vulguin a participar-hi. 
En aquesta línia, des de l’or-
ganització, es facilitarà el 
transport dels instruments o 
elements de cultura popular 
que es necessitin de manera 
gratuïta. 

i productes d’higiene infantil 
com crema, hidratant, sabó, 
colònia o tovalloletes, entre 
altres. Els responsables del 
Banc de Queviures expliquen 
que la tendència més habi-
tual és rebre llegums, pasta 
o arròs i que les existències 
d’aquests elements són bo-
nes. Per això ara es demanen 
altres aliments i productes 
bàsics. La campanya també 
s’inclou dins de la iniciativa 
La Fam no fa Vacances, que 
cada estiu duu a terme la Fun-

dació Banc dels Aliments de 
Barcelona. Esquer explicava 
que “molts nens tenen garantit 
un menjar de qualitat durant 
el curs escolar, però quan 
arriben les vacances la cosa 
canvia. Hi ha moltes cases on 
les criatures no poden menjar 
com es mereixen”.

Tots els edificis municipals 
i sociosanitaris
Si bé aquest tipus de campa-
nyes ja s’han fet amb anteriori-
tat, aquesta vegada serà més 
fàcil pel ciutadà poder-hi col.
laborar. L’Ajuntament s’hi ha 
implicat posant a l’abast tots 
els seus edificis municipals i 
també els del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada. D’aques-
ta manera es podran deixar 
els aliments a l’edifici central 
de l’Ajuntament, la Biblioteca 
Central, el Centre Cívic de 

Fàtima, l’Espai Cívic Centre, 
Ig-nova, l’equipament juvenil 
La Kaserna, La Sala Municipal 
d’Exposicions, el Mercat de la 
Masuca, el Museu de la Pell, 
el Patronat d’Esports, l’Oficina 
del barri de Sant Agustí, l’edi-
fici 092 de la Policia Local, la 
Residència Pare Vilaseca, 
l’Hospital de dia Sant Jordi, el 
centre Arian i els residencials 
Viu B i Viu B2.  
Joan Torras explicava dime-
cres que “el consistori fa una 
crida a la ciutadania per nodrir 
un Banc de Queviures que ha-
bitualment veu com, en dates 
d’estiu, baixen les aportaci-
ons i, per tant, es veu minvat 
el servei que aquest pot oferir 
a les famílies més necessi-
tades”. La iniciativa vol con-
tribuir alhora a la campanya 
La Fam no fa Vacances, que 
cada estiu duu a terme la Fun-

dació Banc dels Aliments de 
Barcelona. 

Accions solidàries de la Cai-
xa i concert de gospel 
D’altra banda, l’Obra Social “la 
Caixa” destinarà una quanti-
tat de 3.000 euros a la com-
pra de bolquers i llet infantil i 
Torras ha agraït “la sensibilitat 
i el compromís que demostra 
aquesta institució amb la ciu-
tat i els que més necessiten”.  
Des d’Igualada Solidària es 
proposa un concert del grup 
Barcelona Gospel Messen-
gers, a l’Ateneu el 7 de juny a 
les 21h. Les entrades es po-
den comprar anticipadament a 
12€ al Punt d’Informació Cul-
tural i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2), a la llibreria Llegim? i 
a l’escola Akord’s. També a la 
taquilla del teatre, al preu de 
14€, abans del concert.  

Joan Torras i Enric Esquer, delegat a l’Anoia de la Fundació Banc dels Aliments. Interior del Banc de Queviures d’Igualada.
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Malgrat intentar-ho de totes 
les formes possibles, el Mul-
tireferèndum no es va poder 
acabar a Igualada. Tot i això, 
desenes de persones van 
acudir diumenge a les urnes 
durant tot el matí i migdia per 
fer costat a aquesta iniciativa 
que tenia el suport d’una bona 
colla d’institucions socials i po-
lítiques, però, com ja es conei-
xia des de dijous, sense tenir 
l’autorització de la Junta Elec-
toral Central. 
Des de l’Espai pels Somnis 
-una de les organitzacions 
que coŀlaborava amb el Mul-
tireferèndum-, han explicat 
que la iniciativa popular va 
recollir 356 vots a la capital 
de l’Anoia, en les dues taules 
habilitades a la Plaça de Cal 
Font cantonada Sant Magí, i al 
Passeig Verdaguer cantonada 
Sant Josep.
Els impulsors van muntar les 
taules a les 9 del matí tot i la 
prohibició anunciada per la 
Junta Electoral Central. A les 
10.15h, amb els primers vots 
recollits, una patrulla de Mos-
sos d’Esquadra es va perso-
nar a les taules per identificar-
ne els impulsors, i una estona

Taula del passeig Verdaguer en plena activitat i, després, a l’interior del Casal Autogestionat d’Igualada amb la presència dels Mossos. Fotos: Espai pels Somnis.

L’Ajuntament invertirà 200.000€ en la campanya anual 
d’asfaltat de carrers, que es farà aquest mes de juny

més tard, a les 11h, va ser la 
policia local qui es va acostar 
a les taules a assegurar-se 
que es coneixia la decisió de 
la JEC.
A les 3 de la tarda, amb gaire-
bé 200 vots recollits a Cal Font 
i més de 130 al Passeig, una 
patrulla dels Mossos d’Esqua-
dra va procedir a fer efectiva 
la decisió de la Junta Electo-
ral Provincial de clausurar les 
taules. 
Les opcions plantejades, se-
gons expliquen des del Casal 
Autogestionat d’Igualada, van 
ser: o el desmuntatge immedi-
at de la taula per part dels or-

ganitzadors (cosa que per-
metia preservar urnes i vots), 
o el desallotjament per part 
dels Mossos, el requisament 
de tots els béns i la imputació 
d’un delicte de desobediència 
als responsables de la iniciati-
va.
Amb les taules desmuntades, 
l’organització va decidir seguir 
les votacions dins el Casal 
Autogestionat “Espai pel Som-
nis”. Una hora després, cap 
a les set, dues patrulles dels 
Mossos d’Esquadra van en-
trar a l’espai; els joves denun-
ciaven que no tenien permís 
per accedir-hi. Els agents van 

El Multireferèndum va rebre 356 vots a Igualada abans 
de ser retirada la darrera taula pels Mossos d’Esquadra 

identificar els voluntaris i van 
fer retirar definitivament la tau-
la. Amb aquestes, al final de 
la jornada hi va haver més de 
7 activistes identificats. 
Fins aquell moment, els resul-
tats de la votació van ser els 
següents. Total de vots: 357 
vots i 2 vots nuls.
Quin tipus d’agricultura voleu 
que hi hagi a Catalunya?
5,0% amb trangènics
91,6% sense trangènics
3,3% en blanc
Voleu que el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya deixi de 
pagar el deute i els interessos 
que la ciutadania declari il-

legítims?
95,5% sí
2,2% no
2,2% en blanc
Voleu que la ciutadania de 
Catalunya estableixi un con-
trol democràtic directe sobre 
el sector energètic?
96,9% sí
1,4% no
1,6% en blanc
Voleu que el grup promotor d’una 
Iniciativa Legislativa Popular pu-
gui sotmetre la seva proposta a 
referèndum vinculant?
97,1% sí
2,5% no
0,2% en blanc

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Ajuntament no esperarà a 
entrat l’estiu -quan la ciutat 
està més tranquiŀla- a impul-
sar la campanya anual d’asfal-
tat de carrers. Ho farà aquest 
mes de juny mateix, a partir 
del dia 16 i durant dues setma-
nes, i s’invertiran 200.000€, el 
doble de l’any passat.
El fet que els treballs d’asfal-
tat es facin abans del normal 
té a veure amb la zona blanca 
-d’aparcament gratuït- que vol 
obrir-se a l’antiga fàbrica de 
Cal Carner. El rebuig del fre-
sat sobrant d’aquests treballs 
s’abocarà en aquest solar i 
posteriorment es compactarà 
i condicionarà per l’entrada 
de vehicles. D’aquesta mane-
ra, les dues obres -asfaltat de 
carrers i aparcament- es faran 
a l’hora, i el pàrquing s’obrirà 
al públic abans de les vacan-
ces. Tindrà prop de 200 pla-
ces.
Els veïns afectats per l’asfaltat 
de carrers rebran un escrit de 
l’Ajuntament els propers dies. 
El regidor d’Urbanisme i Mo-
bilitat, Jordi Pont, ha explicat 
que s’han prioritzat “aquells 
carrers que presenten més 
deteriorament, amb les evi-

dents molèsties i perill per a 
cotxes i vianants i que, per 
tant, requereixen una actuació 
més urgent”. Malgrat la inver-
sió que es farà, Pont admetia 
que “és molt menys del que es 
necessitaria per tenir correcte 
el manteniment dels carrers, 
però la disponibilitat econòmi-
ca és la que hi ha. Esperem 
que en els propers anys això 
es vagi reconduint”.
 
Carrers que es reasfaltaran
A la zona nord de la ciutat s’as-
faltaran els carrers de Bellprat, 
Piera i la Torre de Claramunt, 
el tram de l’Avinguda Barcelo-
na que va de la Carretera de 

Manresa a l’Avinguda Balmes, 
i la cruïlla entre el carrer Ca-
pellades amb l’Avinguda de 
Manresa.  
També es millorarà el ferm a 
l’Avinguda Balmes, des de la 
plaça Castells fins al Passeig 
Verdaguer; a l’Avinguda Pau 
Casals, entre el Passeig Ver-
daguer i el carrer Repòs; l’eix 
format pel carrer Pare Mari-
ano, el passatge Cornet i el 
Carrer Virtut i, a més, el car-
rer Delícies entre els carrers 
Virtut i Sant Carles. A tocar de 
Cal Font, s’asfaltaran el carrer 
de la Dansa i els carrers de 
Galícia i l’Aurora, des del car-
rer de la Dansa fins al carrer 

Òdena. 
Finalment, es millorarà el ferm 
en un punt molt malmès de 
l’Avinguda de Nostra Senyora 
de la Pietat, concretament a la 
corba que surt des de lla N-IIa 
en direcció al barri de Fàtima. 

Futures “zones 30”
Dues de les zones que es 
reasfaltaran -entre el carrer 
Òdena i Cal Font, i el carrer 
Pare Mariano- tindran “gaire-
bé segur” el tractament de “zo-
nes 30” en un futur proper, va 
dir el regidor. “Es tracta de car-
rers on hi ha molta circulació a 
peu, i probablement el Pla de 
Mobilitat de la Ciutat que ara 

s’està fent ens dirà que, en 
aquestes zones, caldrà pacifi-
car el trànsit”.
El regidor també va explicar 
que les càmeres de control de 
trànsit al nucli antic ja funcio-
nen, i ja s’estan aplicant san-
cions. També està en proves 
el sistema de control de temps 
d’entrada i sortida de vehi-
cles per càmeres, que s’apli-
carà als vehicles comercials. 
Aquests tindran un temps 
màxim per carregar i descar-
regar dins del nucli antic. Si 
el sobrepassen, seran sanci-
onats en quedar registrada la 
matrícula.

Màquina asfaltant en un carrer, l’any passat. A la dreta, carrer Galícia, que aviat, amb els colindants de la Dansa i Aurora -que ara es reasfaltaran- podrien ser “zones 30” amb prioritat peatonal.
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Font de
solidaritat

A la Fundació Agbar estem compromesos
 amb totes les persones, però molt especialment
 amb la millora de la qualitat de vida dels infants 

i en l’aposta pel seu futur. Per això sumem 
el nostre esforç a projectes com els cors infantils
 de Ciutat Vella de la Fundació Orfeó Català-Palau

 de la Música, el programa de beques menjador
 de la Creu Roja de Catalunya, l’associació de 

familiars de nens amb càncer (AFANOC) 
o diferents projectes d’UNICEF.

COMPROMÍS
AMB LA INFÀNCIA
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Demà dissabte arriba al Pati 
del Museu de la Pell el Peces 
Puces, un mercat artesanal 
promogut i organitzat des de 
laBastida per donar suport, vi-
sibilitat i presència al Barri de 
les Adoberies. 
Es tracta d’una proposta lúdi-
ca i familiar vinculada al mer-
cat artesanal, a tota aquella 
indústria de ma-
nufacturers, ar-
tesans i comerci-
ants al detall que 
fora dels circuits 
habituals, propo-
sen una forma 
diferent de con-
sum. 
Aquest any 
comptarem amb 
l’orfebreria i la 
bijuteria d’Anhel, 
Joieria artística, 
Pell de Pedra, 
Tétela, Tstil i Völ-
gueta; els productes de belle-
sa d’Anoia Sabons i Sa & Bó; el 
serigrafiat artesanal carregat 
d’aplicacions comercials d’Ar-
tEnzila; les associació per a la 
visibilitat de malalties i suport 
al risc d’exclusió social com 
són la Fundació Privada Àuria 
o el Club Social Aidar; l’entitat 
que dóna una vida més digna 
a l’Alex, Nash Alex Sasha; la 
roba de bany de Bella Lola; les 
peces de decoració i disseny 
de Mure; els complements de 
moda, vestits i útils reciclables 
fets de roba, amb les propos-
tes de De Biaix, El 4º de los 

Els premiats i el jurat del concurs Joves a Debat, dissabte passat al Museu de la Pell.

L’IES Pere Vives, guanyador del concurs 
“Joves a Debat” de Jove Cambra

ratones, Kusint, Miss Hyde i 
Sonia Marabé; les joguines 
destinades per als infants fe-
tes per MoniMicos, El món del 
Baba’s i Woodthinks; les il·
lustracions singulars d’El Mula 
i Volianna; la pelleteria artesa-
nal de Nubuck cuir i Pepita G; 
les espelmes de Sannicolàs; 
els producte fets pel Taller de 
vidre ‘Ingrid Solé’ i molts altres 

com són Forjart, 
Gabinete de cu-
riosidades, Mer-
cè Valls, Neme-
sis, Patchwork 
en peça única i 
Victoria Art.
A més, hi haurà 
actuacions per 
als infants amb 
“Faules d’Estiu” 
d’en Pep Farrés 
a les 12:00h. i 
“En un planeta 
blau”, de Lali 
Rondalla, a les 

17:30h. També a partir de les 
11:00h. començaran els tallers 
de manualitats d’El 4º de los 
ratones, Club Social Aidar i 
la Fundació Privada Àuria. El 
vermut-concert tindrà lloc a les 
13:00h., amb els Doctor Jazz 
Friends. Ja durant la tarda, a 
partir de les 17:00h. s’iniciaran 
nous tallers infantils, aquesta 
vegada destinats a tenir pre-
sent el reciclatge, amb l’As-
sociació l’Ametller i laBastida, 
i a les 20:00h., en Xavieruga 
ens presentarà l’espectacle 
“Jo què sé…es diuen tantes 
coses!”. 

Demà dissabte, mercat de les 
Peces Puces al pati del Museu

REDACCIÓ / LA VEU

L’IES Pere Vives Vich va gua-
nyar dissabte el concurs “Jo-
ves a Debat” que organitza 
cada any Jove Cambra Inter-
nacional d’Igualada. Aquest 
any el concurs tenia la novetat 
d’estar adreçat als alumnes de 
primer curs de Batxillerat dels 
centres educatius de la ciutat. 
Hi participaren l’IES Joan Mer-
cader, IES Pere Vives Vich, 
Escola Pia i IES Milà i Fonta-
nals.
Mar Vidal Segura, Maria Man-
co Rodríguez i Dídac Sanjosé 
Romeu, alumnes del Pere Vi-
ves, es van imposar als seus 
companys de l’Escola Pia, 
Marina Pelfort, Saül Clara-
munt i Pere Tomàs, a la final,  
amb un marcador definitiu 
molt ajustat. El tema va ser 
prou mogut: “L’escola privada 
ofereix millor educació que 
l’escola pública”.  
Prèviament, l’IES Pere Vives 
havia accedit a la final amb el 
tema “La TV és cultura”, gua-
nyant l’IES Milà, format per 

Judit Domènech, Laura Piñol i 
Clàudia Roca. L’Escola Pia va 
el mateix amb el tema “Si tens 
Facebook no tens intimitat”, 
davant l’equip de l’IES Mer-
cader format per Montse Fer-
nández, Aina Cornellà i Marta 
Marzà. 
El jurat va escollir també el 
millor orador del debat, premi 
que va recaure en l’alumne de 
l’Escola Pia Pere Tomàs.
JCI Igualada ha ofert durant 
tot el mes de maig, formació 
en oratòria a totes les classes 
de 1r dels diferents instituts 

participants.
L’equip guanyador va ser 
premiat amb un abonament 
complet per al festival Anòlia 
d’Igualada, i 600€ a gastar 
en material o equipaments a 
l’institut. A més, representaran 
l’Anoia en la fase final catala-
na de debats que es farà l’oc-
tubre a Vilafranca.
Els finalistes van ser premiats 
amb un xec regal patrocinat 
per la llibreria Aqualata d’Igua-
lada.  L’Ajuntament, Tangram 
centre de Psicologia i Sabates 
1714 van col.laborar en l’acte. 
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Després de quasi 25 anys de 
servei al Polígon de les Co-
mes, tanca portes la discoteca 
Vogue -abans coneguda com 
Space, Dome i últimament com 
Le Club-.
Aquesta sala va començar 
amb el nom d’Space trencant 

esquemes a principis dels 90, 
amb un disseny innovador, es-
pecialment per tenir un cohet a 
la façana i un plat voldador, que 
es despenjava del sostre com a 
cabina del Dj.
Més tard, pel Dome Club pasa-
ren grans djs de l’escena na-
cional, com Tony Verdi, David 

Gausa, Pedro del Moral.. Vo-
gue va venir després, amb una 
profunda remodelació.
Divendres 6 de juny, tancarà 
portes amb una festa, amb en-
trada lliure, escoltant la musica 
de 25 anys, i amb la presència 
dels cambrers, porters i perso-
nal que han passat pel local.

25 anys després, tanca Vogue -antic Space i Dome-
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Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Vilafranca del 
Penedès han detingut dos 
homes i una dona, de nacio-
nalitat espanyola, de 33, 36 i 
37 anys, veïns de Santa Mar-
garida de Montbui, Vilafranca 
del Penedès i de Torrepadre 
(Burgos) com a presumptes 
autors de dos delictes de ro-
batori amb força, cinc delictes 
de furt, dues faltes de furt i una 
falta de danys contra propie-
tats municipals.
Les investigacions policials es 
van iniciar amb les denúnci-
es presentades pels respon-
sables dels set cementiris de 
l’Alt i Baix Penedès, els quals 
havien estat víctimes dels ro-
batoris durant les dues prime-
res setmanes d’aquest mes de 
maig. Els lladres robaven els 
búcars dels cementiris però 
també tot tipus d’objectes i ei-
nes metàl·liques existents en 
els recintes funeraris.
La recerca policial realitzada 
al voltant d’esclarir la destina-
ció final dels objectes sostrets 
va possibilitar la recuperació 

La fira aeronàutica va registrar una bona afluència de visitants.

Detingut un montbuienc per 
robar objectes de metall dels 
nínxols dels cementiris

Aerosport va registrar 425 moviments 
d’avions i sis mil visitants
REDACCIÓ / LA VEU

Aerosport va registrar aquest 
any 425 moviments d’aparells 
de totes mides i models, més 
de 200 pilots i 6.000 visitants.
La torre de control va regis-
trar en aquests dos dies 425 
moviments aeris, la coordina-
ció complexa d’uns 30 movi-
ments cada hora que va anar 
a càrrec dels professionals del 
Centre de Control Aeri.
Paral·lelament hi va haver 
170 aparells que virtualment 
i a través de simuladors i una 
pròpia torre de control virtual, 
van fer el seu vol i aterratge 
fins a l’aeròdrom Igualada-
Òdena.
Aerosport 2014 va superar, 
segons ha explicat Fira d’Igua-
lada, el nombre de visitants de 
l’any anterior, passant la xifra 
dels 6.000 visitants, una dada 
més que satisfactòria tenint 
en compte que el temps no va 
acompanyar.
Els més de 200 pilots que van 
venir volant fins a Aerosport és 
un altre punt positiu d’aquesta 
edició, procedents de diverses 
províncies de l’estat espanyol 
com Albacete, Huesca, To-
ledo, també de la Catalunya 
central, la Costa Brava i Ma-
llorca i els de més lluny, de 
més amunt de Berlín.
Malgrat que el sector aeronàu-
tic està passant per moments 
molt delicats, en què les difi-
cultats normatives, de permi-
sos i possibilitats de vol limiten 
el sector i un esdeveniment 
com Aerosport, les principals 
marques del sector a nivell 
europeu van ser presents amb 
expositors que van venir de 
la península, de França i del 
Regne Unit. 
Els expositors valoraven molt 
positivament aquesta edició, 
satisfets pels contactes i con-
verses de negoci i molts d’ells 
han agraït a Fira d’Igualada 

Tractor dels Bombers de Ca-
talunya. Va mancar l’aparell 
de l’Air RaceF1 que per culpa 
de la meteorologia no va po-
der sortir de Lleida Alguaire.
La sorpresa va ser “el Co-
mandante”, paracaigudista 
d’origen cubà, que amb el 
seu puro i barret característics 
va venir sense avisar per fer 
un salt en homenatge al seu 
company desaparegut, Álvaro 
Bultó amb el qual a Aerosport 
2013 va protagonitzar un salt 
excepcional.  Es va dirigir als 
assistents volent recordar  a 
Bultó,  parlant-los amb el cor 
a la mà de la importància de 
viure cada dia amb passió per 
allò que un vol fer i de la cons-
tància per aconseguir-ho.
Des de Fira d’Igualada es vol 
agrair especialment el suport 
econòmic i logístic dels ajun-
taments d’Igualada i Òdena, la 
Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. Tam-
bé a tots els expositors que un 
any més han acudit a Aeros-
port, els pilots i els visitants, i 
a totes aquelles persones que 
des de l’anonimat han treballat 
de forma desinteressada per 
fer possible aquesta edició.

que hagi lluitat per organit-
zar Aerosport un any més. Ja 
n’esperen la propera edició. 
Tenen molt clar que Aerosport 
és i ha de seguir sent una cita 
ineludible per tot el sector, ja 
que és l’únic esdeveniment 
d’aquestes característiques 
a Catalunya i tot l’estat espa-
nyol.
El dissabte al vespre es va fer 
un acte de reconeixement a 
l’expositor amb més antigui-
tat al certamen, el pilot vingut 
de més lluny, l’aeroclub amb 
participació més nombrosa, 
Vol Rasant, a l’empresa de 
Madrid Aviasport, que no ha 
faltat a cap edició d’Aeros-
port i a la llibreria aeronàutica, 
l’Aeroteca. Se’ls va obsequiar  
amb productes cedits per em-
preses de la comarca com el 
Campus del motor, Bohigas, o 
Agroigualada, entre altres.

Un gran espectacle
L’important nombre d’ae-
ronaus que van passar per 
Aerosport va ser tot un es-
pectacle, arrodonit per una 
demostració de potència d’un 
impressionant Yak52 i les de-
mostracions que va fer l’Air-

d’un total de 403 búcars els 
quals es trobaven en una em-
presa de reciclatge de metalls 
de l’Alt Penedès, on els detin-
guts els havien venut en dies 
posteriors als robatoris come-
sos. Els Mossos han pogut 
retornar als responsables dels 
cementiris fins a 410 búcars, 
que ha estat el nombre total 
de gerres recuperades en to-
tes les accions realitzades.
A banda d’aquest robatoris 
comesos als cementiris, als 
detinguts també se’ls va in-
tervenir eines de camp i altres 
objectes metàl·lics sostrets en 
propietats privades properes 
als cementiris violentats.
Els dos homes detinguts te-
nen, entre tots dos, un total de 
14 antecedents i tots tres de-
tinguts han quedat en llibertat 
amb càrrecs després de pas-
sar a disposició judicial.
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La Policia Local d’Igualada va 
detenir la matinada del passat 
dissabte, 24 de maig, sis per-
sones com a presumptes au-
tores d’un robatori amb força 
en una empresa del polígon 
de Les Comes.  
Passada la 1h de la matina-
da, un cotxe patrulla va aturar 
un vehicle al carrer Comarca 
amb sis ocupants al seu interi-
or. Els agents van procedir a la 
seva identificació i escorcoll, 
trobant al vehicle al voltant de 
400 euros en bitllets en efec-
tiu i cartutxos de monedes, 
dos ordinadors portàtils, un 
dispositiu GPS, cinc telèfons 
mòbils en una caixa de cartró, 
un tub de goma amb restes de 
combustible, material d’obra, 
una navalla i eines com ara 
alicates, tornavisos, llanternes 

Detingudes sis persones de 
l’àrea de Barcelona per un 
robatori a les Comes

i guants de treball. 
Poca estona abans s’havia 
rebut l’avís, per part dels Mos-
sos d’Esquadra, que s’havia 
produït un robatori amb força 
mitjançant el mètode del bu-
tró en una empresa de la ciu-
tat. Responsables d’aquesta 
empresa, que en aquell mo-
ment es trobaven avaluant els 
danys produïts, van identificar 
els objectes trobats al vehicle 
com el material que els havia 
estat sostret, per la qual cosa 
els agents de la Policia Local 
van procedir a la detenció dels 
sis individus. Posteriorment 
van ser traslladats a les de-
pendències del cos dels Mos-
sos, per tal que aquests con-
tinuessin la investigació dels 
fets. Els sis detinguts tenen 
entre 18 i 24 anys i són veïns 
de Badalona i Barcelona. 

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

Important 
empresa de 

comunicació 
de l’Anoia

 Necessita incorporar immediatament 

 

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

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

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
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L’agenda Obert per Vacances, 
impulsada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC), presen-
ta més de cent seixanta pro-
postes amb un denominador 
comú: la varietat, la qualitat i 
la diversitat de públics. Com 
explica el tinent d’alcalde de 
Promoció Cultural, Josep Mi-
serachs, amb l’arribada dels 
mesos d’estiu “la ciutat recu-
pera el carrer i els espais pú-
blics amb FirAnoia, l’Europe-
an Balloon Festival, l’Anòlia, 
la Festa Major, la revetlla de 
Sant Joan i un llarg nombre de 
propostes culturals i lúdiques 
a l’abast de tothom”. 
L’estiu és una estació espe-
cialment prolífica pel que fa a 
propostes culturals a la ciutat. 
Una de les novetats destaca-
des d’aquesta temporada és 
el cicle De pell sensible:  cicle 
de música i paraules, que es 
farà a l’emblemàtica adoberia 
de Cal Granotes. La primera 
sessió serà el dissabte, 21 
de juny, amb el títol Entre la 
vida i el somni, amb poemes 
de Joan Vinyoli i veu de Sílvia 
Bel, el cant de Llúcia Vives i el 
piano de Carles Beltran. El 26 
de juliol comptarà amb Feliu 
Formosa Per ell mateix amb 
Joan Alavedra a l’acordió. Son 
només dos exemples d’un in-
teressant cicle que s’allarga 
fins al mes de novembre.  
Una altra de les novetats és 
la programació de l’obra de 
la Jove Companyia del Tea-
tre Nacional, que presentarà 
El cantador de Serafí Pitarra 
i Pau Bonyegues al pati de la 
Igualadina Cotonera, un espai 
recentment recuperat per la 
ciutat. 
En aquesta agenda destaca 
igualment l’exposició retros-
pectiva de l’obra de Miquel 

Els nous joves metges residents que s’incorporen a l’Hospital.

El proper 15 de juny, 
torna la “Lan Party” a 
l’Escola de Música

El proper estiu, 160 ofertes 
d’oci i cultura a la ciutat

Mula El dibuixant, que es po-
drà veure del 3 al 27 de juli-
ol i ocuparà tres sales de la 
ciutat. També serà interessant 
la mostra Els anuncis en els 
programes de la Festa Major 
(1920-1969),  una retrospecti-
va gràfica i nostàlgica que farà 
reviure un codi i un llenguatge 
publicitari diferent a l’actual 
que es podrà veure en tres sa-
les: la Municipal, el Llevador i 
l’Empremta.  
El cicle de cinema en versió 
original es desplaça també al 
pati de la Cotonera i s’enceta 
el 2 de juliol amb la projecció 
de la primera part d’Olor de 
colònia, el 9 de juliol la segona 
part, el 16 de juliol la francesa 
Paulette i, per acabar, el 23 de 
juliol amb Wadja de la directo-
ra Haifaa Al-Mansour.   
L’àmbit musical torna a ser 
un dels grans destacats, no-
vament amb un cartell de pri-
mer nivell al mes de juliol amb 
l’arribada de l’Anòlia. Crida 
l’atenció també l’Estival de 
Jazz, que torna a la ciutat des-
prés de l’experiència positiva 
de la primera edició i destaca 
enguany per la presència de 
Sílvia Pérez Cruz i el pianista 
Javier Galiana el 28 de juny.  
Les festes i tradicions també 
seran protagonistes: el 23 de 
juny torna la Flama del Cani-
gó i la Revetlla de Sant Joan 
acompanyats d’un gran corre-
foc i, del 21 al 25 d’agost, tin-
drà lloc la Festa Major d’Igua-
lada.  
L’agenda es pot recollir en de-
pendències municipals o con-
sultar-la al web igualada.cat.  

Igualada inicia amb Sitges, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del 
Penedès projectes de cohesió territorial en l’àmbit europeu
REDACCIÓ / LA VEU

Sitges ha estat l’escenari de 
la primera trobada amb els 
responsables municipals dels 
Ajuntaments de Vilanova i 
la Geltrú, Vilafranca del Pe-
nedès, Igualada i Sitges. La 
reunió, celebrada la setma-
na passada, va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, Neus 
Lloveras; l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells; i l’alcalde de 
Sitges, Miquel Forns. També 
hi van ser diversos regidors 
d’aquests municipis, entre ells 
Àngels Chacon, tinent alcalde 
de Dinamització Econòmica 
d’Igualada. 

TICAnoia en col·laboració amb 
l’Ajuntament i Fira d’Igualada, 
organitza una nova edició de 
l’Igualada LAN Party gràcies 
al desplegament tecnològic 
i de recursos dels patrocina-
dors. Adreçada a tots els pú-
blics, podreu jugar al clàssic 
Counter Strike, Call of Duty i 
League Of Legends. 
Els Tornejos es duran a terme 
dins del recinte de l’Escola de 
Música durant tot el diumenge. 
Per cada zona de joc hi haurà 
un seguit de premis aportats 
pels patrocinadors.
L’inscripció té un cost de 20€. 
Inclou una magnifica samarre-
ta d’Igualada LAN Party i dinar 
del telepizza. S’estrenarà con-
nexió Fibra Òptica 100Mbps 
simètrics de Iguana Comuni-
cacions.  

Un grup d’igualadins 
crea una “app” 
sobre un llibre-joc 
d’aventures

Un grup d’igualadins ha ela-
borat una aplicació mòbil que 
consisteix en un excitant llibre-
joc interactiu per iPhone i iPad, 
disponible des d’ahir dijous.
“La Fira Tenebrosa” és una 
aventura escrita per varis au-
tors de la comunitat Nocte 
(Associació Espanyola d’Es-
criptors de Terror), i adaptada
al format digital interactiu per 
l’equip igualadí de Cubus Ga-
mes.
Es tracta d’una aventura de 
terror per joves i adults, a tra-
vés d’una fira d’estranys per-
sonatges, molts perills, reptes 
i enigmes per resoldre. Amb 
una dosi d’humor molt carac-
terística. 
Es tracta d’un nou títol hereu 
dels “Tria la teva aventura”, 
que van triomfar els anys 80 i 
van forjar una generació d’in-
trèpids aventurers, que ara 
miren enrere i treuen profit 
d’aquella enriquidora experi-
ència.
Cubus Games és un equip ar-
tístic, tècnic i literari format per 
entusiastes dels llibre-jocs, 
que desenvolupa històries 
interactives en format digital 
(gamebook app), adaptant 
obres ja existents o creant nou 
material de ficció. 
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El passat 21 de maig es van 
incorporar al Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA) els nous pro-
fessionals de la salut (medici-
na, infermeria i farmàcia), per 
a formar-se com a especialis-
tes. 
Són 12 els professionals que 
han triat el CSA per dur a ter-
me la seva residència: 
Medicina:
- Anestesiologia i Reanimació 
(1)
- Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia (1)
- Ginecologia i Obstetrícia (1)
´Medicina Familiar i Comuni-
tària (5)
Farmàcia
- Farmàcia hospitalària (1)
Infermeria
- Infermeria obstètrico-gineco-
lògica (2)
- Infermeria d’Atenció Familiar 
i Comunitària (1)
La formació en Atenció famili-
ar i comunitària tant de medici-
na com d’infermeria es realitza 
conjuntament amb els centres 
d’atenció primària de Santa 
Margarita de Montbui i Iguala-
da Urbà i es coordina des de 
la Unitat Docent de la Catalu-
nya Central de l’ICS.
A la Sala d’actes del Consor-

L’Hospital incorpora un nou 
grup de metges residents

ci Sanitari de l’Anoia es va fer 
l’Acte de Benvinguda i Acomi-
adament dels residents, pre-
sentat pel Dr. Ramon Sellarés, 
director assistencial i Dr. Enric 
Macarulla Cap d’Estudis, Do-
cència i Recerca de Consorci. 
Destacar la conferència “Pro-
fessionals de la Salut al segle 
XXI: professionals o tècnics 
qualificats?” a càrrec de la 
Dra. Maria Nolla Domenjó, 
Directora adjunta de la Fun-
dació Dr. Robert de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. 
La Dra. Nolla, va destacar la 
importància de l’adquisició 
d’aquests aspectes compe-
tencials com el professiona-
lisme dins de la formació dels 
nous professionals de la salut, 
fent una reflexió de l’impacte 
que té sobre els pacients i els 
propis professionals aquests 
aspectes, en ocasions, poc 
valorats. Finalment, va fer una 
exposició al voltant de la pre-
gunta quin tipus de professio-
nal de la salut volem al segle 
XXI generant un intens debat 
entre els assistents. 
El CSA ja fa 7 anys que fa for-
mació de residents i l’any pas-
sat va ser el primer en què es 
va acreditar per fer formació 
d’infermeria geriàtrica. 

Aquest ha estat un primer in-
tercanvi d’opinions sobre pro-
jectes territorials, de cohesió 
social i econòmics centrats 
en l’àmbit europeu. La volun-
tat dels màxims responsables 
dels Ajuntaments represen-
tants del Garraf, l’Alt Penedès 
i l’Anoia és que aquesta sigui 
la primera d’un seguit de ses-
sions de treball que s’aniran 
celebrant als municipis parti-
cipants. 
En aquest sentit, tots els par-
ticipants han coincidit en què 
el futur del desenvolupament 
econòmic del territori, espe-
cialment en aquells projectes 
que tinguin a veure amb el 

context europeu, passen pel 
treball conjunt de tots els mu-
nicipis com a referent únic de 
desenvolupament. Després 

de la primera trobada es pre-
veu que altres municipis for-
min part de les futures sessi-
ons.  

L’alcalde Marc Castells va participar en la trobada a Sitges.
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Diumenge, l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, organit-
zà, com és de costum, el di-
nar de cloenda de les festes 
patronals d’aquest any a la 
Tossa de Montbui. Va ser un 
acte molt participatiu, amb la 
presència dels dos banderers, 
Anísia Tardà i Isidre Quintana, 
la pubilla Marta Marimon i les 
seves dames Laura i Maria 
Marimon. 
Després del dinar, es va fer 
el sorteig d’un val per un xai 
obsequi de “Carnisseria M. 

Els petits de la família Pons, una de les guanyadores del sorteig.

Sortida de la Clau 
i el Centre Cívic de 
Fàtima a Clariana

La Tossa va acollir el dinar de 
germanor dels Traginers

El centre Cívic de Fàtima i la 
Secció de Muntanya del Grup 
de Lleure “La Clau” organitzen 
una sortida per la zona de Cla-
riana, fent una volta pel pla de 
la Gallina, Argençola, i torna-
da pel pou de glaç fins al punt 
de sortida. Serà el diumenge, 
1 de juny. Sortida puntualment 
a les 9 del matí de Clariana.
Durada aproximada de 3 ho-
res i mitja. Hi haurà un petit 
avituallament a mig camí per 
refer forces. Recomanen dur 
calçat adient i aigua. És gratu-
ït però cal inscripció prèvia als 
Centres Cívics d’Igualada.

El 8 de juny, torna la 
Festa de la Bicicleta 
d’Igualada

El proper diumenge 8 de juny 
es tornarà a celebrar la Festa 
de la Bicicleta d’Igualada.
Tots els centres educatius de 
la ciutat s’han unit per tirar en-
davant aquesta iniciativa que 
va desaparèixer ara fa 3 anys. 
La festa s’iniciarà a l’avingu-
da Barcelona, cruïlla amb la 
carretera de Manresa, a les 
11:00 hores. Es mantindrà el 
recorregut de les edicions an-
teriors. Per a aquells/es parti-
cipants que el recorregut se’ls 
faci llarg,  es farà un reagru-
pament al C/ Prat de la Riba. 
Les inscripcions es podran fer 
a la mateixa sortida des de les 
10:00 h. fins a les 10:45 h. O 
als mateixos centres educa-
tius. Organitzen la festa l’AM-
PA Acadèmia Igualada, AMPA 
Ateneu Igualadí, Apinas Esco-
la Àuria, Dolors i Martí, SEA 
Emili Vallès, Escola Anoia, Es-
colàpies, Escola Pia, AEE Ga-
briel Castellà, Garcia Fossas, 
Jesús Maria, Joan Mercader, 
MDP Igualada, Maristes, Mo-
nalco, Mestral, Montclar, Milà 
i Fontanals, Escola Mowgli, 
Pere Vives, Ramon Castelltort 
i el Consell Esportiu.

Clotet”, i d’una panera gen-
tilesa de “Fruites i Verdures 
Selectes Pere Prat” i “Fruites 
i verdures Pere Argelich”; els 
guanyadors varen ser la famí-
lia Pons i la família Quintana, 
respectivament. L’entitat agra-
eix la presència i participació 
de tots els assistents, i als col·
laboradors i patrocinadors que 
ho fan possible. 
El pròxim diumenge, 8 de juny, 
es realitzarà la sortida gremial 
on enguany es visitarà el po-
ble de Salàs de Pallars i la Po-
bla de Segur.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte li toca el torn 
a l’Ateneu Country Igualadí, 
·com a entitat sòcia de l’Ate-
neu Igualadí· organitzar una 
activitat amb motiu dels 150 
anys de l’Ateneu. Per aquest 
motiu, l’associació ha orga-
nitzat la “6a Trobada Country 
Ateneu Igualadí”, una joranda 
per a tothom que vulgui anar 
a ballar aquest gènere musical 
originari del sud dels Estats 
Units. 
La trobada serà de les set de 
la tarda a les onze de la nit 
a les pistes de l’Ateneu, un 
espai obert per gaudir de la 
música i el ball en companyia 
dels professionals d’aquesta 
entitat. 
La trobada també compta-
rà amb una concentració de 
motos custom i una marató 
de ball country amb classes 
de ball a càrrec de Pili Gimó i 
Anna Sanuy.  L’activitat forma 
part de la programació especi-

Demà dissabte, trobada de 
country a l’Ateneu Igualadí

al que l’Ateneu està oferint des 
del 25 d’agost de l’any pas-
sat i fins al pròxim 25 d’agost 
d’aquest any, coincidint amb el 
dia exacte de la seva inaugu-
ració, per a commemorar els 
seus 150 anys de vida.
L’Associació Ateneu Country 
Igualadí agraeix a l’Ateneu 
Igualadí la seva acollida ja 
que a l’entitat van trobar un 
espai on trobar·se després 
que es quedessin sense lloc 
quan van tancar la Taverna de 
Cal Font. Des d’aleshores, el 
fet de formar part de l’Ateneu 
“ens permet gaudir d’un munt 
d’avantatges per al desenvo-
lupament de la nostra activi-
tat”. 
Ateneu Country Igualadí es 
reuneixen cada divendres de 
dos quarts d’onze a l’una de la 
matinada al gimnàs de l’Ate-
neu per practicar i perfeccio-
nar aquest ball americà. Les 
classes estan obertes a tot-
hom i el nivell és mig alt.

La Primavera Gran, gran!

ASS. GENT GRAN / LA VEU

Tot s’acaba i si alguna cosa 
hem après els més grans, 
és que tot té un principi i un 
final, i la festa de La Prima-
vera Gran 2014, també, però 
si el que s’acaba, s’acaba 
bé, doncs cap problema i em 
penso que sí. Sempre hi ha 
coses que podrien millorar·se 
o que no han estat el que ens 
pensàvem, etc. això passa 
en tot el que el ser humà fa, 
per tant cal saber adaptar·se 
a les circumstàncies i tampoc 
amoïnar·se.
Es clar que hi ha coses que 
cal destacar, i el dia 23 de 
maig, varem poder donar grà-
cies pel fet de que sumem un 
any més i en la Missa a Sta. 
Maria i van assistir molta més 
gent que en els últims anys. 
No cal dir que el dinar, en la 
Sala Polivalent del Casal del 
Passeig, la varem omplir, sí, 
feia goig veure el parament 
de totes les taules per més 
de 150 comensals i acom-
panyats per les autoritats i 
amics.   
En primer lloc, el senyor Ra-
món Terrassa Director Ge-
neral d’Acció Cívica i Comu-
nitària del Departament de 
Benestar i Família del Go-
vern de Catalunya, l’Alcal-
de d’Igualada senyor Marc 
Castells, la Diputada de CIU 
senyora Maria Senserrich, 
la Diputada de ERC senyora 
Alba Vergés, el Tinent d’al-
calde senyor Joan Torras, 
altres Regidors, la Direcció 
i Tècnics de l’Equipament 

Generalitat i de l’Ajuntament 
d’Igualada, membres de la 
Junta, Presidents de les as-
sociacions de gent gran de 
Montbui, Vilanova, Òdena i 
tots els socis i amics.... una 
bona colla per tal de poder 
celebrar amb alegria, el 20è 
Aniversari de les Festes de 
l’Associació.  Gràcies per tot.
Per cert, que estrenàvem cui-
na, sí, tenim una cuina molt 
moderna i complerta, que 
també podrem beneficiar·nos 
tots els usuaris i més, a partir 
de primers de juny. La Rosa 
és la que regenta la Cafete-
ria – Menjador del Casal del 
Passeig i que ens fa arribar 
l’agraïment a l’equip de com-
panys/es del Casal, per la 
seva ajuda, especialment a 
la Junta de l’Associació, G. 
G. per tot el treball realitzat 
i que segons ella, “no va ser 
pas poc...gràcies”,  doncs de 
res. L’important és participar. 
Ja hem anat informant de di-
versos actes, però seria molt 
llarg enumerar·los tots, volem 
destacar les 3 actuacions de 
la Coral “Cors Units” al llarg 
de les festes, molt bé ! També 
cal dir que els viatges, visites, 
espectacles, com ara el Play 
Back que va ser un gran èxit, 
visites, audicions, poesia, 
concerts, caminades, tallers, 
sopars dels de 80 anys i de 
les Noces d’or. Esperem  que 
tothom es sentís feliç i si ho 
hem aconseguit cal sentir·se 
satisfets.
Gràcies a tothom per fer·ho 
possible. 

www.carretilles.com
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Dissabte va tenir lloc a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada el 
mercat de cooperatives esco-
lars creades pels alumnes de 
5è de Primària, en el marc del 
programa Cultura Emprene-
dora a l’Escola. Aquest projec-
te està impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona i coordinat, a 
nivell local, pels departaments 
d’Ensenyament i Universitats 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament.  
Enguany les cooperatives par-
ticipants van ser sis: Tot Coses 
i Detalls Maristes dels Maris-
tes, Cinquelàpies i Copito de 
les Escolàpies i, finalment, Els 
Millors Cooperatius i Units No-
saltres Podem de l’Acadèmia 
Igualada. Totes elles van oferir 
els productes elaborats durant 
el curs i els assistents van po-
der comprar portallapis, punts 
de llibre, llibretes, articles de 
bijuteria, elements de decora-
ció o carteres, la majoria d’ells 
fets amb materials reciclats.  
Durant el matí, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i el 

Les cooperatives escolars van vendre els seus productes a la plaça de l’Ajuntament.

Mercat de Cooperatives de Maristes, 
Escolàpies i Acadèmia Igualada

Segons les dades de la dar-
rera Enquesta de Població 
Activa (EPA), un total de 
3.657.600 persones porten 
més d’un any a l’atur. Tècni-
cament són aturats de llar-
ga durada. Avui són  el 60% 
dels gairebé sis milions de 
les persones que estan 
sense feina. Alguns volen 
ser optimistes i prediquen 
que s’ha iniciat la recupe-
ració. Però l’atur de llarga 
durada segueix creixent. 
Per encàrrec de la funda-
ció ‘Alternativas’ Sara de la 
Rica, i Brindusa Anghel han 
redactat l’informe “Los pa-
rados de larga duración en 
la España de la crisis actu-
al”, que diu que mentre els 
joves encara es poden re-
convertir cap a sectors com 
l’hostaleria - encara que si-
guin a precari i mal pagats 
- els que estan entre els 45 
i els 55 no tenen masses 
opcions. Més d’un milió de 
persones ja porten més de 
dos anys a l’atur i estan en 
risc de passar-hi la resta de 
la seva vida activa. 
El risc de caure en aquest 
pou d’aturats sense futur, 
s’incrementa amb l’edat. El 
primer trimestre del 2014 va 
ser ‘positiu’ perquè es va dir 
que hi havia 300.000 aturats 
menys que l’any anterior, 
però van créixer en 150.000 
més els que portaven més 
d’un any sense feina. Men-
tre la crisi ha incrementat 
el nombre d’aturats en un 
170% des que va començar 
‘oficialment’ el 2008, el vo-
lum dels afectats per l’atur 
de llarga durada s’ha incre-
mentat en un 635%. Xifres 
escandaloses que gairebé 
ningú gosa explicar.
Ni els mateixos sindicats en 
parlen massa, resignats i 
desbordats per una situació 
amb la que no poden lluitar. 
Desapareixen empreses 
i coneixement. Abans les 
empreses reduïen plantilla 
però conservaven maqui-
naria i instal·lacions. I en 
cas de revifada disposaven 
de la capacitat de creixe-
ment. Ara desapareixen. La 
maquinaria es malvèn i les 
instal·lacions es desmunten 
i només en queden fantas-
mes, ferrallistes, okupes i 
grafitis. 
I les xacres psicològiques 
creixen en veure que s’aca-
ba l’atur i els subsidis, men-
tre ells encara tenen una fa-
mília per alimentar i no els 
queda cap esperança de 
que aquesta situació pugui 
tenir un tomb. Així es fan 

PERE PRAT

gecs i mànegues comptant 
com arribar a la jubilació 
que almenys ‘els asseguri’ 
unes entrades regulars.
La OCDE reclamava a Es-
panya, que desenvolupés 
mesures per evitar l’exclusió 
social. Però sense abusar 
dels subsidis, per evitar que 
compensi més estar aturats  
que continuar cercant feina. 
I és que com diu Sandalio 
Gómez, professor emèrit 
de Direcció de Persones de 
l’IESE, Espanya és el país 
amb les prestacions més 
altes, tant pel que fa a la 
durada, com en la quantia. 
I també en el nombre d’atu-
rats. En canvi en dels altres 
estats europeus, quan algú 
cau a l’atur, l’ajuden fent-li 
una formació efectiva. Ha 
de dedicar les 8 hores i no 
es queda a casa. 
Potser han d’agafar-se a 
feines socials que no són 
molt ben retribuïdes, però al 
menys són dignes. Però ací 
s’ho poden pensar. I com no 
es generen llocs de treball, 
ni se sap en què formar-se 
per tenir més opcions. Els 
cursos de formació s’han 
convertit en finançament 
espuri de polítics, patronals 
i sindicats i no en l’eina de 
redreçament d’aquesta xa-
cra. I masses es recreen en 
el miratge. D’un repartiment 
de treball temporal se’n diu 
recuperació del mercat del 
treball. I de qualsevol indici 
positiu en volen fer una ban-
dera d’optimisme. Però el 
realisme s’acaba imposant. 
La situació encara seria 
més escandalosa si es des-
cartés el turisme, que és qui 
encara genera treballs, mal-
grat siguin poc qualificats,.
No es pot oblidar que hi ha 
més de 800.000 joves que 
no troben feina i que han 
acabat estudis (alguns uni-
versitaris, amb màsters i 
postgraus) Tenen entre 20 i 
29 anys. Això retarda l’inici 
de la vida familiar, l’arribada 
dels fills i els projectes per 
portar una vida semblant 
a la dels seus pares. Però 
com no poden fer-ho han 
de cercar alternatives. Vi-
uen dependents de les fa-
mílies o amb la incertesa de 
l’emigració. Però els polítics 
segueixen inflant pit parlant 
de l’excel·lència de la seva 
gestió, sense que els caigui 
la cara de vergonya, quan 
haurien de tenir la humilitat 
de reconèixer que només 
fan el que poden, que és 
ben poc.  

Atur de llarga 
durada

primer tinent d’alcalde d’En-
torn i Promoció Cultural, Jo-
sep Miserachs, van visitar les 
parades i van poder comprar 
alguns articles. També van 
lliurar als cooperativistes un 
diploma acreditatiu de la tasca 
realitzada durant el projecte. 
La jornada va comptar igual-
ment amb la visita de tècnics 
de la Diputació que coordinen 
el projecte a la província de 
Barcelona.  
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 tal de registrar-la, 
han participat en una sessió 
d’assessorament i han sol-
licitat el permís d’instal·lació 
del mercat a la via pública. 
Una part dels beneficis que 
han obtingut amb la venda 
dels productes del mercat els 
destinaran a diferents ONGs 
locals. 
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Les instal·lacions del Club 
Amics del Gos van acollir el 
passat diumenge 25 de maig 
la 4rta Trobada de Beagles, 
un esdeveniment que té l’ob-
jectiu d’oferir un espai de tro-
bada on els propietaris de tot 
Catalunya de gossos d’aques-
ta raça puguin compartir expe-
riències.
L’esdeveniment va ser tot un 
èxit de participació, superant 
amb escreix les xifres de les 
anteriors edicions. En total es 
van inscriure 93 gossos de 
raça beagle, que sumat als 
centenars de persones –entre 
propietaris, familiars i amants 
dels gossos en general-  van 
omplir de gom a gom les 
instal·lacions del Club Amics 
del Gos. Els participants van 
poder participar en d’una àm-
plia programació: tres tallers 
d’educació canina a càrrec de 
Sandra de Campus Dog, una 
diversitat de jocs olfactius a 
càrrec de l’empresa Educan, 
xerrades formatives, sorteigs..
Encara que aquesta raça exis-
teix des de fa més de 2000 
anys, el desenvolupament mo-
dern de la seva cria va comen-
çar a Gran Bretanya entorn 
dels anys 1830 juntament amb 
altres races com els talbot, el 
north country beagle, el sout-
hern hound i possiblement el 

Els beagles van ser els protagonistes de la trobada.

Trobada de beagles d’Amics del Gos i 
fira a Cal Font d’adopció d’animals

harrier. Els beagles han estat 
representats en la cultura po-
pular des de l’època isabelina 
tant en la literatura com en la 
pintura i, més recentment, al 
cinema, els còmics i la televi-
sió. Sovint se cita a Snoopy, 
un dels personatges principals 
de la tira còmica Peanuts, 
com «el beagle més famós del 
món»

Fira a Cal Font
El passat dissabte 24 de Maig 
va tenir lloc la I Fira d’Adop-
ció d’Animals de Companyia 
a Igualada. La Fira, ubicada a 
la cèntrica Plaça de Cal Font, 
va agrupar diverses associa-
cions que tenen una mateixa 
finalitat: vetllar pel benestar 
dels animals abandonats del 
nostre païs. A més, es va po-
der gaudir de diversos tallers i 

activitats  a càrrec de diversos 
educadors canins (DogsCam-
pus, Agrapes i AKAI), de l’Hos-
pital Veterinari d’Igualada, de 
la casa de pinsos Husse i de la 
FurgoPelu.  El dia va trànscor-
rer en un bon ambient festiu i 
amb l’afluència de moltes per-
sones que es van interessar 
pel dur treball al que s’enfron-
ten les protectores d’animals 
abandonats. 
La Fira va culminar amb una 
emotiva passarel•la protago-
nitzada per gossos que espe-
ren una família que els estimi 
per sempre. En definitiva, una 
jornada per sensibilitzar i fo-
mentar l’adopció d’animals de 
companyia vers la seva com-
pra, recaptació de fons per les 
protectores i divulgació per 
una tinença responsable.
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Les varius són la manifestació 
de la malaltia venosa crònica. 
La pesadesa, el cansament i 
l’inflament de les cames a vega-
des són els primers símptomes 
abans d’aparèixer les varius. 
L’evolució de les varius és sem-
pre progressiva, augmentant en 
major número en el mateix es-
pai de temps anterior.

Per què és veritat que estar 
dret o assegut amb les ca-
mes baixes molt temps afa-
voreix el desenvolupament 
de les varius?

Perquè la gravetat és una força 
que dificulta el retorn venós nor-
mal i per tant afavoreix que la 
paret de les venes, que és molt 
fina i dèbil, es dilati arribant a 
inutilitzar les vàlvules que impe-
deixen el lliscament de la sang 
cap als peus i acabin no tancant 
correctament i invertint el flux 
venós i per tant el desenvolupa-
ment de varius per augment de 
la pressió venosa.

Per què és mentida que els 
massatges amb aigua ca-
lenta seguits d’aigua freda 
en la dutxa, siguin benefici-
osos per la circulació?

Perquè la calor de l’aigua ca-
lenta és tan perjudicial com la 
calor de l’estiu, d’una estufa, llar 
o d’una manta elèctrica doncs 
provoca una dilatació en les ve-

nes, alentint la circulació i em-
pitjorant la insuficiència venosa. 
Només s’han de fer massatges 
o dutxes en aigua temperada i 
acabar amb aigua freda, que 
contrau les venes superficials. 
Per això a l’hivern hi ha una 
gran millora dels símptomes va-
ricosos.

Per què es un fals mite que 
a l’estiu no es poden tractar 
les varius?

Des de sempre es creu popular-
ment que en èpoques de calor 
no s’han d’operar ni tractar les 
varius amb tècniques esclero-
sants o làsers. Aquesta creen-
ça no té cap base científica i 
simplement es basa en l’error 
de pretendre aconseguir resul-
tats estètics immediats per lluir 
cames en l’època estiuenca, 
ja que és impossible, pel llarg 
temps de reabsorció que re-
quereix una variu tractada fins 
que desaparegui, demostrant 
i corroborant que els tracta-
ments tant quirúrgics de cirurgia 
làser com fibra òptica, l’esclero-
teràpia o làser transdèrmic de 
les varius, no tenen cap efec-
te negatiu sobre la circulació, 
aconseguint correctes resultats 
sense cap contraindicació ni 
efectes secundaris.

Per què és fals que a l’estiu 
una persona amb varius no 
ha d’anar a la platja ni pren-
dre el sol?

Sí que és cert que la calor del 
sol provoca una dilatació ve-
nosa superficial afavorint el 
desenvolupament de noves va-
rius, però com que el nociu és 
la calor provocada pels rajos in-
frarojos del sol i no els ultravio-
lats, que són els que ens posen 
morenos, aquests no tenen cap 
efecte negatiu sobre la circula-
ció i per tant si protegim de la 
calor del sol la nostra pell de les 
cames, mullant-la freqüentment 

amb aigua freda, es pot posar un 
tan moreno tot el que es vulgui... 
això sí, amb la protecció solar 
adequada. Una altra solució és 
anar a la platja durant les hores 
del dia que el sol escalfa poc, 
com a primera hora del matí o a 
mitja tarda

Per què és veritat que l’exer-
cici és tan important per mi-
llorar la circulació?

Tots els esports o exercicis que 
moguin les cames com cami-
nar, nedar, bicicleta, etc. mi-
lloren la circulació venosa de 
les cames perquè la contracció 
muscular del panxell buida les 
venes tant superficials com pro-
fundes ajudant a la circulació de 
retorn i impedint l’estancament 
de sang i la dilatació anormal 
d’aquests sectors venosos, per 
tant preveuen les varius.

Per què és fals que els grans 
esportistes els surten varius 
en totes les extremitats?

L’excés d’exercici obliga que a 
l’extremitat li arribi major volum 
de sang per via arterial per co-
brir les necessitats d’oxigen 
dels músculs que s’estan exer-
cint, però també augmentarà 
el retorn venós degut a aquest 
gran volum de sang entrant i per 
tant amb el temps hi haurà un 
major desenvolupament de les 
venes, sobretot les superficials, 
semblant que es tinguin varius 
però sols són venes normals di-
latades.

Per què és cert que els viat-
ges de llarga durada en avió 
poden provocar complica-
cions trombòtiques en les 
cames?

Des de fa alguns anys es co-
neix com la “Síndrome de la 
classe turista” per la immobilitat 
que obliga a tenir el passatger 
en espais molt estrets en vols 
de llarga duració, però poste-
riorment s’ha descobert que a 
més de la immobilització també 
tenia a veure la disminució de 
la pressió en cabina normal en 
tots els avions. Aquesta asso-
ciació facilita en persones amb 
malalties de la circulació venosa 
com varius amb insuficiència o 
trastorns de la coagulació de la 
sang i també en malalties cardi-
orespiratòries la possibilitat de 
provocar una trombosi venosa 
en els membres inferiors, que es 
manifesta sobretot al arribar al 
destí i en un petit percentatge en 
forma d’embòlia pulmonar. Per 

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

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

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

tant s’aconsella en aquestes 
persones amb aquests factors 
de risc a més de fer el tracta-
ment preventiu anticoagulant 
abans d’embarcar, portar mitges 
o mitjons de compressió, aixe-
car-se i caminar, fer exercicis de 
flexió i extensió en els peus per 
contraure els músculs bessons i 
afavorir el retorn venós.

Per què és fals que existei-
xen les “varius internes” en 
les cames?

En els membres inferiors el 
desenvolupament de varius és 
sols superficials i està localit-
zat a nivell de la xarxa veno-

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

sa subcutània que es dilata, 
passant de trajectes més o 
menys rectilinis a tortuosos i 
segons la seva mida pot fer 
relleu a la pell. Però a nivell in-
tern sols pot haver insuficiència 
per destrucció de les vàlvules 
de les grans venes profundes, 
però mai aquestes es conver-
tiran en varius, però si poden 
ocasionalment arribar a facilitar 
el desenvolupament de varius 
superficials a través de les co-
municacions que hi ha entre el 
sistema venós profund i superfi-
cial. Per tant quan parlem popu-
larment de “varius internes” ens 
referim a un trastorn de la circu-
lació profunda sense observar 
varius superficials.

Veritats, mentides i 
mites en la prevenció 
i tractament en les 
varius.

Desenvolupament trombosi venosa

Comunicació venes superficials i profundes



El Consell Comarcal canviarà les condicions a les 
empreses davant les queixes del menjar a les escoles
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Cada dia, s’han de servir 1.300 
menús escolars als coŀlegis 
d’educació primària i a l’IES 
Alexandre Riquer de Calaf, 
l’únic d’educació secundària 
de l’Anoia que té horari partit. 
Aquest és un servei públic que 
gestiona el Consell Comarcal, 
que atorga la concessió a una 
empresa especialitzada. En el 
cas de l’Anoia, és l’empresa 
Serunion la responsable de 
tenir a punt, cada dia, el men-
jar escolar. 
Darrerament, però, s’han de-
tectat queixes d’alguns cen-
tres per la qualitat del men-
jar, i, més exactament, per la 
seva presentació. Aquest fet 
ha motivat canvis significatius 
en el plec de condicions que, 
a partir d’ara, haurà de com-
plir l’empresa que es faci amb 
aquest servei. 

Nou plec de condicions
L’aprovació d’aquest plec de 
condicions va tenir lloc aquest 
dimarts al ple del Consell, amb 
els vots a favor del govern 
CiU-ERC, PP i ICV-EUiA, i el 
contrari de PxC i PSC. Mem-
bres de l’Ampa de Jorba i de 
l’IES de Calaf van ser pre-
sents al saló de plens.
El conseller del PSC i regidor 
a Calonge de Segarra, Ramon 
Campà, ha explicat a La Veu 
que “fa mes de dos mesos 
que varem tenir queixes del 
intitut de Calaf a propòsit de 
la qualitat del menjar. L’Ampa 
va decidir anar-hi un dia amb 
tres mares a provar-lo, i efec-
tivament, no es podia menjar”. 
Com que el servei s’havia de 
tornar a licitar a final d’aquest 
curs, el conseller socialista va 
iniciar accions per intentar “mi-
llorar-ne la qualitat”. Campà 
ha mostrat la seva sorpresa 
pel fet que part del menjar que 
subministra l’empresa conces-
sionària actual “arriba elaborat 
des de Màlaga. Ens va sem-
blar surrealista, però com que 
és una empresa que fa menjar 
per aeroports, presons, esco-
les etc.. treballa amb quanti-
tats industrials... Per millorar 
la qualitat del servei s’havia 
d’aconseguir canviar les bases 
del concurs”. El PSC, però, 
va acabar votant en contra 
del nou plec de clàusules pel 
fet que “tot i que s’han inclòs 
les nostres demandes, s’ha 
fet d’una manera confusa, és 
a dir que no exigeix aquesta 

Imatge habitual a l’hora de dinar en qualsevol menjador escolar.

Demanen 19 anys de presó per 
l’acusat del crim de Cabrera d’Anoia
CABRERA D’ANOIA / LA VEU

La Fiscalia demana 19 anys 
de presó per a un home acu-
sat d’haver assassinat la seva 
parella al seu domicili de Ca-
brera d’Anoia i haver enterrat 
en una finca de la seva pro-
pietat el cadàver, que no va 
ser trobat fins transcorregut 
un any del brutal crim.
Un jurat popular jutja des 
d’aquesta setmana a l’Audi-
ència de Barcelona el pre-
sumpte assassí, José G., a 
qui el fiscal acusa d’un delicte 
d’assassinat amb traïdoria 
per haver atacat la seva dona 

de forma sobtada i inespera-
da, quan ella es trobava al llit i, 
per tant, sense possibilitat de 
defensar-se.

Cops al cap amb un martell
Segons el ministeri públic, 
l’acusat va assassinar la seva 
dona a l’habitació de matrimo-
ni del seu domicili de Cabrera 
d’ Anoia, assestant-li almenys 
sis cops al cap amb un martell, 
en una data no determinada 
de juny de 2011 .
El mateix acusat va denunciar 
al febrer de 2012 la desapari-
ció de la seva parella, i les res-

tes mortals van ser trobades 
mesos després en una finca 
propietat del suposat assas-
sí, pel que van procedir a la 
seva detenció com a princi-
pal sospitós del crim.
A més d’una condemna de 
19 anys de presó, la Fisca-
lia demana que el processat 
indemnitzi amb 50.000 euros 
als familiars de la víctima.
José G.R. ja romania en pre-
só provisional a l’espera de 
judici des de la seva deten-
ció, prop d’un any després 
que presumptament assassi-
nés a la seva companya.
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Estètica poc 
agradable del menjar 
han provocat queixes 
en alguns centres per 
que s’exigeixi més a 
l’empresa 
concessionària

Cada dia, s’han de 
servir 1.300 menús 
escolars a centres 
de primària de tota la 
comarca i a l’IES de 
Calaf, l’únic que 
fa horari partit

qualitat que demanàvem”. 
Campà considera que aquest 
és un “tema molt sensible. Ca-
laf és el únic institut que fa la 
jornada complerta, però la res-
ta són escoles de primària on 
els nens necessiten una bona 
alimentació per el seu creixe-
ment i una dieta equilibrada en 
sucres i nutritius. No entenem 
que en un tema tan important 
el Consell Comarcal tingui una 
actitud tan passiva. Al final, els 
nens i nenes són de tota la co-
marca”. Els grup comarcal so-
cialista ja ha avisat que pensa 
presentar aŀlegacions en els 
propers dies. 

Menús religiosos
D’altra banda, PxC va votar 
en contra per mostrar la seva 
disconformitat pel fet que als 
menjadors escolars se servei-
xin menús adaptats a les reli-
gions dels alumnes. El conse-
ller igualadí Robert Hernando 
va afirmar que “considero un 
disbarat majúscul que amb 
els impostos de tots nosaltres 
s’hagin de pagar menús espe-
cials per satisfer fanatismes 
religiosos com l’islam, perquè 
l’islam no ha de formar part de 
la nostra societat i molt menys 
pagant de les nostres butxa-

ques, una ajuda social no és 
un restaurant a la carta”, ma-
nifestacions que van aixecar 
les crítiques frontals de tota 
la resta dels grups polítics co-
marcals. PxC també va dema-
nar que a les clàusules s’obli-
gui que els productes siguin 
de proximitat i que les empre-
ses adjudicatàries siguin de la 
comarca, però això contradiu 
la normativa europea. “No té 
sentit formar part d’Europa si 
jo, a Calaf, no puc donar de 
menjar botifarra de Calaf”, diu 
Hernando.

El govern comarcal 
treu ferro a l’assumpte
El govern  comarcal CiU-ERC, 
tot i reconèixer l’existència de 

problemes amb el servei ac-
tual, ha volgut treure ferro a 
aquest assumpte i ha incidit 
més en la recerca d’una solu-
ció. 
El conseller d’Educació, l’al-
calde bruquetà Carles Castro 
(CiU), ha explicat a La Veu 
que “hem estat buscant el 
consens per arribar a un bon 
acord amb els grups polítics 
comarcals. És cert que es va 
detectar algun problema, però 
jo mateix he anat a menjar en 
alguna d’aquestes escoles i 
puc dir que no es tracta d’una 
mala qualitat, sinó d’una pre-
sentació poc agradable, que fa 
que als nens els costi menjar 
el que els posen a la safata”. 
El conseller posa l’exemple de 

la salsa de tomàquet, que “era 
de caràcter industrial i canvi-
ant-la per una més com la que 
ens trobem al supermercat, el 
sabor és diferent”. També les 
salsitxes. “Alguns es queixa-
ven del color, però resulta que 
són de pollastre”, diu.
Castro afirma que el 95% de 
les soŀlicituds dels grups s’han 
incorporat al plec de condici-
ons, a excepció de “les que 
incomplien la normativa. Por-
tem més de dos mesos fent 
reunions, i això ja no es podia 
allargar més. Garanteixo que 
el nou plec s’ha fet vetllant 
molt la seguretat alimentària 
dels escolars, la varietat dels 
aliments, i la proximitat dels 
mateixos”. A més, a diferèn-
cia d’ara, “en el futur s’estarà 
molt més vigilant que l’empre-
sa concessionària compleixi 
el que diu que farà per poder 
guanyar el concurs”. Per al 
conseller d’Educació “el ser-
vei de menjador escolar s’ha 
de garantir amb qualitat a to-
tes les escoles públiques de 
la comarca, i això és que el 
que fem. La normativa s’ha de 
complir”.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Tres-centes vint-i-dues perso-
nes es van acostar a Can Pa-
passeit per donar sang durant 
la Marató celebrada el pas-
sat divendres, a Vilanova del 
Camí. D’aquestes 322 donaci-
ons, finalment 290 es van fer 
efectives i la resta, 32 en total, 
varen ser oferiments de per-
sones que en aquell moment 
no varen poder donar sang. 
Des del Banc de Sang i Teixits 
han ressaltat la xifra de les 34 
persones que no havien donat 
mai sang i que es van iniciar 
en la donació en aquesta Ma-
rató.
Aquesta campanya ha fet 
augmentar els baixos índex 
de sang existents al BST. 
L’organització es mostra avui 
satisfeta pel resultat, tot i que 
el nombre de donants és una 
mica inferior a l’any passat, 

consideren que la jornada va 
ser tot un èxit. 
Una vegada més s’ha confir-
mat la participació més alta de 
les dones que van fer un total 
de 182 oferiments enfront dels 
140 que van fer els homes, 
malgrat poden donar sang un 

Un total de 322 oferiments de donants 
a la Marató vilanovina

cop més a l’any.
Des del Banc de Sang i Tei-
xits, l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i l’Associació de Do-
nants de Sang de l’Anoia, han 
agraït i felicitat a tots els par-
ticipants i col·laboradors en la 
jornada.

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU

El passat 5 de maig de 2014 
es va iniciar el curs de 60 ho-
res Gestió Comercial i factura-
ció per ordinador organitzat per 
Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
L’objectiu del curs, que és el pri-
mer que es realitza a les instal·
lacions del Centre d’Innovació 
Anoia, és dotar als/les alumnes 
d’eines informàtiques d’última 
generació per aprendre a ges-
tionar documentació comercial, 
logística i mostrar el circuit co-
mercial de compres i vendes. 
Durant les diferents sessions, 
els 17 alumnes participants, 
han aprofundit en la gestió co-
mercial amb la implementació 
informàtica de programes de 
gestió comercial, parametritza-

ció, manteniment d’arxius mes-
tres, procediments comercials 
estàndard a compres i vendes, 
gestió de magatzem, tresoreria, 
informes i dissenys de docu-

Finalitza el curs de gestió comercial 
i facturació per ordinador

ments i les novetats en aquest 
àmbit del 2014 (normativa 
SEPA) i criteri de caixa. Tot això 
combinat amb casos pràctics.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Associació de Comerciants 
del Mercat de Sant Hilari ha 
repartit ja prop de 800 targetes 
fidelitat entre els clients. Dis-
sabte bona part de la clientela 
va  gaudir del sopar a la pla-
ça del Mercat, amb motiu del 
30 aniversari de l’equipament 
municipal. Unes 700 persones 
s’hi van aplegar per compartir 
el berenar sopar que també 
va permetre als afeccionats 
seguir la final futbolística de la 
Champions. 
El bon ambient, la conversa 
distesa i la col·laboració entre 
comerciants del mercat i els 
restaurants i bars de la zona 
va permetre als assistents 
gaudir d’una nit molt agrada-
ble i seguir el partit de futbol 
entre l’afició madridista i atlèti-
ca, per mitjà d’una gran panta-
lla instal·lada a la plaça. 
La festa va comptar amb una 
nodrida representació institu-
cional de bona part del con-
sistori vilanoví que van voler 
reconèixer els 30 anys de vida 
del mercat, un equipament 
que malgrat els alts i baixos 
està emplaçat en un punt neu-

ràlgic de la població i facilita la 
proximitat i la interacció social.
Aquest dimarts, els comerci-
ants del Mercat, s’han reunit 
amb l’alcaldessa Vanesa Gon-
zález i amb el nou regidor de 
Promoció Econòmica, Jordi 
Baron, una trobada que els 
ha permès conversar i tractar 
temes d’interès no només per 
als paradistes del mercat, sinó 
també per a la dinamització 
en general del comerç de pro-
ximitat. I és que, com ens ex-
plicava avui la presidenta de 
l’Associació de Comerciants 
del Mercat, Conxita Roca, “cal 
trencar amb alguns tòpics que 
fan mal” al desenvolupament i 
la instal·lació de nous negocis 
dins el mercat, com per exem-
ple, els costos. Roca ens re-
cordava que el lloguer de les 
parades és força econòmic i 
que juntament amb el mante-
niment pot oscil·lar només al 
voltant dels 150 euros men-
suals, quantitat que estimula 
noves obertures de parades 
que actualment esperen poder 
pujar la persiana i donar més 
vida al mercat, així com ampli-
ar la seva oferta comercial. 

El 30è aniversari del Mercat 
anima a mantenir viu 
l’equipament 

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura



26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de maig de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, a través de l’àrea de 
Promoció Econòmica forma 
part de la xarxa d’entitats del 
programa d’assessorament a 
l’emprenedoria Catalunya Em-
prèn. Aquest programa ofereix 
informació, suport i assesso-
rament a les persones em-
prenedores que volen portar a 
terme un projecte empresarial. 
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, gràcies a un conveni 
signat amb l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt i l’Ajunta-
ment d’Òdena, també ofereix 
aquest servei a les persones 
d’aquests dos municipis que 
vulguin obrir un negoci. La 
xarxa Catalunya Emprèn tam-
bé està integrada pel Consell 

Comarcal de l’Anoia, que lide-
ra el projecte a l’Anoia, i tam-
bé l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Ajuntament de Masquefa.
Concretament els serveis que 
es donen des de la Xarxa són 
els d’una primera informació 
i orientació sobre tràmits, in-
centius i formes jurídiques; 
el procés d’assessorament a 
l’hora de fer el pla de viabilitat 
del negoci; formació, jorna-
des i seminaris de l’àmbit de 
l’empresa i de l’emprenedor/a; 
i per últim el servei de conso-
lidació empresarial un cop el 
negoci estigui engegat.
El servei es troba ubicat en 
el Centre d’Innovació Anoia, i 
compta amb un viver d’empre-
ses amb vuit despatxos per 
a nous emprenedors/es, una 

Assessorament a l’emprenedoria 
de Vilanova amb la xarxa Catalunya Emprèn

sala d’actes, aules de forma-
ció i una aula TIC.
Per més informació us podeu 
adreçar al Centre d’Innova-
ció Anoia situat al carrer dels 
Impressors, 12 de Vilanova 
del Camí (Polígon de la Rie-
ra de Castellolí) o trucant al 
938054411 – ext.5 
El projecte Catalunya Emprèn 
està subvencionat pel Depar-
tament d’Empresa i Ocupació, 
el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social i el Fons Social 
Europeu.
La xarxa Catalunya Emprèn 
compta amb 5,3 milions d’eu-
ros i té per objectiu atendre 
prop de 30.000 emprenedors 
i ajudar a crear més de 4.000 
empreses durant el 2014. 

LA LLACUNA / LA VEU

Dilluns  dia 2
- A les 6 de la tarda al local Re-
creatiu (Piscina)
Inauguració de la  XI  SETMA-
NA DAURADA  
Presentació a càrrec de, la 
Sra. Santes de Blas,  Regido-
ra de Benestar Social, i inau-
guració a càrrec de la Hble. 
Sra. Neus Munté, Consellera 
de Benestar Social de la Ge-
neralitat de Catalunya. Tan-
cament a càrrec de l’Il·lm. Sr. 
Josep Parera, alcalde de la 
Llacuna.
- Seguidament,
Actuació d’en  Joan Capdevi-
la amb “CARRASCLET”. En 
acabar hi haurà un especial 
pica pica i  cava per a tots els 
assistents

Dimarts  dia 3
- A les 6,30 de la tarda, al local 
recreatiu (Piscina)
XERRADA: “ATENCIÓ SANI-
TÀRIA AL MUNICIPI DE LA 
LLACUNA”  a càrrec de la Sra. 
Remei Juncadella, Directora 
del Sector Anoia del SCS, la 
Sra. Roser Martinez,  respon-
sable d’Atenció Primària de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central, SCS, el Sr.  Xavier 
Bayona, Director del Servei 
D’atenció Primària de l’Anoia 
de l’ICS  i el Sr. David Zumel, 
Director de l’equip d’atenció 
Primària Anoia Rural de I’ICS
- Seguidament:
BINGO amb  regals  originals. 
Per acabar  s’oferirà pa amb 
tomàquet amb  embotit i vi del 
país.

Dimecres  dia 4
- A les 6,30 de la tarda, al local 
recreatiu (Piscina)
TAULA RODONA  “ ATENCIÓ 
A LA GENT GRAN”. Coordina 
la Sra. Santes de Blas. Regi-
dora de Benestar Social. Po-
nents: la Presidenta del Casal, 
Sra. Ramona Travé,  la treba-
lladora Social, Sra. Fina Orti-
nez i la dinamitzadora, Sra.  
Carme Freixas.
XERRADA “ NOVETATS  EN 
TELEASSISTÈNCIA” a càrrec 
de la Coordinadora de l’Anoia 
i l’Alt Penedès, Sra. Adriana 
Arias
- Seguidament,  actuació:  

“ESPECTACLE D’ACORDI-
ONS”. I en acabar s’oferirà: 
coca i xocolata (La xocolata 
gentilesa de Cal tiquets).

Dijous dia 5
- EXCURSIÓ. Sortida a les 8 
de matí. A CASTELLÓ D’AM-
PURIES. Dinar a  LLANÇ. Tor-
nada sobre les 8 del vespre.

Divendres dia 6
- A les 6,30 de la tarda al local  
Recreatiu (Piscina)
“CONFERÈNCIES DE RE-
FLOTARA, TERÀPIES AL-
TERNATIVES”. A càrrec de la 
Sra.  Nita  Imbernon  Sànchez, 
fisioterapeuta
- Seguidament,
Festa recordant els anys 60, 
amb el grup DIA I NIT

Dissabte dia 7
- A les 7 de la tarda al local Re-
creatiu (Piscina)
SARDINADA típica, amb pa 
amb tomàquet i acompanyada 
de vi i postres. Preu: 3 € 
A continuació:
HAVANERES I RON CREMAT 
amb el grup d’havaneres: 
“PENJATS DE L’HAM”

Diumenge dia  8
- A les 12 migdia 
SANTA MISSA Cantada pel 
COR PARROQUIAL. Reco-
neixement de les persones 
(dones) nascudes l’any 1923 i 
(homes) 1925.
CONCERT CORAL “LA CUI-
TORA”  
- A les 2 del migdia
ESPLÈNDID DINAR DE GER-
MANOR  (local recreatiu pisci-
na)
En el transcurs d’aquest acte, 
s’homenatjarà als matrimonis 
que hagin fet les noces d’or 
des del juliol de 2013 fins al 
juliol de 2014
En acabar, “ESBART DAN-
SAIRE DE CASTELLDE-
FELS”
Tancament de la XI Setmana 
de la Gent Gran a càrrec de la 
Regidora de Benestar social i 
de l’Alcalde de la Llacuna
Lliurament d’obsequi a totes 
les persones més grans de 65 
anys que  assisteixin al dinar. 
Gentilesa d’Instal·lacions Pa-
rera i Endesa Punt de Servei.

Setmana de la Gent Gran 
a la Llacuna

CONCA D’ÒDENA / LA VEU

La Gerència Territorial de l’Ins-
titut Català de la Salut a la 
Catalunya Central ha donat 
la benvinguda a 21 nous resi-
dents que completaran la seva 
formació en atenció familiar i 
comunitària a diferents centres 
del territori. Enguany és la pri-
mera promoció d’infermeres 
internes residents que acullen 
els centres de l’ICS a la Cata-
lunya Central. Així, dels 21 pro-
fessionals que s’han incorporat 
enguany, disset són metges i 
metgesses i quatre són infer-
meres.
En total, durant el curs 2014-
2015, hi haurà 66 residents als 
centres de l’ICS a les comar-
ques del Bages, Osona i l’Ano-
ia. En la seva formació s’impli-
caran 47 metges i metgesses, 
i quatre infermeres, que exerci-
ran com a tutors.
A l’Anoia s’incorporaran sis re-
sidents (cinc de medicina i una 
d’infermeria), als CAP Iguala-
da Urbà i Santa Margarida de 
Montbui.
En l’acte de benvinguda dels 
nous residents de medicina i 
d’infermeria, hi van intervenir 
el gerent de l’ICS a la Catalu-
nya Central, Lluís Riu; el cap 
d’estudis de la Unitat Docent 
Multiprofessional de l’ICS de 
la Catalunya Central, Joan De-
niel; i la presidenta de la sub-
comissió d’infermeria, Montse 
Sallés. Sallés va centrar la 
seva intervenció en la incorpo-
ració de les quatre infermeres 
residents i va destacar que és
un orgull i un repte poder ofe-
rir-los una formació avançada 

i de qualitat. També va animar 
les residents a viure amb inten-
sitat aquest període d’especia-
lització, durant el qual podran 
conèixer diferents centres i 
maneres de treballar. Va tan-
car l’acte la coordinadora do-

L’ICS a la Catalunya Central formarà per 
primera vegada infermeres especialistes en 
atenció familiar i comunitària

cent del CAP de Manlleu, Sara 
Sánchez, que va explicar la 
seva experiència primer com 
a metgessa interna resident de 
medicina familiar i comunitària 
i, més endavant, com a tutora.

L’Ajuntament d’Igualada informa als 
comerciants de la ciutat que ha estat 
autoritzada la modi�cació de la franja 
horària comercial per tal que els 
establiments puguin romandre oberts 
�ns a les 24 hores d’aquest dissabte, 
31 de maig, amb motiu de la Nit de 
Shopping.

ANUNCI

CAMBRER/A
Imprescindible parlar català, bona presència, experiència 

demostrable en sala i coneixements bàsics d’ anglès

enviar CV amb foto al mail: 
igualadarestaurant@gmail.com

ES NECESSITA
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va re-
viure, el dissabte 24 de maig, 
els fets que van ocórrer al poble 
el 15 de gener de 1714, quan 
va ser saquejat i cremat per les 
tropes borbòniques. Tres-cents 
anys després, a l’entorn del nu-
cli antic, els poblatans es van 
traslladar a l’època dels seus 
avantpassats per recordar 
aquella lluita i aquella desfeta.
Al voltant de les 6 de la tarda 
a la plaça de l’Església, els 
Miquelets de Catalunya i el 
Regiment d’Hússars Hongare-
sos van recrear les formes de 
combatre del segle XVIII. Els 
soldats van fer instrucció i fins 
i tot van disparar les armes. En 
aquest mateix espai també es 
va muntar un campament de 
l’època.
Cap a 2/4 de 9 del vespre es 
va fer l’acte institucional de 
commemoració del Tricentena-
ri. En primer lloc, va intervenir 
la poblatana Marta Bartrolí, 
que va parlar sobre la Guerra 
de Successió i els fets ocorre-
gut al municipi el 1714. Sobre 
la Pobla, Bartrolí es va referir 
a la denúncia contra el rector 
Josep Marí, que des de 1711 
s’havia fet càrrec de la parrò-
quia poblatana, procedent de 
Gavà, i que era un austriacista 
convençut. Aquest posiciona-
ment li va suposar una forta 
repressió i se’l va acusar d’uns 
fets que no es van poder pro-

var mai. 
Després de dos anys de presó 
sense judici, va ser alliberat i va 
tornar a la Pobla de Claramunt, 
on va morir el 1732 i va deixar 
al poble la quantitat de diners 
suficient per poder restituir els 
ornaments de plata de l’esglé-
sia que havia estat saquejada 
i cremada divuit anys abans. 
Marta Bartrolí va cloure el seu 
parlament amb l’afirmació que 
“hem de tenir memòria per no 
oblidar la lluita dels nostres 
avantpassats en defensa de 
les llibertats del nostre poble. 
La memòria és la nostra força i 
també la nostra fortalesa”.
El torn d’intervencions el va 
tancar l’alcalde poblatà, Santi 
Broch. En un discurs impreg-
nat de patriotisme, Broch va 
dir que “el Tricentenari és una 
commemoració històrica que 

esdevé vital en els temps que 
estem vivint. Recordem els fets 
de 1714 que van significar la 
pèrdua de la llibertat del nostre 
poble, Catalunya, i el comen-
çament d’una llarga travessia 
de tres-cents anys dins de l’Es-
tat espanyol”.
L’alcalde va rememorar la der-
rota que van patir els nostres 
avantpassats i va assegurar 
que, com ells, ens hem d’ai-
xecar i treballar per tirar enda-
vant. Durant el seu parlament, 
Broch va reivindicar el dret a 
decidir del poble català i va 
afirmar que el 2014 pot ser “el 
principi d’una nova era per a 
Catalunya”. 
En record dels que van lluitar 
fa tres-cents anys, el màxim 
representant del Consistori 
poblatà va afirmar que “la fla-
ma no s’ha apagat i el senti-

La Pobla de Claramunt reviu els fets de 1714 
amb un marcat caire nacional

ment no ha mort sinó que ha 
perdurat en el temps. No hem 
d’oblidar mai aquest sentiment 
nacional i patriòtic de defensar 
el nostre país. Ara, més que 
mai, hem de fer pinya tots junts 
per consolidar i avançar en el 
futur de la nostra nació, que 
és Catalunya”. Els parlaments 
es van cloure amb el cant dels 
Segadors.

L’encesa del campanar, co-
lofó de la commemoració
Cap a les 9 del vespre, va co-
mençar a sortir foc i fum del 
campanar de l’església de 
Santa Maria. Aquesta simu-
lació de la crema que va patir 
la Pobla de Claramunt va ser 
el punt àlgid de la commemo-
ració. L’encesa es va acabar 
amb la baixada d’una senyera 
des de dalt del campanar que, 
tot i que hi va haver algunes 
dificultats, es va aconseguir 
desplegar.
Els actes de commemoració 
del Tricentenari van finalitzar 
amb la degustació d’un porc 
rostit que es va estar cuinant 
durant tot el dia. Molts pobla-
tans van assistir a aquestes 
activitats, que van organitzar la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i l’empresa Mapamundi 
Produccions. La Pobla de Cla-
ramunt forma part de la ruta de 
viles cremades el 1714 que es 
promou des de la Generalitat 
de Catalunya.

ÒDENA / LA VEU

Dins del cicle de concerts a 
esglésies i castells, a càrrec 
dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada, 
aquest proper diumenge dia 1 
de juny a les 12:30h , a la ca-
pella de Sant Miquel , Passeig 
de Sant Miquel, sn.
- Òdena té lloc el darrer dels 
concerts del cicle, amb un 
quartet de flautes de bec.
Les excepcionals condicions 
de sonoritat de la capella, la 
fan un marc idoni per a con-
certs de cambra i de petit for-
mat com aquest.

Sant Miquel d’Òdena 
acull el Cicle de 
Concerts a esglésies

MONTBUI / LA VEU

Estan obertes les inscripcions 
per al segon concurs de talents 
“Porque tú lo vales”, que està 
obert a la participació d’artistes 
i persones que tinguin un es-
pecial talent en modalitats com 
ara màgia, monòlegs, cançó, 
ball, poesia...El proper dia 27 
de juny tindrà lloc el càsting 
per seleccionar els participants 
que prendran part, el 18 de ju-
liol, en el gran festival “Porque 
tú lo vales” coincidint amb la 
celebració de la Festa Major. 
Els interessats a participar-
hi poden inscriure’s al Centre 
Cívic i Cultural o bé també a 
l’adreça de correu jovesmont-
bui@gmail.com. 

S’obren les inscripcions 
a “Porqué tú lo vales”
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Des del passat dissabte i fins 
aquest diumenge es celebra a 
les pistes de tennis municipals 
de Can Passanals la tercera 
edició de l’Obert Internacional 
de Tennis Arcadi Manchón. 
La prova d’enguany, amb un 
nivell de participants que su-
pera el d’anteriors edicions, 
ha començat amb partits molt 
intensos. La presentació, ce-
lebrada dijous passat al Local 
Social del Club Tennis Mont-
bui, va ser l’acte inaugural 
d’aquest torneig, que ahir va 
viure una nova jornada espe-
cial, amb la presència de l’exfi-
nalista del Godó Albert Portas, 
qui va realitzar un clínic.
La presentació del III Torneig 
Arcadi Manchón, conduïda 
per Joan Vidal, va comptar 
amb la presència del factòtum 
del mateix, Arcadi Manchón, 
qui en nom de la seva aca-
dèmia de tennis Top Tennis, 
va explicar als assistents tots 
els detalls del torneig d’en-
guany. Manchón va agrair 
especialment “el suport rebut 
per part dels patrocinadors 
i la iniciativa privada. Sense 
el seu suport seria impossi-
ble tirar endavant aquest tor-
neig”. L’extennista anoienc 
va agrair també la tasca “dels 
col·laboradors i persones que 
porten mesos treballant per fer 
possible aquest torneig”. Tam-

bé va explicar algunes de les 
grans atraccions del torneig: la 
presència del psicòleg Salva-
dor Sibina amb els joves –di-
lluns passat-, el clínic realitzat 
per Albert Portes –aquest di-
marts- o la realització d’un clí-
nic per a discapacitats –obert 
a tothom- el proper dissabte.
De la seva banda, el presi-
dent del Club Tennis Montbui 
Toni Marfil va assenyalar que 
“aquest any celebrem el nos-
tre 20è aniversari com a club 
i ho fem amb aquest gran tor-
neig que és possible gràcies 
a la bona feina de l’Arcadi i 
tot el seu equip. Ens agrada-
ria poder comptar molts anys 
amb aquesta col·laboració 
mútua amb l’Arcadi”. Marfil va 
explicar que “hi ha un esforç 
impagable d’una trentena de 
voluntaris, nois i noies, que 
són bàsics per al bon funcio-
nament del torneig”.
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero va valorar que aquesta 
tercera edició “és la consoli-
dació d’aquest gran torneig, 
un dels vuit millors que es re-
alitzen a Catalunya de la seva 
categoria durant l’any”. Rome-
ro va assenyalar que el torneig 
“és la cirereta dels 20 anys 
d’esforços del CT Montbui i 
una mostra de col·laboració 
entre l’àmbit públic i el pri-
vat”. El batlle va voler agrair 
“la gran tasca que realiza el 

Club Tennis Montbui i l’Arcadi 
Manchón amb la vessant for-
mació dels joves talents del 
tennis anoienc” i va recordar 
que “és un orgull que l’esforç 
que hem posat els montbui-
encs en aquestes pistes, tant 
el club com el consistori, con-
tinuï donant rèdits”. 
També hi va ser present el pre-
sident de la Federació Catala-
na de Tennis Joan Navarro, 
qui va explicar que “queden 
només vuit tornejos a Catalu-
nya com el vostre. Gràcies pel 
que feu i per aquest torneig, 
que permet que els nostres 
joves puguin jugar a casa, i te-

nir possibilitats d’anar sumant 
punts en la classificació ATP 
sense haver de desplaçar-se 
fora”.
Oriol Marcè, en representació 
de la Generalitat –és Sotsdi-
rector General d’Activitats Es-
portives i Infraestructures- va 
prendre part en l’acte i va des-
tacar que “és important que 
un torneig com aquest s’hagi 
pogut consolidar malgrat el 
context de dificultat econòmi-
ca que vivim”.
També hi va ser present en 
aquest acte Salva Sosa, un 
dels millors preparadors físics 
del circuit de tennis professio-

nal. Sosa, que va ser prepa-
rador de Novak Djokovic, va 
destacar la gran tasca orga-
nitzativa que realitza Arcadi 
Manchón amb aquest torneig. 
Cal recordar que durant tota 
aquesta setmana fins a 1.700 
infants de la comarca passa-
ran per les instal·lacions del 
CT Montbui per seguir de ben 
aprop la competició. 
Les semifinals es realitzaran 
dissabte i la gran final tindrà 
lloc el proper diumenge a 
partir de dos quarts de 12 del 
migdia a la pista central del CT 
Montbui.

Montbui és aquesta setmana la capital del tennis català 
amb el III Obert Internacional Arcadi Manchón

MONTBUI / LA VEU

Les obres per convertir els 
espais polivalents de Mont-
Àgora en cinc aules per a l’es-
cola García Lorca marxen a 
molt bon ritme i és previst que 
finalitzin durant aquest proper 
mes de juny. 
Durant els darrers tres mesos, 
operaris de l’empresa Inbisa 
han treballat en l’habilitació 
d’aquests espais, que seran 
quatre aules grans i una aula 
de petit format per al centre 
educatiu situat de forma an-
nexa al complex cultural Mont-
Àgora. Les obres es van adju-
dicar per un preu de 365.000 
euros IVA inclòs. 
El cost d’aquesta actuació 
l’assumeix el Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat, que va signar un conveni 
amb l’Ajuntament de Montbui 
a través del qual l’ens local as-
sumia la licitació i direcció de 
l’obra.
Els treballs s’han dut a terme 
a la  zona est de l’edifici, a la 

planta primera de Mont-Àgora, 
i a tocar de la pista poliespor-
tiva de l’escola. En total la 
superfície és de pràcticament 
360 metres quadrats, on s’hi 
està treballant per ubicar-hi 
quatre aules completes i una 
aula per a petits grups. Tam-
mateix s’està treballant per 
realitzar els accessos, la zona 
de lavabos i un traster. 
L’alcalde Teo Romero va re-
cordar que “aquesta actuació 
és molt important perquè sig-
nifica la solució a l’acumula-
ció de barracons al pati de 
l’escola. El batlle assenyala 
que “oferir la màxima qualitat 
educativa passa també per 
disposar d’instal•lacions dig-
nes i adequades”. Romero 
va remarcar també que “amb 
aquestes aules, donem una 
solució a la reivindicació de 
la comunitat educativa. Re-
alment ha estat una solució 
imaginativa, fruit de la col-
laboració entre l’Ajuntament 
de Montbui i el Departament 

d’Ensenyament. Tot plegat tin-
drà com a grans beneficiaris  
als alumnes i mestre de l’es-
cola García Lorca”.
Amb la posada en funciona-
ment d’aquestes cinc aules, 
el proper setembre, l’escola 
Garcia Lorca completarà els 
espais assolits arran la remo-
delació de l’any 2003. El pas 
d’una a dues línies educatives 
havia fet que l’equipament 

existent fos insuficient i que 
s’haguessin d’instal·lar dife-
rents mòduls prefabricats al 
pati de l’escola durant els dar-
rers anys. I el projecte d’am-
pliació del centre, previst per 
l’anterior govern de la Genera-
litat, va ser considerat inviable 
econòmicament per l’actual di-
recció de la Conselleria d’Edu-
cació.

Les noves aules de l’escola Garcia Lorca, a Mont-Àgora, a punt 
El següent pas, la nova Bi-
blioteca
Des de l’Ajuntament de Mont-
bui s’està treballant per con-
cretar el finançament neces-
sari per realitzar els treballs 
d’adequació del mobiliari de 
la nova Biblioteca. Un cop es 
concreti aquest tema,  l’equi-
pament podria ser una realitat 
durant els propers mesos. 
El nou equipament té 1.300 
metres quadrats de superfí-
cie i ocuparà dues plantes. 
A la de baix es podran trobar 
diferents zones temàtiques (hi 
haurà l’espai infantil i també el 
de publicacions periòdiques, 
revistes i diaris), mentre que 
a la de dalt es podrà trobar el 
fons general de la Biblioteca, 
així com també una gran sala 
d’informació i diferents espais 
polivalents. No hi faltaran sa-
les temàtiques -com un espai 
àudiovisual-, un espai de su-
port, el despatx de direcció, 
un magatzem logístic, espai 
documental, entre d’altres. 
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EL PART EN LES GATES

Podem classificar el part en 
3 etapes ben diferenciades:
 1ª etapa: ETAPA DEL PART
És on es donen les contracci-
ons uterines i la dilatació del 
coll del úter, el més  normal 
és que no duri més de 6 hores 
aproximadament, la gata 
comença a estar inquiet, 
es neteja compulsivament 
i vocalitza. A  mesura que 
s’apropa la 2ª etapa del part 
l ’animal busca un lloc tran-
quil i  aïllat.
 2ª etapa: NAIXEMENT DELS 
GATETS :
En general es completarà 
a les 2-6 hores després del 
naixement del primer gatet 
però a vegades pot durar 
12h. L’expulsió del primer 
gatet pot venir acompanyat 
d’unes grans vocalitzacions 
per  part de la mare.

3ª Etapa del part: EXPULSIÓ 
DE LES PLACENTES:.
Entre cada naixement, la 
gata retira i es menja les 
placentes, talla el cordó 
umbilical i  neteja els gatets. 
Algunes gates poden alletar 
les cries mentre el part con-
tinua. L’ingesta de les pla-
centes no és ni dolent ni bo!. 
Però el més assenyat sembla 
ser retirar-les perquè no se 
les mengi.

De cap llarg i estret que forma un tri-
angle sense interrupcions en els bigo-
tis, separació entre els ulls no menor 
que l ’amplada d’un ull;  crani pla; nas 
llarg i recte sense interrupcions; sense 
inclinació al nas; musell fi  i  en forma 
de falca. Les orelles: impressionant-
ment llargues, puntejades, amples a 
la base, continuant amb les línies de 
la falca, de mida mitjana; inclinades 
cap al nas en harmonia amb la falca 
i les orelles; no creuades. Els ulls en 
forma d’ametlla de color blau profund.
De cua llarga, prima, estrenyent a un 
punt  fi ;  els pèls de la cua s’estenen 
com plomes amb pelatge fi sedós, sense 
una capa base llanosa, molt engan-
xat al cos; el pèl és més llarg a la cua. 
Poden variar de color del vermell pas-
sant pel color crema blau crema i lila 
crema; punt tortuga en foca i xoco-
lata; i  punt linx en foca, xocolata, 
blau, lila, vermell,  tortuga xocolata, 
crema blau, lila crema, i foca tortuga .
El pelatge és d’un color sòlid, fins i tot 
gris blau sense marques o ombres, però 
les seves capes de pèl són més clares en 
les arrels i  es van enfosquint a un blau 
més fosc just abans de les puntes .  El 
pelatge està accentuat amb color plata, 
donant un llustre platejat o “efecte 
halo“ al pelatge. El korat passa per una 
fase de “ aneguet lleig “ i  no obté la seva 

EL GAT KORAT Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

veritable bellesa fins als dos o quatre 
anys d’edat .  El color d’ulls usualment no 
és el veritable fins que el gat madura .
Els korats no són tan vocals com els seus 
camarades siamesos; tenen altres mane-
res d’expressar els seus desitjos .  A l ’hora 
del sopar ells enredaran al voltant dels 
teus turmells, pujaran al teu muscle  i 
potser fins et donin un copet si no t’afanyes 
amb el seu menjar, però si hi ha alguna 
cosa important que dir, ells ho diran .
Són sociables, juganers i plens de vida, 
però no són hiperactius. També se sap 
que posseeixen una gran intel·ligència .
Com els siamesos, els korats són cerca-
dors de joguines llançades, són gats el 
joc favorit del qual és aquell en què el 
propietari pren part activa. Els korats 
necessiten atenció dels seus humans, 
i  tractaran de prendre possessió de 
la teva falda, les espatlles i el teu cor.

2
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En una jornada amb un nivell al-
tíssim, l’actuació d’aquesta jove 
alumna de 4t de primària de 
l’Escola Mowgli va ser molt ben 
valorada tot i no ser la lectora se-
leccionada per a passar a la final. 
Compartir aquesta experiència 
ja va ser un autèntic èxit! 
L’acte es va celebrar al Caixa Fo-
rum de Barcelona i era una de 
les 6 semifinals del X Certamen 
Infantil i Juvenil de Lectura en 
Veu Alta, organitzat pel Depar-
tament d’Ensenyament i la Fun-
dació Enciclopèdia Catalana.

Cal valorar l’altíssim nivell mos-
trat per a tots els participants. 
La Judit va fer una gran lectura, 
sense mostrar-se gaire nerviosa, 
però no va ser suficient per acon-
seguir l’única plaça per participar 
a la final. Tot i així, cal felicitar-la 
perquè arribar en una semifinal 
ja és un gran èxit i compartir una 
jornada amb tots aquests gran 
lectors de ben segur que no ho 
oblidarà mai. Com tampoc ho fa-
ran els companys de classe que la 
van acompanyar!

Excel·lent actuació de Judit 
Prat (Mowgli) a la semifinal del 
X Certamen Infantil i Juvenil de 
Lectura en Veu Alta

Un grup de 25 alumnes de 3r i 4t 
d’ESO dels Maristes han partici-
pat en l’intercanvi cultural amb 
el lycée Henri Matisse de Cug-
naux durant la setmana del 19 al 
23 de maig. 
En aquesta ocasió, les famílies 
igualadines han rebut els alum-
nes francesos que durant el mes 
d’abril havien acollit els seus fills. 
El grup de francesos ha aprofi-
tat per fer diferents visites per 
Catalunya durant aquests dies: 
Barcelona, Girona, Figueres... A 
més, els alumnes catalans també 
els han acompanyat en sortides 
a Sant Sadurní d’Anoia, el dime-
cres, i a Montserrat, el dijous.
L’experiència, que ja s’està duent 
a terme des de fa quatre anys, ha 

estat molt profitosa i s’ha viscut 
en un clima de molta cordialitat, 
cosa que anima l’escola a tornar 

Intercanvi amb França als Maristes

a posar en marxa l’intercanvi de 
cara al curs vinent.

El passat diumenge 18 de maig, 
l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu 
Igualadí va organitzar la tradicio-
nal “Festa de la Primavera”,  
Aquest any es va escollir un nou 
emplaçament, el Refugi de Co-
pons, un espai a l’aire lliure i en 
plena natura. 
Les famílies van anar arribant al 
Refugi i cap al migdia van iniciar 
la caminada en direcció al Gorg 
de Nafre. El recorregut va ser 
fantàstic i molt planer, cosa que 
va facilitar la caminada dels més 
petits. Un cop van arribar al Gorg 
de Nafre tots van quedar merave-
llats del salt d’aigua. Van aprofi-
tar per fer fotos de l’indret  i fins i 
tot algun valent va ficar les mans 

i els peus dins l’aigua.
Després de la caminada tots teni-
en molta gana i les famílies van 
començar a preparar l’aperitiu i 
després vam menjar la fideuà cui-
nada pel restaurant. Tot el men-
jar estava boníssim.
Els pares i mares van fer sobre-
taula compartint els postres i 
brindant amb una copeta de cava 
dels Castors, els alumnes de 6è.
Ens va fer un dia esplèndid i els 
més nens més petits no van parar 
de jugar a l’estructura, gronxar-
se, saltar a la corda, mentre que 
els nens més grans anaven fent 
escapades al riu. 
Agraïm a totes les famílies la vos-
tra participació.

Festa de la Primavera a Copons 
de l’AMPA de les Escoles de 
l’Ateneu 

Ja és el quart any que les escoles 
de Primària de Vilanova del Camí 
-Marta Mata, Pompeu Fabra i 
Joan Maragall-, tirem endavant el 
projecte d’elaboració d’un conte 
col·laboratiu entre tots els nens i 
nenes que cursen tercer de Primà-
ria en aquests centres educatius.
El projecte s’inicia amb una ma-
leta viatgera que arriba a una de 
les escoles perquè els infants hi 
posin dos objectes i la passen a la 
següent escola fins que s’acaba la 
roda amb sis objectes que seran 
la base i el punt de partida per 
engegar la creativitat i la imagi-
nació.
Els protagonistes de la història 
es van crear el primer any i els 
seus noms es mantenen en tots 
els contes tot i que poden ser per-
sonatges ben diferents d’un any 
a l’altre. La Martina, en Pompei i 

en Joanoi seran els protagonis-
tes d’aquesta història que es va 
confegint al llarg de l’any.  Un 
centre escriu la presentació del 
conte, un altre el nus, i el tercer, 
el desenllaç. Cada any s’estableix 
una rotació i així el treball anual 
de cada centre va variant.

Les escoles de Vilanova escriuen un conte a tres 
bandes

Paral·lelament, els petits artistes 
preparen les il·lustracions que 
s’incorporaran al conte. Un cop 
escrita tota la història, es confe-
geix el conte definitiu, que s’edita 
i es reparteix entre tot l’alumnat 
el dia que es fa la presentació del 
conte a tota la comunitat educa-
tiva de tercer (famílies, mestres i 
alumnes) que es troben a Can Pa-
passeit per escoltar com un o una 
rondallaire posa veu a la història 
seguint fidelment l’argument ela-
borat pels nens.
Aquest viatge va acompanyant 
d’un llibre blanc que dia a dia es 
va omplint de vida amb les foto-
grafies que il·lustren el procés 
portat a terme i el treball fet.
El resultat final es publica també 
a la xarxa i podeu llegir-lo i fulle-
jar-lo clicant aquest enllaç:
http ://www.calameo.com/

El passat divendres 9 de maig tres 
mestres de l’escola Marta Mata, 
de Vilanova del Camí, van assistir 
a la 4a trobada inclosa en el pro-
jecte Comènius 2013-2015 “We 
discover Europe-colorful diver-
sity in powerful unity-yesterday, 
today and tomorrow”. En aquest 
cas, el país amfitrió va ser Polò-
nia, més concretament la ciutat 
de Torún. Al llarg dels dos me-
etings els representants dels 9 
països van aportar noves idees 
a treballar i es van concretar ac-
tivitats que es desenvolupen al 
mateix temps arreu. Tot, per ofe-
rir i donar a conèixer, aquí i allà, 
les realitats culturals pròpies de 
cada país integrant: Eslovènia, 
Romania, Turquia, Grècia, Alema-
nya, Finlàndia, Irlanda, Polònia i 
Espanya. Així mateix, en aquesta 
trobada es va tenir l’oportunitat 
de visitar una escola de parvula-
ri i veure’n el seu funcionament 

habitual. Els infants van oferir un 
repertori de cançons i danses tra-
dicionals mentre es degustaven 
varietats culinàries que les matei-
xes famílies havien preparat per 
l’ocasió. Seguidament es feia la 
ja tradicional “Fira Europea” on 
cada país participant preparava 

L’Escola Marta Mata a prop de Polònia

la seva paradeta amb allò que li 
és més propi i identitari.
Ha estat una vegada més una 
experiència enriquidora que es-
tableix vincles, obre fronteres i 
desig per descobrir altres mane-
res de ser i de fer en les escoles 
d’arreu.
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Amb motiu del 20è aniversari, 
l’alumnat de l’INS JOAN MER-
CADER de 1r i 2n de batxillerat 
d’Arts Escèniques, música i dansa, 
el dimarts 13 de maig va estar a 
la plaça
Cal Font per oferir una mostra 
del programa d’aquest curs 2013-
2014.
La interpretació musical que els 
alumnes van oferir va incloure 
diferents gèneres i estils que van 
des del rock (Beatles, Mickael Jak-

son, Nirvana) fins al Jazz clàssic i 
el cant coral.
També van escenificar fragments 
teatrals i esquetxos de diferents 
temàtiques per treballar la im-
provisació i la representació esce-
nogràfica.
L’activitat pretenia apropar a la 
ciutat les activitats dels alumnes 
d’aquesta modalitat, transmetre i 
donar a conèixer els aprenentat-
ges i les habilitats que es treba-
llen a les classes.

Mostra d’arts escèniques de 
l’INS Joan MercaderL’Acadèmia Igualada va organit-

zar la setmana passada la 10a 
Cursa Kilòmetres de Solidaritat 
amb els nens d’Etiòpia amb la 
col·laboració de l’ONG Save The 
Children. La cursa es va desen-
volupar als carrers del voltant 
de l’escola amb un èxit de parti-
cipació. Tots els alumnes, des de 
P-3 fins els més grans de Cicles 
Formatius d’Educació Infantil, i 
Batxillerat van fer l’esforç i van 
mostrar la seva solidaritat, cor-
rent i recaptant diners per a 
aquesta causa. No només van ser 
els nostres alumnes i professors 
els implicats; els pares i amics 
també van participar, fent de la 
cursa una festa de la solidaritat 
amb els nens d’aquell país. Els 

diners recaptats seran destinats 
a millorar l’atenció sanitària i ali-
mentària dels infants d’Etiòpia. 

10a cursa kilòmetres de solidaritat a l’Acadèmia 

Des del centre volem donar les 
gràcies a tots els participants per 
l’esforç realitzat.

Les Puputs, nens i nenes de ter-
cer de Primària de les Escoles 
de l’Ateneu, varen convidar les 
famílies a fer una passejada pel 
nucli antic d’Igualada com a clo-
enda de l’estudi dels orígens de la 
ciutat. Posats en el paper de guia 
turístic, els varen oferir una visita 
guiada per places i carrers que 
ocupaven el recinte de les prime-
res, segones i terceres muralles.
Pares, mares, germans, tiets, ti-
etes, avis i avies s’ho passaven 
d’allò més bé escoltant les expli-
cacions que amb il·lusió i entu-
siasme els oferia la mainada de 8 
i 9 anys, tot demostrant ser bons 
coneixedors de que va passar mil 
anys enrere en una cruïlla de ca-
mins a la vora del riu Anoia.
La tarda del 24 d’abril feia goig 
de veure el centre de la ciutat, 
ara sortosament convertit en 
zona de vianants, ple de mainada 
amb ulls vius i el dit ben estirat 
mostrant els portals, les fonts i 
les cases més emblemàtics de la 
vila i parlant amb veu d’experts 
de la teiera que il·lumina el car-
reró de Sant Miquel, de la sagrera 
que envolta la Basílica de Santa 
Maria, de la casa on va morir el 
rei Ferran d’Antequera, i de Cal 
Barrab, Cal Ratés, Cal Riera, Cal 

Roure, Cal Puig, Cal Rovira...
Els grans escoltaven satisfets 
aquella colla de marrecs que 
també es van entretenir a expli-
car-los amb detall les fascinants 
històries de Prometeu Encadenat 
i d’Hèrcules, sense oblidar-se de 
remarcar que les escultures origi-
nals de Josep Campeny les tenim 
a l’Ateneu.
El que no sospitaven les Puputs és 
que aquella fantàstica tarda gau-
dirien d’allò més escoltant els de-
talls, que també amb molt d’entu-
siasme, les seves famílies els van 
anar explicant de la història de la 
nostra ciutat, de la seva història, 

de la història de tots “ El teu re-
besavi va viure a Cal Barrab” “ I el 
teu va portar l’aigua a Igualada” 
“Cal Perico, casa nostra, també té 
una façana modernista” “El rètol 
del carrer de l’Argent el va fer el 
teu tiet” “El teu avi havia fet de 
professor aquí, a la Teneria” ...
I la reciprocitat en l’intercanvi 
d’informacions i d’emocions feia 
vibrar petits i grans, en un marc 
de complicitat que enriquia a tots 
plegats. I és que aprendre emoci-
ona i quan un s’emociona és quan 
de veritat aprèn. Això és el que 
volen fer, i fan, a l’Ateneu i a totes 
les escoles catalanes.

Els alumnes de l’Ateneu, es converteixen en guies 
turístics d’Igualada

L’Escola Joan Maragall de Vilano-
va del Camí va fer una sortida el 
passat dia 7 de maig  a l’Espluga 
de Francolí. 56  alumnes de Cicle 
Superior i acompanyats per 4 
professors, van visitar les Coves 
de L’Espluga, on van descobrir 
l’evolució humana des del Paleo-
lític fins l’actualitat a través d’au-

diovisuals que recreen escenes de 
la prehistòria amb personatges 
reals.
Com a complement a la visita, els 
alumnes van participar activa-
ment en un taller de prehistòria, 
on van poder construir una ca-
bana neolítica o fer una pintura 
rupestre, entre d’altres activitats.

L’escola Joan Maragall a les 
Coves de l’Espluga

Diuen que a l’ Olimp dels déus, 
plora Afrodita l’ amor prohibit d’ 
un mortal...
-de diamants son les seves llàgri-
mes pures-
Diuen que els antics guerrers te-
nien un secret que els feia inven-
cibles...
-penjolls de diamants eren els 
seus amulets-
Diuen que les pedres precioses 

tenen poders irresistibles,
-fets de colors brillants,de màgia 
i de llum-
Diuen que no hi ha màgia sense 
infants de mirada inquieta i sin-
cera..
-fascinats per pedres màgiques i 
belles-
Diuen que a la classe de P5-B del 
Dolors Martí, en saben molt de 
pedres precioses, de fòssils i de 

llegendes...
-llegendes i gemmes que, de tot 
cor, en Pere Rosich va fer brillar 
una tarda de maig en una sorpre-
nent classe magistral!-
Gràcies, Pere Rosich per la teva 
paciència i dedicació, que el co-
ratge dels guerrers i la puresa de 
les llàgrimes d’ Afrodita t’ acom-
panyin!!

Tot treballant el projecte  de les pedres 
màgiques... a l’Escola Dolors Martí Badia



5

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

Laia
Morera

Els alumnes de 6è del Col·legi 
Monalco, després de treballar 
al llarg de la Primària la drama-
tització, vam actuar davant de 
les nostres famílies al Teatre de 
l’Aurora.
L’actuació va ser el vespre del 
passat divendres 9 de maig.
Vam representar tres obres, dues 

en català i una en anglès: “ Sant 
Jordi el cavaller i el drac juganer”,  
“La sospita està servida” i “The 
three billy goats”.
El públic va gaudir molt de la 
nostra actuació, ens van felicitar 
i nosaltres, molt satisfets, vam 
demostrar que som uns GRANS 
ARTISTES.

Els alumnes de 6è del Monalco 
actuen al Teatre de l’Aurora

Albert Rabell i Hernández, alum-
ne de 1r. de Batxillerat de l’Escola 
Pia d’Igualada, ha quedat classi-
ficat, a nivell de tot Catalunya, 
en la 5a. posició del Concurs de 
llengua anglesa “The Fónix”.
L’Albert, de 16 anys i alumne 
de 1r. de Batxillerat de Ciències 
Socials i Humanitats, compta ja 
amb una brillant trajectòria aca-
dèmica: va superar amb èxit les 2 
fases selectives anteriors del con-
curs (la Fase Local i la Fase Terri-
torial en la qual hi participaven 
90 alumnes de tot Catalunya).
Superar la Fase Territorial li va 
donar dret a participar, el passat 
19 d’abril, en la Fase Final que 
es va a celebrar Barcelona. En 
aquesta prova hi participaven els 
5 seleccionats de Barcelona, Llei-

da, Girona i Tarragona i, a part de 
realitzar un exercici escrit, també 
va haver de superar un test per 
avaluar la seva competència oral 
en anglès. Després d’haver supe-
rat aquesta última fase, l’Albert 
ha quedat classificat entre els 5 
primers de Catalunya.

Albert Rabell, de l’Escola Pia, 
5è de Catalunya al concurs 
d’anglès “The Fónix”

Més d’un centenar d’alumnes de 
les Escolàpies va protagonitza 
diumenge la ja tradicional Mar-
xa a Montserrat, que aquest any 
ha arribat ja a la vint-i-vuitena 
edició. Els joves participants en 
aquesta activitat, que és organit-
zada per l’AMPA de l’escola, van 
anar corrent des del parc de l’Es-

tació Vella fins a completar la cin-
quantena de relleus del recorre-
gut que els portava fins a la plaça 
de la basílica de Montserrat, on 
es va reunir amb els pares i mares 
que els acompanyaven i, també, 
amb els grups que va optar per 
fer el recorregut a peu des d’Igua-
lada o bé des de Can Maçana.

La delegació del Col·legi Sant 
Josep Escolàpies va aprofitar 
l’estada a Montserrat per visitar 
la basílica. Després, la Marxa va 
culminar amb un dinar a Caste-
llolí que es va desenvolupar en 
un entorn i un ambient realment 
agradables. 

Marxa a Montserrat de les Escolàpies

Aquest mes de maig, els alumnes 
de 2n d’ESO de l’Escola Anoia van 
fer una sortida a la veïna comar-
ca de la Segarra per fer una ruta 
visitant els castells més repre-
sentatius. Es tracta d’una sortida 
que combina diverses activitats, 
la major part de les quals estan 
relacionades amb les Ciències 
Socials i amb l’Educació Física. Si 
bé el trajecte fins a Cervera es va 
fer en autocar, el circuit, d’uns 30 
Km. aproximadament, es va fer 
en bicicleta. Al llarg del recorre-
gut es va observar l’estructura 
constructiva externa de diversos 
castells i els que es van visitar 
van ser el de Concavella i el de 
les Pallargues. 

L’Escola Anoia visita els castells de la Segarra

Els alumnes de p4 de l’escola Gar-
cía Lorca van representar la lle-
genda de Sant Jordi davant dels 
seus companys d’educació infan-
til i dels seus pares i familiars.
Els 50 nens i nenes, que anaven 
molt ben caracteritzats dels per-

sonatges de la llegenda van fer 
una bona actuació.  Fer aquesta 
obra de teatre els va servir per 
a treballar el llenguatge oral, la 
memòria i aprendre que amb l’es-
forç col·lectiu poden aconseguir 
molt bons resultats.

La llegenda de Sant Jordi al 
Garcia Lorca
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Els actes de celebració comencen 
el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
i acaben el 27, dia de la Mare de 
Déu de Montserrat.
Dins l’horari lectiu, cada curs ha 
treballat diferents activitats rela-
cionades amb el tema.
Durant la diada de Sant Jordi es 
va celebrar el XX Certamen dels 
Jocs Florals. Durant aquest acte 
queda palès el gran nivell poètic 
de les nostres alumnes, guanyant 
diversos premis.
El dijous al matí, vam començar el 
taller de murals de tradicions ca-
talanes que vam acabar i exposar 
el divendres.
Dijous a la tarda, vam començar 
els assajos de sardanes conduïts 
per les alumnes de 1r Batxille-
rat on vam aprendre els passos 
d’aquesta bella dansa. Vam conti-
nuar amb una demostració d’ins-
truments tradicionals catalans 
poc usuals a càrrec d’Enric Solà, 
que ens va fer passar una bona 
estona.
Com a cloenda de la setmana, 
divendres a la tarda, després 
d’acabar el taller de sardanes, 
vam gaudir d’un concert de mú-

sica catalana interpretat per les 
alumnes de 1r i 3r d’ESO finalit-
zant amb el Cant de la senyera 
que va cantar tothom.
En romiatge, tots vam anar fins 
la verge del pati de Parvulari a 
cantar el Virolai i vam acabar en 
una gran rotllana al pati tota l’es-
cola, des dels més petits a les més 
grans ballant una gran sardana, 
impregnant l’ambient d’emoció i 
companyonia.
Totes aquestes activitats han es-
tat acompanyades d’un Hereu i 

L’escola Montclar celebra la 2a Setmana 
Catalana

una Pubilla amb els vestits típics 
catalans que han fet guàrdia tota 
la setmana a secretaria de l’es-
cola; murals amb les tradicions; 
música catalana a les aules i ex-
posició de treballs de plàstica de 
les alumnes de Primària.
No podia haver anat millor. Ens ho 
hem passat molt bé i hem après 
moltes coses sobre la nostra terra, 
Catalunya.
L’any que ve farem la III Setmana 
Catalana de Montclar!

Amb l’arribada del bon temps els 
alumnes de l’escola Ramon Cas-
telltort volen gaudir del fantàstic 
pati d’una manera diferent: fent 
la classe de música a l’aire lliure. 
En aquesta activitat els nens i 
nenes de 5è i 6è participen acti-
vament durant la classe inreactu-

ant amb els instruments en petits 
grups i aconsegueix que els tots 
els alumnes s’ho passin d’allò més 
bé.
Esperem que el temps ens perme-
ti continuar amb aquesta activi-
tat fins a final de curs.

Música a la fresca a l’escola 
Ramon Castelltort

Els alumnes de tercer d’ESO de 
l’institut Pere Vives i Vich: Vinyet 
Aguilera, Maria Carmona, Raquel 
Civit, Victor Selle i Ismael El Yat-
taoui van viatjar a Turquia amb 
el projecte Comenius anomenat 
Wordcrossing, del 26 d’abril al 
3 de maig. Aquest projecte con-
sisteix a conèixer millor la unió 
Europea, i alhora  reforçar els 
coneixements d’anglès. Els alum-
nes que participen en el projecte 
tenen la possibilitat de viatjar als  
països associats. Durant els úl-
tims dos anys diferents alumnes 
de l’institut han viatjat a Grècia, 
Romania, Itàlia, Polònia i final-
ment a Turquia. Aquesta ha estat 
l’última trobada del projecte i els 
alumnes s’ho han passat molt bé 
i han pogut conèixer millor altres 
cultures i gent de tots els països. 
Durant l’estada van poder gaudir 
d’un cap de setmana a Istanbul 

on van poder visitar diverses mes-
quites com la mesquita Blava o 
Santa Sofia, també van entrar al 
gran basar i al mercat egipci o 
de les espècies. Després d’aquest 
cap de setmana van viatjar fins 
a Dörtyol on es van trobar amb 
les seves famílies turques que els 
van acollir durant la resta de la 
setmana. Allà es van trobar amb 
la resta d’estudiants del projecte 
i van fer diverses activitats com 
ara anar amb vaixell pel medi-
terrani, també  visitar Antaquia. 
Tot i que els alumnes tenien una 
mica d’inseguretat a l’hora de vi-
atjar a un país oriental i amb cos-
tums diferents, es van adonar que 
la gent és molt occidental i cada 
vegada va a més. Els cinc alum-
nes catalans han disfrutat moltís-
sim de l’experiència i la tornarien 
a repetir.

Alumnes del Pere Vives Vich 
viatgen a Turquia en el marc del 
Projecte Comenius

Els /les alumnes del Batxillerat 
Social hem realitzat una visita a 
la Borsa de Barcelona on Caroli-
na Díaz, responsable de visites, 
ens va explicar rodejats de pan-
talles amb preus, cotitzacions 
i indicadors el funcionament 
d’aquest important mercat finan-
cer i el moviment borsari de les 
principals empreses que formen 
part de l’IBEX 35, a més a més de 
quina manera es pot invertir en 
borsa. 
Sabíeu que un parquet, a part de 
ser un material de construcció, 
és la part de la sala de contra-
ctació de la borsa, reservada a la 
negociació dels valors i a la qual 
només tenen accés els agents de 
canvi i borsa?
La paraula “Borsa” va aparèixer a 
la ciutat de Bruges (Bèlgica) al fi-
nal del segle XVI, els comerciants 

se solien reunir en un local que 
era propietat de Van der Bursen 
(d’aquí ve la paraula borsa, bürse 
significa borsa en holandès).
Tot i que a la seu de la Borsa ja no 
s’opera presencialment des de fa 
uns anys, va resultar interessant 
per als alumnes comprovar de 

prop les moltíssimes operacions i 
la gran quantitat de diners que es 
mouen.
Tota una experiència!. Va ser una 
manera diferent d’ampliar els 
conceptes econòmics sobre mer-
cats i cotitzacions apresos a l’aula.   

Alumnes de Batxillerat de l’Acadèmia visitem la 
Borsa de Barcelona

A l’escola estem treballant el 
tema dels animals. Hem après 
moltes coses relacionades amb 
els peixos i per aquest motiu ens 
feia il·lusió realitzar una visita 
a l’Aquàrium de Barcelona. Allà 
hem pogut observar, admirar i 
aprofundir més sobre el coneixe-
ment d’aquests animals. Hem co-
negut els trets fonamentals dels 
diferents aquaris d’una manera 

clara, participativa i molt entene-
dora. Hem après curiositats que 
ens ha agradat saber. 
Seguidament a aquesta visita,  
ens hem convertit amb investi-
gadors i ens hem endinsat en el 
món dels taurons. Hem realitzat 
un taller,  per tal d’identificar les 
característiques morfològiques 
i fisiològiques dels taurons i la 
diversitat d’espècies existents. 

Hem utilitzat procediments i ins-
truments propis d’una exploració 
científica i també hem valorat la 
funció dels taurons en l’ecosiste-
ma marí. La visita ha resultat molt 
positiva i enriquidora.
Per arrodonir el dia hem anat a di-
nar i compartir una estona de joc 
amb els companys i companyes al 
parc de la Ciutadella.

Els Maristes anem a l’Aquàrium
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Els nens, quan juguen, s’expres-
sen tal i com són, adquireixen de-
terminades habilitats personals, 
desenvolupen la seva capacitat 
de relació amb els altres i donen 
sentit a allò que aprenen del seu 
entorn. El joc produeix en els in-
fants plaer i satisfacció, alhora 
que  posen en pràctica totes les 
seves experiències i avancen en 
el procés d’autonomia.
Gairebé sempre les situacions de 
joc s’inicien a partir de la imitació. 
El joc simbòlic es dóna quan el 
nen imita espontàniament acci-
ons de la vida quotidiana del món 
dels adults i la representa com a 
part d’un joc lúdic. El joc simbòlic 
permet als infants recrear experi-
ències quotidianes, assumir rols 
diferents als habituals i facilita 
representar situacions que els 
han comportat dificultats emoci-
onals. 
Aquest tipus de joc promou la so-
cialització i contribueix a compar-
tir els sentiments, a saber escoltar 

l’altre, a resoldre els problemes 
que puguin anar sorgint;  en de-
finitiva,  és un aprenentatge que 
ajuda a l’infant a conèixer-se a si 
mateix i a l’entorn social que l’en-
volta.
A l’Escola Garcia Fossas donem 
molta importància al joc i per 
això cada setmana els nens i les 
nenes de les classes d’educació 

El joc a l’escola Garcia Fossas

infantil van a l’aula de joc sim-
bòlic  perquè jugant  els nens es 
desenvolupen de la  manera més 
natural i sana, creixen i van inte-
rioritzant i representant els seus 
aprenentatges. Ens agrada tenir 
present que el joc simbòlic és 
fins als 6-7 anys el joc per excel-
lència i el que millor desenvolupa 
el pensament creatiu dels infants.

Els alumnes de 4t d’ESO  de 
l’Escola Pia d’Igualada: Mireia 
Bisbal, Jana Prats, Alex Fonta-
nellas, Nico Eberlé i Maria Valls 
van ser escollits per a participar 
en la fase final de la competició 
catalana de miniempreses orga-
nitzada per la Fundació Junior 
Achievement. Aquesta competi-
ció aplegava una selecció d’em-
preses creades per joves de 15 
a 18 anys, alumnes de centres 
educatius de  tot Catalunya.  Du-
rant dos dies els alumnes tenien 
que presentar el seu projecte tre-
ballat a l’escola durant tot l’any 
en  la matèria d’emprenedoria. 
El primer dia de competició con-
sistia en participar en una fira 
d’empreses on s’aplegaven els 
24 millors  projectes seleccionats 
d’arreu de Catalunya. Tots ells 
tenien el seu propi estand en el 
centre comercial Pedralbes Cen-
tre, on presentaven públicament 
el producte dissenyat per la seva 
empresa i defensaven,  davant 
un jurat format per destacades 
autoritats del món econòmic i 
emprenedor català, totes les ac-
tivitats realitzades per tirar enda-
vant l’empresa.
El segon dia de competició 
es desenvolupava a l’auditori 

d’ESADE, on els diferents equips 
d’alumnes realitzaven una pre-
sentació de la seva empresa da-
vant un públic d’unes 300 per-
sones. En aquesta presentació 
es valorava la seva capacitat per 
descriure la funcionalitat i viabi-
litat del seu producte, alhora que 
mostraven la seva capacitat d’ex-
pressió oral.  Aquesta competició 
és una activitat més que treba-
llen els alumnes de 4t d’ESO en la 
matèria d’emprenedoria, on des 
d’un principi i mitjançant grups 
de treball han de constituir una 
empresa que simularà totes les 
operacions pròpies d’un projecte 
empresarial real: idea de negoci 
propi, disseny i desenvolupament 
del producte, fabricació, comerci-
alització, publicitat i màrqueting, 
viabilitat econòmica i financera.
L’objectiu de la matèria d’empre-
nedoria és el de fomentar l’acti-
tud emprenedora dels alumnes, 
alhora d’aprendre totes aquelles 
tasques que requereix l’adminis-
tració d’un projecte empresarial. 
La competició suposa un escenari 
pels alumnes on demostrar el seu 
treball, i alhora compartir amb 
altres alumnes d’altres instituts 
les mateixes inquietuds viscudes 
durant l’any acadèmic.

Un projecte d’empresa realitzat 
per alumnes de l’Escola Pia a la 
final catalana de miniempreses

Un grup d’alumnes de 2n i 3r 
d’ESO de l’escola Monalco han 
anat a Irlanda durant la primera 
setmana de  maig. Alguns vola-
ven per primera vegada. Quins 
nervis, però que guai!!
Han gaudit d’uns dies immersos 
en una llengua i cultura diferents 
a la nostra, ja que han estat con-
vivint amb famílies irlandeses a 
la localitat de Tipperary. La fina-
litat del viatge era que els alum-
nes visquessin amb famílies irlan-
deses i practiquessin la llengua 
anglesa durant una setmana. 
Han aprofitat cada moment de 
l’estada admirant el meravellós 
paisatge irlandès. Han visitat el 
Rock of Cashel, des d’on es veia 
un paisatge molt extens i verd. 
També han vist el Hunt Museum 
a Limerick, la ciutat de Cork, el 
Bunratty Castle i han fet un cre-
uer pel riu Liffey a Dublin. Però el 
que més els ha impactat han es-
tat els Cliffs of Moher, coneguts 
arreu del món.
Els alumnes també van poder vi-

sitar una exposició sobre el nau-
fragi del Titanic en l’últim port, a 
Cobh,  on va fer escala el vaixell 
abans de sortir cap a Amèrica. La 
visita va ser molt interessant ja 
que tota la informació era pura 
realitat.
Tots s’ho van passar d’allò més bé 
quan els van ensenyar uns passos 
de dansa irlandesa i, al mateix 
temps, també van aprendre a 

tocar un instrument anomenat 
TinWhistle ( una flauta de llau-
na típica del país ). La tarda al 
“bowling” i el “shopping” van ser 
tota una experiència.
L’excel·lent relació que hi ha ha-
gut amb les famílies i el bon am-
bient que han tingut durant tot 
el viatge, farà que sigui un record 
que mai oblidaran. 

Alumnes del col.legi Monalco a Irlanda

En Xavier Roca Torroella  ens va 
parlar de lideratge com a discipli-
na que ens pot ajudar molt en la 
nostra tasca educativa a la famí-
lia.
Com a pares hem de saber exer-
citar un lideratge que ens  ajudi a 
influir positivament en els fills. En 
Xavier va anar reflexionant sobre 
diferents aspectes del lideratge 
arribant a conclusions com que 
l’exemple és una de les primeres 
formes de liderar les nostres fa-
mílies.
També ens va animar a ajudar els 
nostres fills a saber descobrir els 
seus talents i a descobrir quines 
són les seves motivacions; ja que 
això els ajudarà a saber què és el 

que en un futur els pot ajudar a 
ser feliços.
Com a pares hem de basar el 
nostre lideratge en l’exemple, 
complint allò que diem, sent clars 
i coherents en la nostra actua-
ció, i sabent ser perseverants en 
aquells hàbits que volem que els 
nostres fills adquireixin. 
Hem de tractar els fills d’acord 
amb allò que volem que siguin 
en el futur, mostrant-los les seves 
virtuts  i ajudant-los a millorar els 
seus defectes i sempre amb una 
visió optimista i positiva. 
Amb aquesta conferència posen 
fi al cicle de conferències que les 
dues escoles organitzen cada any 
tant a Igualada com a Manresa. 

Darrera conferència de Mestral 
i Montclar al Museu de la Pell

A començament de trimestre, 
l’empresària Núria Basi presiden-
ta de BASI, S.A., va realitzar una 
xerrada als alumnes de Batxille-
rat sobre la importància de l’em-
prenedoria en el món actual.
Aprofitant la seva visita, els/les 
alumnes d’Economia li van de-
manar si podien visitar la seva 
empresa. Ella molt amablement 

ens va convidar a conèixer la 
botiga LACOSTE del passeig de 
Gràcia on ens va rebre personal-
ment i amb la col·laboració del 
responsable de la botiga ens van 
explicar in situ els aspectes més 
importants de la comercialització 
i la venda dels productes de la 
marca LACOSTE que també ges-
tiona l’empresa BASI, SA.

Alumnes de batxillerat de l’Acadèmia visitem les 
instal·lacions comercials de l’empresa BASI, S.A. 
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Aquest espai fortificat on anti-
gament hi estaven emplaça-
des les muralles de la ciutat, 
durant molts segles va servir 
de línia divisòria entre el recin-
te urbà i l’extens  terreny que 
resseguia el llarg camí del riu 
Anoia, l’actual Barri de El Rec. 
I és en aquest entorn emmu-
rallat, consolidat com a un in-
equívoc camí de ronda -que a 
l’actualitat ocupa el Passeig de 
les Cabres- on es mantenen 
dempeus i immutables dos dels 

L’evolució urbana d’Igualada, les antigues muralles i els portals

Visió del Portal. Les cases eren de l’antiga muralla  © Carmel·la Planell

històrics set portals d’entrada 
a l’antiga Vila d’Igualada, que 
constitueixen un magnífic tre-
sor arquitectònic.
El Portal d’en Vives, número 
18 del Passeig de Les Cabres 
Aquesta testimonial porta 
d’accés a la vila data del se-
gle XV tal i com ho certifica un 
registre on hi ha inscrit el nom 
i la data, que es refereix a un 
cognom insigne de la ciutat. El 
semblant del portal es corres-
pon amb l’estètica pròpia de 

l’arc ogival vestit d’un dovella, 
o blocs de pedra que es fan 
servir per a concedir el con-
torn arrodonit a l’arc, gràcies 
a la seva aparença de tascó, 
és a dir, que són més amples 
de dalt que de baix. El nom 
de la capelleta va ser impo-
sat, per part d’uns veïns, a la 

patrona del Saió, Santa Anna. 
D’aquí se’n deriva, doncs, el 
nom concedit al terreny que 
més avall va dona origen al 
Carrer de Santa Anna en el 
seu llarg traçat des del Ca-
rrer de La Concepció fins a la 
Plaça de La Creu.

Kilòmetres de solidaritat és el 
nom de l’activitat que l’escola 
Renaixença dels Hostalets de 
Pierola realitza cada curs des de 
2006 amb l’objectiu de recaptar 
fons per l’organització solidària 
Save the Children, una ONG dedi-
cada en exclusiva a treballar per 
la infància a tot el planeta. El dia 
de la cursa, tots els alumnes es 
mouen per la solidaritat i corren 
patrocinats pels seus familiars 
que aporten un donatiu per cada 
volta completada pel seu infant 
amb l’objectiu que guanyi la soli-
daritat i l’educació de valors. 
Per activitats com aquesta, Save 

the Children ha nomenat l’escola 
Reinaxença com a centre ambai-
xador en la defensa i promoció 
dels drets dels nens, convertint-se 
en la cinquena de Catalunya que 
ho aconsegueix. El passat diven-
dres 25 d’Abril una representant 
de l’entitat, Sílvia Lara, va entre-
gar una placa commemorativa a 
l’Escola  en un acte en que es van 
rememorar els 8 anys de celebra-
ció de la cursa solidària al centre 
i els alumnes de sisè van recordar 
els drets i deures dels infants i la 
importància de protegir-los. Nens 
que ajuden a nens a canviar el 
món.

L’escola Renaixença nomenada 
Escola Ambaixadora per 
l’organització Save the Children

La nostra escola, i concretament 
els alumnes de 6è de Primària, ha 
estat escollida pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya com a escola pilot 
del projecte LINGO, degut a l’alt 
nivell d’anglès de l’Acadèmia. 
Aquest projecte té com a objec-
tius millorar la fluïdesa i la pro-
nunciació dels alumnes en llen-
gua anglesa.  Així doncs, l’alumne 
pot acabar veient la seva evo-

lució al llarg de les sis setmanes 
que dura el projecte.
El projecte consisteix en un joc 
d’ordinador, on els alumnes han 
d’anar superant les diferents mis-
sions que se’ls hi plantegen. És 
per això que el joc permet crear 
als seus usuaris el seu propi ava-
tar per anar superant les dife-
rents etapes del joc. Per passar 
de nivell, l’alumne ha de repetir 
correctament les diverses fra-

ses que apareixen a la pantalla. 
Quan l’alumne ho ha repetit bé, 
amb una bona entonació i fluïde-
sa, aquest passa al següent nivell.
Cada alumne tindrà el seu pro-
pi usuari i contrasenya.  Aquest 
projecte es durà a terme íntegra-
ment a l’escola, amb una seqüèn-
cia de tres cops per setmana.
Si els resultats del projecte són 
bons, el programa s’incorporarà 
a la resta d’escoles de Catalunya.

L’Acadèmia escollida com escola pilot del 
Projecte Lingo

La pàgina web www.bandeque-
viures.cat, dissenyada per la Míri-
am Riba i la Jana Sanllehí de 3r 
d’ESO, ha estat guanyadora del 
premi que atorga la Fundació 
Webs al Punt.cat.
Aquesta pàgina web, treballada 
dins l’assignatura de Tecnologia 
de 3r d’ESO, està emmarcada dins 
el projecte aprenentatge-servei: 
realització de pàgines web per a 
entitats de la comarca. En aquest 
cas, l’entitat és el Banc de Queviu-
res d’Igualada.
El concurs WEBS AL PUNT.CAT, 
amb més de 500 webs parti-

cipant, l’organitza cada any la 
Fundació PUNT CAT, i està obert 
a tots els indrets de parla catala-
na. Així doncs, en aquesta edició, 
hi havia instituts del Principat, de 

La Míriam Riba i Jana Sanllehí reben un premi de 
la Fundació .CAT

les Illes i de València.
El lliurament de premis ha tingut 
lloc al Cosmocaixa, i ha estat una 
bona experiència.
Felicitats Jana i Míriam!

                © Carmel·la Planell
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D E  L ’ A N O I A Activitats d’estiu DIVENDRES

30 de maig de 2014

Fundesplai (Fundació Cata-
lana de l’Esplai <http://www.
fundesplai.org/>) ha posat en 
marxa “Encerta l’Estiu-Un es-
tiu per a tothom” <http://estiu.
fundesplai.org/> , la campa-
nya d’activitats d’estiu que 
enguany oferirà prop de 900 
tandes d’activitats entre ca-
sals, colònies, campaments, 
camps de treball, cursos i va-
cances en família, amb més 
de 46.000 places (un 5% més 
que l’estiu passat). A banda 
de la qualitat de les propostes, 
Fundesplai posa l’accent en 
garantir l’equitat en l’accés a 
les activitats d’estiu. 
Enguany Fundesplai calcula 
que la demanda de beques 
per anar de colònies augmen-
tarà entorn a un 25%. També 
es preveu que hi hagi  un aug-
ment en la demanda de casals 
socials durant el mes d’agost 
per tal de garantir l’atenció i 
l’alimentació d’infants que es 
troben en situació de risc.
Per tal d’atendre aquest aug-
ment de la demanda d’ajuts a 
causa de la crisi, Fundesplai 
impulsa una bateria d’iniciati-
ves per garantir que cap infant 
es quedi sense colònies i ca-

sals: 
1.       Campanya de captació 
de fons d’administracions, em-
preses i particulars per poder 
atorgar beques per als fills de 
famílies afectades per la cri-
si. En aquests moments ja es 
compta amb fons aportats per 

la Diputació de Barcelona; pel 
Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, a través del 
0’7% per a finalitats socials”, 
la Generalitat de Catalunya i 
algunes empreses com Grífols 
i Avant Grup-Bardet. 

2.    Organitza la Gimcana 
Solidària de l’Estiu <http://
estiu.fundesplai.org/pagines/
gimcana-solidaria-de-l-estiu> 
, una competició per equips 
en la que l’any passat ja van 
participar 30 grups de quatre 
persones que van aconseguir 
recaptar 43.000 euros.
 
3.       Crida per a que tothom 
es pugui baixar la cançó “Un 
estiu per a tothom”, enviant un 
sms amb la paraula fundesplai 
al 27171 col·laborant així a la 
campanya de beques.
Amb aquestes mesures, Fun-

Fundesplai posa en marxa la campanya  
“Un estiu per a tothom!”
De cara a l’estiu, Fundesplai ha preparat prop de 900 tandes de colònies i casals arreu de Catalunya (un 5% més que el 
2013) i impulsa accions per poder atorgar 4.000 beques per a famílies afectades per la crisi

desplai espera aconseguir 
atorgar directament 4.000 be-
ques per a colònies i casals, 
un 25% més que l’estiu pas-
sat, en que se’n van atorgar 
3.100. 
A banda d’aquests fons per a 
beques i ajuts que canalitza 
directament Fundesplai, al-
guns dels 60 centres d’esplai 
adherits també reben ajuts 
dels seus ajuntaments o de 
l’Obra Social de la Fundació 
“la Caixa”, a través del progra-

ma ProInfància. 
Finalment, Fundesplai posa 
a l’abast de totes les famílies 
que inscriguin els seus fills 
i filles a les colònies i casals 
un sistema d’autofinançament 
amb el que es pot recuperar 
el 100% del cost de l’activitat 
mitjançant la venda de núme-
ros per a una rifa en la que es 
pot guanyar estades per a fa-
mílies a les cases de colònies. 
Qui vulgui col·laborar, dema-
nar una beca o informar-se de 
les activitats de l’estiu, ho pot 
fer a través del web http://es-
tiu.fundesplai.org.

Una acció que beneficia a 
199.700 persones
Fundesplai acaba de presen-
tar el seu Informe anual on 
destaca que la seva actua-
ció global durant el 2013 ha 
arribat a 199.700 persones. 
Aquesta actuació es dirigeix 
a quatre col·lectius especi-
alment afectats per la crisi: 
infants,  joves, famílies i Ter-
cer Sector, i es duu a terme a 
través de 63 esplais (27 dels 
quals de funcionament diari i 
situats majoritàriament en bar-
ris d’acció social prioritària); 
27 equipaments de natura; 9 
centres d’e-inclusió i desenvo-
lupant programes en 926 es-
coles de primària i secundària.

INTENSIUS ESTIU 2014 
NENS de  11-12 -13 anys

i per JOVES I ADULTS
tots els nivells i
 Preparacio FCE

 Preus especials

 MATRICULA OBERTA 
curs 2014-2015
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Sembla que quan es parla 
dels períodes de vacances 
tots els involucrats comen-
cen a treure’s  faltes mútu-
ament: Als pares i les mares 
ens acusen de voler tenir els 
nostres fills i filles col·locats i 
atesos perquè no ens volem 
fer càrrec d’ells, sols volem 
treballar molt per poder con-
sumir més. O el dit acusador 
va cap al professorat, al que 
se li diu que sols vol mantenir 
els seus privilegis adquirits i 
fer tres mesos de vacances 
a l’any. Tampoc  l’administra-
ció se salva, és culpable de 
voler minimitzar costos i tan-
car les escoles el màxim del 
temps possible, així no s’han 
de pagar la llum, el telèfon, 
l’aigua i la neteja. I així suc-
cessivament, finalment es 
mira acusadorament els prin-
cipals involucrats, els infants 
i el jovent, que sols volen fer 
el vago durant tres mesos.
Costa que aquest debat se 
centri i es faci amb criteris ra-
onables des del punt de vista 
multidisciplinar que implica, 
que ha d’incloure almenys 
els punts de vista educatiu, 
familiar, laboral, social  o 
econòmic, i fins i tot psico-
lògic i climàtic. En les línies 
següents s’intenten posar 
sobre la taula els temes prin-
cipals d’aquest debat.
És cert que el període de va-
cances escolars d’estiu del 
nostre sistema educatiu és 
un dels més llargs dins de la 
Unió Europea, pràcticament 
tres mesos d’interrupció de 
l’activitat escolar, sols supe-
rat per Itàlia, on es fa una 
setmana més de vacances 
estivals que aquí.
És adequada una interrupció 
tan llarga de l’activitat esco-
lar? Des del punt de vista 
dels dies lectius (uns 175 

dies a l’any) estem per sobre 
de la mitjana, si ens tornem 
a comparar amb la Unió Eu-
ropea. Per tant no sembla 
ser que el total de dies de 
vacances escolars, incloent-
hi les vacances de Nadal, 
de Setmana Santa i d’estiu, 
sigui molt més gran que la 
mitjana europea, sinó que el 

que és diferent és com es re-
parteixen els dies lectius i les 
vacances al llarg de l’any. Si 
el nombre de dies lectius és 
adequat, el que està clar és 
que el canvi més natural que 
es pot introduir és repartir-los 
més adequadament al llarg 
de l’any, no té sentit plante-
jar més dies lectius (o menys 
vacances). Aquest canvi de 
calendari, tot i no ser mas-

sa radical, implica uns rep-
tes considerables per a tots. 
S’hauran de balancejar amb 
cura tots els arguments per 
intentar veure si val la pena.
Parlem doncs primer dels 
principals actors del sistema 
educatiu, els educands, per-
què s’hauria de començar 
per establir que el centre del 

debat han de ser els nens i 
nenes, nois i noies. Fóra molt 
injust per a ells, i inadequat 
per a la seva educació, que 
organitzéssim el calendari en 
base als interessos del pro-
fessorat, dels pares i mares 
o fins i tot de les administra-
cions.
Comencem plantejant els 
punts positius d’unes vacan-
ces perllongades. Quan el 

període de vacances es re-
alitzava en pobles o ciutats 
menys massificades i més 
acollidores, les vacances 
permetien una sèrie d’activi-
tats de joc i socialització di-
ferents a les que es feien a 
l’escola. Encara avui en dia, 
ja força perduda la tornada 
als pobles i el joc al carrer, 

aquestes activitats de des-
cans i socialització continuen 
sent molt necessàries per al 
desenvolupament personal. 
En part l’activitat lliure al car-
rer i al poble ha anat sent 
creixentment substituïda per  
activitats organitzades rela-
cionades amb l’aprenentatge 
a la natura, entrenaments 
esportius, immersions en 
llengües estrangeres i altres 
activitats tan atractives com 
cares i prohibitives per a la 
majoria de les famílies.
Unes vacances estivals tan 
llargues comporten també 
inconvenients clars. Està bé 
canviar d’hàbits per poder 
descansar de tant en tant, 
però si es para massa temps 
es poden perdre els hàbits 
de treball escolar, cosa que 

a vegades s’intenta enfrontar 
mitjançant els “quaderns de 
vacances” i altres assigna-
cions que després molt pocs 
centres controlen a la torna-
da a les classes. A més gran 
part de la tasca cohesiona-
dora i anivelladora des del 
punt de vista social del sis-
tema educatiu, es perd quan 
arriben les vacances i unes 
famílies poden oferir als seus 
fills i filles casals d’estiu, es-
tàncies a l’estranger, campus 
esportius i altres famílies han 
de deixar-los a casa sols amb 
la companyia de la televisió i 
altres productes de l’electrò-
nica del consum, o permetre 
que trenquin tots els hàbits i 
horaris de somni i lleure.
El professorat també entra 
en aquesta polèmica. La per-
cepció social vigent és que la 
professió docent es paga ma-
lament i és sacrificada i plena 
d’estrès, però té l’avantatge 
d’unes vacances molt més 
llargues que les habituals de 
la resta de relacions laborals. 
Aquesta percepció forma 
part de la pèrdua de consi-
deració social que ha patit la 
tasca docent a totes els ni-
vells en les últimes dècades. 
És força injusta pels docents 
compromesos en tasques 
d’innovació pedagògica i for-
mació permanent, als quals 
hauríem d’acreditar també 
les hores que dediquen fora 
de la seva presència a l’au-
la, que és l’únic temps que 
aquesta percepció social 
comptabilitza com a horari 
laboral. I hauríem d’afegir te-
mes tant importants com que 
la realització d’activitats lecti-
ves en les últimes setmanes 
de juny o primeres de setem-
bre comporten l’adequació 
dels espais escolars, força 
inapropiats per a les condici-
ons climàtiques estivals en la 
major part del nostre territori.
Ni que parlar dels pares i ma-
res dels alumnes, amb hora-
ris laborals i vacances com-
pletament diferents a l’horari 
i calendari escolar. Qui s’ha 
d’adaptar, el món laboral al 
sistema educatiu o el siste-
ma educatiu al món laboral? 

Les vacances escolars: quantes i quan?

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

SORTEIG DE 4 ENTRADES

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). 

Dissabte 28 de juny a les 22:30h al Teatre Municipal 
l'Ateneu, en el marc de l'Estival de Jazz 2014

per a l'espectacle de Sílvia 
Pérez Cruz "Reencuentro 

con el Güito"
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Fins aquest dissabte 31 de 
maig el Centre d’Assistència 
Primària de Capellades viu la 
XV Setmana Sense Fum, una 
iniciativa encaminada a sensi-
bilitzar, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Capellades, la 
població de la importància que 
suposa per a la salut i el be-
nestar de les persones, deixar 
de fumar. 
La setmana ha començat 
aquest dimarts amb una pa-
rada informativa al Mercat 
Setmanal des d’on s’ha sensi-
bilitzat tothom sobre els avan-
tatges de deixar de fumar. Per 
això el lema d’aquesta setma-
na és “Cada vegada que ho 
deixes, triomfes!”.
Un dels actes més desta-
cats d’aquesta iniciativa és el 
concurs de fotografia digital 
adreçat als alumnes d’ESO i 
Batxillerat de les escoles ca-
pelladines.
La Setmana Sense Fum s’em-
marca en el Programa Aten-
ció Primària Sense Fum que, 
a banda de conscienciar 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 
Sense Fum d’enguany incidirà 
en la importància que té per a 
la salut pública la regulació de 
les cigarretes electròniques.

Mou-te!
Una segona proposta que 
aquests dies ens arriba des 
del CAP Capellades, també 
en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Capellades, porta el 
nom de Mou-te! 
Tal i com el seu nom proposa, 

Capellades celebra la Setmana sense fum

es tracta d’animar tothom a fer 
salud, cuidant el cos i fent una 
mica d’exercici. Per això, cada 
darrer divendres de mes, es 
farà una caminada que sorti-
rà a les 9 del matí del mateix 
CAP i que s’allargarà durant 
una hora i mitja. De moment, 
fins al setembre, se sortirà a 
les 9 i a partir de l’octubre, que 
començarà a fer més fred, es 
marxarà a les 10 del matí. 
No cal inscriure’s, només ser a 
l’hora acordada a la porta del 
CAP, amb aigua, roba i calçats 
adequats per caminar de ma-
nera suau durant hora i mitja.

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies l’Ajuntament 
de Capellades ha instal·lat 
al Camp de Futbol Municipal 
una gran xarxa, pel costat del 
carrer Joan Castells. L’ob-
jectiu d’aquesta protecció és 
garantir que la majoria de les 
pilotes no caiguin a l’exterior 

L’Ajuntament col·loca una xarxa 
de protecció al camp de futbol

CAPELLADES / LA VEU

Dissabte 31 de maig de 2014 
de 11:00 a 13:00 del matí, 
l’Escola s’omplirà de música, 
perquè tothom que ho desitgi 
la pugui gaudir i participar en 
diverses classes col·lectives 
del treball que hi realitzem. 
Podeu convidar als vostres 
amics, amigues i familiars o 
coneguts
Durant tot el matí hi hauran 
diverses actuacions en les di-
verses aules de l’Escola on a 
part d’escoltar-hi música, po-
dreu visitar les instal·lacions i 
assistir a diferents classes de 
grup:
- Grups de llenguatge petits
- Actuació de diversos grups 

(corda, vent o percussió) 
- Actuació individual de diver-
sos alumnes
També durant la setmana del 
2 al 7 de juny, restaran ober-
tes les classes tant de llen-
guatge musical, instruments 
i grups instrumentals, per ob-
servar el treball que s’hi rea-
litza
La música es un art que ens 
ensenya a viure i gaudir d’uns 
valors cada vegada més ne-
cessaris per la nostra socie-
tat. Aprofiteu l’ocasió per ani-
mar-vos a participar a través 
de la música dels serveis que 
l’Escola de Música de Cape-
llades us podem oferir.

Jornada de portes obertes 
a l’Escola de Música de 
Capellades

del camp, amb el perill que 
això suposa per als vianants 
i també per facilitar els entre-
naments i partits que es fan a 
l’interior.
De moment s’ha col·locat una 
part de la xarxa i la previsió és 
acabar cobrint tota la part late-
ral, paral·lela al carrer.

CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE 
TREBALLADORS/ES PER L’ARXIU COMARCAL DE L‘ANOIA MITJANÇANT EL SISTEMA DE 

CONCURS- OPOSICIÓ 

Objecte: Cobrir possibles vacants o substitucions que puguin sorgir a la plantilla de treballadors/es d’aquesta 
corporació, com a personal laboral, sots-escala Tècnica, i grup de titulació B, mitjançant contracte laboral per 
obra i servei de durada determinada, vinculat al manteniment del conveni de gestió i finançament de l’Arxiu 
comarcal.

Funcions a desenvolupar: Les establertes a la base 2a de les bases.

Procediment selectiu:

Requisits mínims:  

El termini per a la presentació de currículums serà fins el dia 16 de juny de 2014 a la seu del Consell Comarcal 
de l’Anoia, ubicat a la plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada.

El procediment d’entrega de currículums i resta de documentació es realitzarà mitjançant instància dirigida al 
President del Consell Comarcal on s’expressi la voluntat de ser inclòs en el concurs-oposició, fent constar la 
següent referència d’oferta laboral: Borsa treball Arxiu comarcal en el termini de 15 dies naturals des de la 
publicació d’aquest anunci.

Igualada, 26 de maig de 2014

- Tasques de custòdia i tractament documental. Executar la destrucció física d’aquella documentació en 
l’aplicació del calendari de conservació i eliminació
- Recepció de la documentació provinent de les transferències fins als dipòsits de l’arxiu, gestió de 
l’espai dels dipòsits.
- Cura de la prevenció i conservació de la documentació.
- Supervisió periòdica de les condicions físiques i ambientals dels diferents dipòsits.
- Rebre i atendre el públic de l’arxiu oferint-li la informació que requereixi.
- Introducció de dades de sèries documentals ja inventariades al sistema informàtic.
- Realitzar les estadístiques de les activitats de l’arxiu: usuaris, consultes, préstec de la documentació, 
entre d’altres.
- Localització de documentació als dipòsits de l’arxiu i servir-les als usuaris. 
- Col·laborar en la consulta i el préstec servint la documentació als usuaris. 

- Concurs oposició i entrevista

- Els definits a l’art. 56 EBEP
- Experiència en l'ocupació - 12 mesos
- Titulació: Diplomatura o qualsevol altra acreditada com equivalent.
- Ofimàtica (Word, Excel, etc.)
- Nivell C de català
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L’Agrupament Escolta i Guia 
Josep Masclans de Vallbona 
d’Anoia viurà en els propers 
dies els darrers actes de la ce-
lebració dels actes del seu 40è 
Aniversari.
Durant els darrers mesos s’han 
organitzat xerrades obertes a 
tothom amb la intenció de veu-
re diferents visions sobre les 
tres opcions de l’escoltisme. 
Per aquest motiu, dins del cicle 
‘’El Cau al món’’, es va convidar 
a Manel Pousa Engroñat, més 
conegut com el Pare Manel,  a 
parlar d’espiritualitat, i a la doc-
tora en psicologia Ma Jesús 
Comellas, a parlar d’educació. 
La darrera convidada del cicle 
de xerrades serà Elena Jimé-
nez, que el proper 31 de maig 
parlarà de país i de com el tre-
ball a l’entorn proper i al poble 
pot ajudar a aconseguir canvis 
globals. Elena Jiménez, que és 
membre de la Junta Nacional 
d’Òmnium Cultural, durà a ter-
me la seva conferència aquest 
dissabte, a les 12 del migdia a 
la Sala Jaume Calveras de Va-
llbona d’Anoia.

Inauguració d’una exposició 
fotogràfica dels 40 anys
Un  dels actes més esperats 
de la celebració dels 40 anys 
del Cau de Vallbona és la inau-
guració de l’exposició fotogrà-
fica que repassarà la història 
de l’entitat a amb una selec-

ció d’imatges representatives 
d’aquestes quatre dècades. 
L’acte es durà a terme dins de 
la programació de les Festes 
del Roser del municipi i tindrà 
lloc divendres, 6 de juny, a les 
8 del vespre, a la sala d’expo-
sicions de la casa consistorial.
Durant l’acte es lliuraran els 
obsequis als participants de 
l’acció de micromecenatge que 
es va iniciar ara fa uns mesos 
per poder fer front als costos 
de la celebració i en acabar 
hi haurà un petit refrigeri per a 
tots els assistents.

Festa de Cloenda del 40è 
Aniversari
El punt i final als actes de la 
celebració del 40è aniversari  
el posarà una festa i sopar de 
cloenda , que es durà a terme 
el 14 de juny, a la Plaça de 
l’Església. Els actes comença-
ran a 2/4 de 8 del vespre amb 
tallers per a tothom, i continu-
arà amb un sopar a partir de 
2/4 de 10 de la nit. L’àpat con-
sistirà en un plat de mongetes 
amb botifarra, patates al caliu, 
amanides, pastís d’aniversari, 
pa, begudes, cafè i gotes, i hi 
haurà un petit obsequi per als 
assistents. El preu del tiquet 
és de 10 euros i les inscripci-
ons es poden fer trucant als 
telèfons: 606155050 (Emma) 
i 663658691 (Mar). La festa 
s’acabarà amb una vetllada 
amb danses i cançons.

El Cau de Vallbona encara la 
recta final de la celebració del 
seu 40è aniversari

CAPELLADES / LA VEU

La conferència de Carme For-
cadell, presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
va ser tot un èxit de públic. 
La Lliga de Capellades es va 
omplir totalment el passat di-
vendres, dia 23 de maig, no 
només amb capelladins sinó 
també amb persones d’altres 
llocs de la comarca. L’esde-
veniment, organitzat per l’As-
semblea Territorial de Cape-
llades, s’ho valia: tots volien 
sentir de primera mà quin és 
el full de ruta de l’ANC per als 
propers mesos, crucials per a 
la història del nostre país.
En primer lloc va parlar en 
Xavier Cassanyes, membre 
de l’Assemblea Territorial de 
Capellades de l’ANC que, de 
manera bastant irònica, va fer 
un breu repàs històric de les 
relacions entre Catalunya i Es-
panya, i va presentar l’acte i la 
convidada. Després va parlar 
la Núria Vinyals, representant 
de les comarques centrals a 
l’ANC. Ella va explicar bàsi-
cament què s’ha fet fins ara i 
què es farà concretament a la 
comarca de l’Anoia durant el 
temps que queda fins al 9 de 
novembre, i especialment el 
dia 11 de setembre, tot espe-
ronant la gent a participar-hi.
Finalment, la part més llarga 
i esperada van ser les parau-
les de Carme Forcadell. Amb 
el seu tarannà optimista i es-

perançador, primer demanà 
el vot per a les europees del 
diumenge 25 de maig per als 
partits que defensen la con-
sulta. Va dir que Catalunya té 
un paper crucial dins d’Europa 
i que cal que ens deixin votar 
com passa en altres països 
europeus. Va parlar d’una 
època il·lusionant, però d’un 
futur complicat, del paper cru-
cial dels catalans en aquest 
moment i de l’oportunitat his-
tòrica que tenim. Va recoma-
nar prudència i intel·ligència 

La Lliga de Capellades es va omplir per 
escoltar Carme Forcadell

per no caure en la provocació 
de certs comentaris, va dir que 
hem de fer veure al món que 
Catalunya és un país pacífic i 
democràtic, i que ens cal recu-
perar la dignitat i la justícia so-
cial que ens neguen. Per això 
cal treballar plegats perquè la 
gent voti sí-sí i convèncer els 
indecisos que tinguem al vol-
tant.
L’acte es va acabar amb el 
cant de Els Segadors i un 
pica-pica amb tots els assis-
tents.

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

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

93 803 75 56

Dia 20 de setembre de 2014 Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del teatre
 Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commogut centenars de milers d’espectadors.
En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb una força renovada, un nou càsting i noves 
sensacions que ens emocionaran.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entra dos móns, orient i occident.
Dues religions eternament enfrontades – la islàmica i la cristiana-.
Un bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim.
Un musical basat en la pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 29 Agost de 2014

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades garantides a la Platea del teatre

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

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

MAR I CEL
al Teatre Victoria
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L’Ajuntament de Piera inau-
gura al Parc Isaac Berroya, el 
conjunt de jocs del Parc d’en 
Patufet, una sèrie de nous 
jocs infantils inspirats en els 
dibuixos de la il·lustradora Pi-
larín Bayés. 
Pròxims a la finalització del 
curs escolar i de donar la 
benvinguda a la temporada 
estiuenca, el municipi pierenc 
inaugura un conjunt de nous 
jocs infantils dins l’històric 
parc d’Isaac Berroya, just al 
davant de les instal·lacions 
esportives de la piscina i el 
pavelló. Serà el pròxim diven-
dres 30 de maig a 2/4 de 6 de 
la tarda quan l’alcalde Jaume 
S. Guixà presenti aquest parc 
als infants i als seus familiars, 
acompanyat de membres del 
Consistori pierenc. També hi 
seran presents representants 
de les entitats i associaci-
ons de la població, així com 
els infants i pierencs que s’hi 
vulguin afegir. Col·laboraran 
directament en la inaugura-
ció, el Pubillatge de Piera, els 
Capgrossos de la Vila i Creu 
Roja Joventut.
Jordi Madrid, regidor de Ser-
veis, afirma que “aquest parc 
és un reconeixement als con-
tes que ha explicat la Pilarín 
durant anys i el d’en Patufet és 
la història més significativa de 
la seva obra i també de la cul-
tura popular catalana”. També 
diu que “aquestes empreses 
saben que des dels ajunta-
ments fem un esforç molt im-

portant per mantenir els es-
pais destinats als nens, per 
això estem molt contents de 
poder oferir aquests nous jocs 
als nens i nenes de Piera”.
El parc d’en Patufet està creat 
per Happyludic, nova marca 
d’Entorn Urbà, a partir dels 
dibuixos de la il·lustradora vi-
gatana Pilarín Bayés, que va 
treballar amb aquesta empre-
sa catalana per transformar 
i dissenyar els accessoris tí-
pics d’un parc infantil en es-
cenes del relat; el gronxador 
ha passat a ser la col on es 
va amagar en Patufet, el to-
bogan és a la vegada el bou 
que se’l va menjar i la caseta 
és una parada del mercat on 
va anar a comprar. També hi 
són presents dues molles amb 
en Patufet i el Dineret i el ba-
lancí que és el Cistellet. En un 
panell de dos metres, fabricat 
amb ferro corten, s’explica tot 
el conte. Els materials que 

s’utilitzen per als jocs són d’al-
ta qualitat i resistència, com 
són la fusta tractada, l’acer in-
oxidable i l’HPL i es fabriquen 
d’acord a les normatives euro-
pees de seguretat.
Nascuda a Vic el 1941, Pi-
larín Bayés és una de les il·
lustradores més populars i 
prolífiques de Catalunya. Fins 
avui ha publicat més de vuit·
cents llibres, alguns traduïts a 
vuit idiomes, ha col·laborat en 
nombroses publicacions i els 
seus dibuixos s’han aplicat a 
tot tipus de suports i formats. 
L’any 1991 la Generalitat de 
Catalunya li va atorgar la Creu 
de Sant Jordi en reconeixe-
ment a la seva trajectòria.
El de Piera forma part d’una 
sèrie limitada de cinquanta 
parcs implantats a diferents in-
drets de tot Catalunya i comp-
ta amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Piera inaugura al Parc Isaac 
Berroya, el conjunt de jocs del Parc d’en Patufet

PIERA / LA VEU

Ja són 200 els nens i les nenes 
que gaudeixen dels avantat-
ges i descomptes que ofereix 
el carnet del club de la Rusqui 
en establiments, comerços i 
equipaments de Piera. Des 
del passat mes d’abril han 
estat molts els pares, mares i 
familiars que s’han interessat 
per aquest projecte municipal 
amb molt bones crítiques que 
demostren l’alt grau de partici-
pació i acceptació.
La transversalitat de la inicia-
tiva, que es coordina a través 
de la Biblioteca municipal, 
aglutina el treball conjunt en-
tre les regidories de Cultura, 
Educació i Promoció econò-
mica de la Vila amb l’objectiu 
de promocionar serveis, opti-
mitzar recursos, crear xarxa i 
sobre tot cohesionar el territori 
en benefici d’un model integrat 
de serveis i prestacions locals. 
L’oferta actual inclou vuit co-
merços municipals i la par-
ticipació de la piscina, l’aula 
de música i el Teatre Foment i 
s’ampliarà periòdicament.
I per a celebrar la posada en 
marxa d’aquesta nova propos-
ta, entre els nens i les nenes 
que es van fer el carnet del 
Club de la Rusqui a l’estand 
de la Biblioteca durant els dies 

de fira es van sortejar 4 obse-
quis. Els nens i les nenes gua-
nyadors van ser Bianca Roig, 
Carles Murillo, Àstrid Garcia i 
Hugo Ángeles. Els infants fins 
a 14 anys són els beneficiaris 
d’aquest carnet. Per fer·se’l 
només cal l’autorització del 
pare/mare o tutor i una foto-
grafia mida carnet.

Noves propostes de la Bibli-
oteca
El divendres 30 de maig, a les 
19 h, la Yolanda i el Toni, de 
Viatjaadictes, ens expliquen 
com viatjar de forma indepen-
dent i barata en una xerrada/
taller pràctic on es tindran en 
compte aspectes tan impor-
tants a tenir quals podem ar-
ribar a optimitzar i controlar el 
pressupost disponible.
I el dimecres 4 de juny tam-
bé a les 19h, membres de la 
Fundació Quetzal oferiran una 
xerrada a l’entorn de la histò-
ria de la fundació i una visió 
general dels projectes de co-
operació actuals que estan 
duent a terme a Guatemala, 
l’Índia i Etiòpia. La Fundació 
Quetzal té la missió d’ajudar 
els sectors més desfavorits de 
la població amb ajudes i pro-
jectes de diferent índole.

El club de la Rusqui a la 
Biblioteca pierenca

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 persones 
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 bàsica-
ment estan dedicats a tasques 
de manteniment del municipi. 
Sis d’aquestes persones estan 
fent millores en les voreres, pel 
que fa a conceptes d’amplitud i 
sobretot de seguretat dels via-
nants.
Per altra banda, sis persones 
més estan, primer, acabant les 
obres de remodelació de l’espai 
municipal del Foment que in-
clou l’edifici annex a aquest his-
tòric immoble. I també treballen 
en la reordenació urbanística 

de la plaça Catalunya, sota el 
portal d’en Romanyà.
Quatre persones més incloses 
en els plans d’ocupació mu-
nicipals 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’ad-
ministrativa a les oficines de 
Serveis Territorials del carrer de 
la Plaça i una última cobreix les 

tasques de vigilància 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 compleix 
els requisits per optar a una 
d’aquestes places”.

18 persones treballen en els plans d’ocupació

PIERA / LA VEU

Després de les informacions 
i els anuncis apareguts en di-
ferents revistes municipals del 
Viladepiera.cat i a l’estand que 
l’Ajuntament va tenir a la Fira 
del Sant Crist, la regidoria de 
Salut fa un pas més i enge-
ga una altra acció visible en 
la figura de dos agents cívics 
al carrer. Des de dimecres 21 
de maig, aquestes dues per-
sones expliquen als vianants 
com han d’actuar quan pas-
segen els gossos pel carrer i 
també reparteixen uns fullets 
informatius amb la finalitat 
d’augmentar la conscienciació 
dels propietaris a l’hora de mi-
llorar la convivència entre ani-
mals i persones.
La campanya compta amb 
altres fases d’actuació defini-
des i accions concretes per a 
la denúncia d’infraccions, que 
sorprendran els pierencs per 
ser més directes, ja que en 
alguns casos els agents cívics 
utilitzaran elements per posar 
en evidència els propietaris 
que no compleixin la norma-
tiva establerta en l’ordenança 
de tinença d’animals de com-

panyia, sobretot pel que fa a la 
recollida d’excrements.
Finalment, si la campanya no 
resulta prou efectiva, l’Ajun-
tament s’empara en el règim 
de sancions econòmiques 
relacionades en l’ordenança, 
que van des dels 100 euros 
fins els 20.000 euros o quan-
titats superiors si la sanció és 
per a gossos potencialment 
perillosos. L’ordenança es pot 
consultar a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament, amb accés 
directe des del web munici-
pal viladepiera.cat, a l’apartat 
d’Informació Pública – Norma-
tiva i Reglaments.
Els agents també recorden als 
propietaris de gossos i gats 
l’obligació de registrar·los al 
cens municipal, així com els 
aspectes més importants re-
lacionats amb la convivència 
com la necessitat que els ani-
mals estiguin desparasitats 
i es mantinguin en adequa-
des condicions higièniques, 
la necessitat de dur·los amb 
corretja, de recollir·ne els ex-
crements i de respectar el 
descans amb els veïns, entre 
altres.

El teu gos no embruta, 
embrutes tu!
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CARME / LA VEU

El 25 de maig de l’any 2013 
es va presentar a la sala 
d’actes del Casal el catàleg 
d’aus del municipi de Carme. 
Després d’un any, aquest diu-
menge passat es complí amb 
el compromís adquirit pels 
autors del catàleg de fer una 
sortida, una visita guiada pels 
paratges de la solana de Car-
me per aprendre a observar, 
a escoltar i a identificar ocells. 
L’Andreu Burguera, coordina-
dor del catàleg, acompanyat 
del Nando Arenas, membres 
de l’Agrupació Naturalista 
Sant Boi, foren els respon-
sables de conduir al grup de 
persones que puntualment a 
les 8 es reuniren a la porta 
del Casal i portar-los cap els 
camins de la solana que me-
nen cap a la serra de Collbàs. 
Es feren diverses aturades en 
les que s’explicaren el tipus 
de vegetació que envolta els 
paratges de la solana i s’es-
coltaren els diferents cants 
d’ocells, identificant cadascun 
d’ells. També en determinats 
indrets es pogué observar 

nius, ocells i aus que tenen el 
seu hàbitat per aquestes con-
trades. A mig camí s’esmorzà 
i de volta cap el poble també 
es dedicà la seva estona a 
identificar diverses plantes, 
petjades de mamífers i papa-
llones. 
Una vegada de retorn al po-
ble, i a l’apropar-nos a la 
zona de la riera de Carme, 
els cants dels ocells eren di-
ferents, més intensos i cons-
tants. En aquesta zona i en el 
temps que estem de primave-
ra avançada, molts ocells fan 
vida prop de l’aigua i dels ar-
bustos que hi creixen. 
Complementar paratges de la 
solana, amb els seus camps 
de cereals i pinedes amb 
l’entorn de la riera va servir 

Sortida per observar ocells a Carme

per identificar ocells ben dife-
rents. Tots ells estan descrits 
al Catàleg d’Aus de Carme, 
que es pot trobar a les ofici-
nes municipals a 2 EUR cada 
exemplar que es reinvertiran 
en millores d’entorns especi-
als del medi natural del mu-
nicipi.
En aquesta sortida s’han 
identificat els ocells següents:  
rossinyol comú, pit roig, mer-
la, griva, estornell, cruixi-
dell, cogullada vulgar, pardal 
comú, mallerenga carbonera, 
blava, cuallarga i petita, talla-
rol de capnegre, de casquet i 
de garriga, bosqueta vulgar, 
mosquiter pàl·lid, raspinell 
comú, oriol, gaig, abelle-
rol, garsa, perdiu roja, aligot 
comú i  pardal roquer.

CALAF / LA VEU

El cap de setmana del 17 i 18 
de maig, una delegació de ca-
lafins va desplaçar-se fins al 
municipi agermanat de Soual 
(França). En concret, es tracta-
va dels jugadors prebenjamins 
i benjamins de la Unió Esporti-
va Calaf que, acompanyats de 
tècnics del club, pares i mares, 
i representants municipals, van 
prendre part en el torneig de fut-
bol que es disputava a la pobla-
ció francesa. Els infants calafins 
van fer un bon paper en aquest 
campionat: els prebenjamins i 
el grup 1 de benjamins van aca-
bar en primera posició, mentre 
que el grup 2 de benjamins van 
adjudicar-se el segon lloc en la 
classificació.

A banda dels bons resultats 
esportius, però, la trobada va 
servir per estrènyer els llaços 
amb els habitants de Soual, i 
comprovar una vegada més la 
seva gran amabilitat i hospitali-
tat. Precisament el regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament de Calaf, 
Josep Manel Navarro, qui va 
desplaçar-se amb la delegació 
calafina, va tenir l’ocasió de sa-
ludar i conversar amb el nou al-
calde de la població, Jean-Luc 
Alibert, i part del seu equip de 
govern. Per ambdues parts va 
fer-se palès el desig d’ampliar 
les activitats i reactivar en la 
mesura del possible els inter-
canvis de tota mena que poden 
emmarcar-se dins de l’agerma-
nament.

La UE Calaf participa en el 
torneig de futbol de Soual

i

Jana Cabello
de Sta. Mgda. de Montbui

LA GUANYADORA
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:
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PUJALT / LA VEU

El dissabte 24 de maig es va 
portar a terme a l’Observato-
ri de Pujalt el 5è seminari de 
núvols que va comptar amb 25 
alumnes i amb les 3 persones 
que en saben més sobre els 
núvols a Catalunya, en Jordi 
Mazón i en David Pino de la 
UPC i amb en Marcel Costa. 
Tots ells amb uns quants lli-
bres publicats sobre els nú-
vols. El seminari va ser com-
plert ja que es va poder fer 
l’observació directe de més de 
5 tipus de núvols al llarg de la 
tarda.  
La jornada va començar a les 
9h del matí i es va allargar pas-
sades les 19h de la tarda. Una 
jornada de núvols en que els 
alumnes van poder aprendre 
i practicar sobre els diferents 
tipus de núvols i els seus fe-
nòmens associats, van poder 
calcular com trobar l’alçada 
de la base d’un futur núvol de 
tempesta, es va experimentar 
tot fent un núvol dins d’una 
garrafa, es va fer fotografia de 
núvols, identificació de núvols 
a partir del meteosat i també 
va haver-hi un espai pels nú-
vols no naturals els núvols 
generats per l’acció humana, 
els antroponúvols. Cal dir que 
els ponents Jordi Mazón i Da-
vid Pino de la UPC, en Marcel 
Costa i el catedràtic Jeroni Lo-
rente de la UB estan a l’espe-
ra de reconèixer, per part de 

l’Organització Meteorològica 
Mundial, la seva proposta de 
incloure una nomenclatura es-
pecífica pels núvols generats 
per l’acció humana. 
Al llarg del dia va haver-hi la 
presència de força núvols 
que van facilitar l’observació 
directe d’aquests i la posada 
en pràctica del coneixements 
adquirits. Al finalitzar el semi-
nari havia programada una 
observació astronòmica, però, 
els núvols van impedir que es 
pogués portar a terme. La jor-
nada va acabar amb un bon 
sopar al mateix observatori.

Observació astronòmica 
oberta a tothom
Demà divendres 30 de maig 
es portarà a terme una ob-
servació astronòmica oberta 
a tothom a l’Observatori de 
Pujalt. L’observació comença-
rà a les 22:30h i s’acabarà a 

5è seminari de núvols complert a 
l’Observatori de Pujalt

les 0:30h. El cost de l’obser-
vació és de 4€ pel públic en 
general, 3€ als nens de 7 a 
14 anys i gratuït pels menors 
de 7 anys. Per tal d’apuntar-
se és imprescindible trucar a 
l’Observatori de Pujalt al 93 
869 80 22. Les places són li-
mitades. 
Al llarg de l’observació, i si els 
núvols ho permeten, es podrà 
observar Júpiter i els seus 
satèl·lits, Saturn, Mart, algun 
estel doble, algun objecte de 
cel profund i també les dife-
rents constel·lacions visibles i 
com trobar l’estel polar. També 
es portarà a terme una petita 
explicació a l’interior de l’ob-
servatori amb la realització 
d’algun senzill experiment. 
Des de l’Observatori es recor-
da que cal venir ben abrigat i 
que l’observació va sempre 
lligada a l’estat del cel.

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat divendres 23 de 
maig a la tarda va tenir lloc, 
al local de Ràdio Altiplà de 
Calonge de Segarra, una in-
teressant i aplaudida xerrada 
informativa sobre consells de 
seguretat al món rural, a càr-
rec de la Policia de la Gene-

ralitat – Mossos d’Esquadra. 
Aquesta sessió va servir per 
a disposar de més informació 
i aclarir dubtes a fi de millorar 
la seguretat. Una trentena de 
veïns i veïnes de Calonge de 
Segarra van assistir a la xer-
rada. 

Interessant xerrada sobre 
consells de seguretat al món 
rural a Calonge de Segarra

VECIANA / LA VEU

Fa pocs dies que van iniciar 
les obres de millora de la car-
retera BV-1005, que enllaça 
Copons i Veciana, amb les 
quals l’Àrea de Territori i Sos-
tenibilitat de la Diputació de 
Barcelona vol millorar l’ampla-
da i seguretat d’aquesta via.
L’obra consistirà en la cons-
trucció de cunetes practica-
bles en diversos trams que 
actualment presenten una 
amplada d’uns escassos qua-
tre metres. Alhora es remo-
delaran alguns revolts amb 

traçats molt tancats per tal de 
millorar-ne l’amplada, visibili-
tat i seguretat.
Aquesta millora, molt reclama-
da per l’Ajuntament de Vecia-
na, serà molt ben rebuda pels 
veïns de Veciana i resta d’usu-
aris que durant massa anys 
han patit molts ensurts en una 
via estreta, obsoleta i perillosa 
per on contínuament hi han de 
transitar des de cotxes fins a 
autocars, passant per tractors 
i camions de transport de bes-
tiar. 

La Diputació de Barcelona 
millora la carretera BV-1005, 
entre Copons i Veciana

ALTA ANOIA / LA VEU

El secretari general d’Admi-
nistració Local de la Genera-
litat de Catalunya, Marc Prat, 
va reunir-se divendres pas-
sat amb els representats de 
tots els municipis del nord de 
l’Anoia que han manifestat la 
seva voluntat de pertànyer a la 
Catalunya central: Calaf, Ca-
longe de Segarra, Castellfo-
llit de Riubregós, Pujalt, Sant 
Pere Sallavinera, els Prats de 
Rei, Sant Martí Sesgueioles i 
Veciana. 
En la trobada, a la qual també 
va assistir la diputada anoien-
ca de CIU Maria Senserrich i 
el responsable de l’oficina del 

delegat territorial a la Catalu-
nya Central, Marcel·lí Marto-
rell, es va parlar de diversos 
temes que preocupen els al-
caldes i alcaldesses d’aquest 
territori: la divisió territorial; 
l’encaix de la zona de l’Alta 
Segarra i les seves reivindi-
cacions de reconeixement; les 
expectatives de les línies de 
subvencions que ofereix la di-
recció general (PUOSC); o la 
futura llei d’administració local 
i el seu impacte per als muni-
cipis, consorcis i mancomuni-
tats —que en determinades 
zones juguen un paper molt 
important per a la cohesió del 
territori.

Reunió dels municipis amb el 
secretari de l’Administració Local

CALAF / LA VEU

El doctor Mn. Antoni Pladevall 
parlarà sobre “El primer docu-
ment de Calaf” aquest proper 
divendres 30 de maig, en la se-
gona conferència del cicle del 
Mil·lenari de la vila. L’historiador 
i sacerdot, que cada any per la 
Festa Major ofereix al poble una 
interessant xerrada de temàtica 
històrica, parlarà del document 
de 1015 en el qual el Bisbe Bor-
rell dóna a Guillem d’Oló la zona 
dels puigs de Calaf, Calafell i 
Ferrera. Precisament és aques-
ta 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 cloenda, des-
prés de la xerrada del Dr. Pla-
devall, s’oferirà una degustació 
de productes artesans calafins.

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

CALAF / LA VEU

Cinquanta-quatre alumnes 
de 3r de primària de l’Escola 
Alta Segarra de Calaf van vi-
sitar la setmana passada la 
seu consistorial, acompanyats 
dels seus mestres. A l’Ajun-
tament els esperava l’alcalde 
en funcions, Joan Caballol, 
qui va encarregar-se de fer-
los una visita guiada per les 
oficines municipals, així com 
d’explicar-los el funcionament 

de l’entitat i dels serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania. 
Els nens i nenes van fer diver-
ses preguntes relacionades 
amb el poble i el seu govern, 
demostrant curiositat i bon 
coneixement del que passa a 
Calaf. La visita va acabar-se a 
la Sala de Plens, espai que va 
servir per parlar de com s’es-
tructuren i per a què serveixen 
les sessions plenàries munici-
pals.

Els alumnes de 3r de l’escola 
Alta Segarra, de visita a 
l’Ajuntament de Calaf



L’IHC assegura la presència a la Copa CERS
HOQUEI / DAVID VIA

Aquest passat dissabte 24, el 
IHC jugava contra el Calafell, 
un partit molt important per als 
dos conjunts per el seu futur 
en competicions europees. Els 
dos persegueixen el mateix 
objectiu: obtenir una plaça per 
la pròxima edició de la Copa 
CERS, i segurament ambdós 
conjunts ho aconseguiran, 
però els tres punts que es van 
disputar podien fer del IHC un 
conjunt europeu per vint-i-sete-
na vegada consecutiva. 
A més, el partit podia donar 
de segur la sisena posició al 
IHC, ja que la diferència entre 
l’IHC i Calafell era de 4 punts 
(Monbus Igualada sisè amb 
45 punts, Calafell setè amb 41 
punts) i, sense comptar els tres 
punts d’aquest cap de setma-
na, només en quedarien sis 
per disputar. 

l’IHC es va assegurar matemà-
ticament la seva presència en 
la següent edició de la Copa 
CERS, ja que la distància entre 
ells i la última posició europea 
es de set punts, quan només 
queden per disputar-ne, sis.
El pròxim partit serà el penúl-
tim de l’OK Lliga per el IHC. 
Jugaran com a visitant, però 
en l’últim ho faran com a local 
en un partit que serà molt difícil 
per la situació en la que està el 
conjunt rival, el Lloret, actual-
ment en posicions de descens. 
Aquest partit, l’últim partit com 
a local del IHC, es jugarà el 
pròxim dia 7 de Juny.
MONBUS IHC 1 (1/0) Equip 
Incial: Elagi Deitg, Ton Baliu, 
Jaume Molas, Oriol Vives (1), 
Sergi Pla. Equip Suplent: Jas-
sel Oller, Joan Muntané, Nil 
Garreta, Pol Vilaseca i Alex 
Ferrer.
CALAFELL 5 (0/5) Equip Inici-
al: David Arellano, Borja Ferrer 
(1), Ferran Rosa (1), Marc Ver-
gès (3), Sergi Romeu. Equip 
Suplent: Oriol Palau, Gerard 
Verger i Pol Galbas.
Gols: 1-0 Oriol Vives (Minut 
22). SEGONA PART. 1-1 Marc 
Vergès (Minut 7), 1-2 Marc Ver-
gès (Minut 8), 1-3 Marc Vergès 
(Minut 13), 1-4 Borja Ferrer 
(Minut 21), 1-5 Ferran Rosa, 
de Falta Directa (Minut 22).

Més info a http://ihc.blog.cat

L’IHC, malgrat perdre amb el Calafell, s’ha assegurat continuar a Europa l’any vinent. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 28
Òptica Blanes - CH Lloret  3 - 1
Moritz Vendrell - Reus Dep.  7 - 8
Igualada - Calafell Tot   1 - 5
CP Tordera - Cerceda    7 - 2
CP Vic - ICG Soft.Lleida   4 - 3
Coinasa Liceo - FC Barcelona  5 - 4
CP Voltregà - Noia Freixenet  2 - 3
CP Vilanova - CP Vilafranca  1 - 7 

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 76 28 25 1 2 194 63
2. Coinasa Liceo 66 28 21 3 4 151 73
3. Club Patí Vic 58 28 18 4 6 108 71
4. Reus Deportiu 53 28 16 5 7 139 103
5. Moritz Vendrell 49 28 15 4 9 125 102
6. Igualada HC 45 28 14 3 11 88 94
7. Calafell Tot l’Any 44 28 13 5 10 106 101
8. Noia Freixenet 42 28 12 6 10 103 94
9. Voltregà 38 28 10 8 10 96 86
10. Cerceda 37 28 10 7 11 105 113
11. Vilafranca  32 28 9 5 14 100 103
12. ICG Lleida 28 28 8 4 16 84 113
13. Tordera 26 28 8 2 18 79 122
14. Lloret 23 28 6 5 17 78 115
15. Muralla Blanes 23 28 7 2 19 68 119
16. Vilanova 0 28 0 0 28 70 222

Jornada 29 
Coinasa Liceo - Calafell Tot
FC Barcelona - Moritz Vendrell
Reus Dep. - CP Vic
CP Vilafranca - Igualada
Noia Freixenet - CP Tordera
Cerceda - Òptica Blanes
CH Lloret - CP Vilanova
ICG Soft.Lleida - CP Voltregà 

OK Lliga masculina
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Descens Lliga Eur. Cers

El xiulet inicial va fer arrancar 
el partit, un partit molt intens 
des del primer minut. Tots els 
equips tiraven moltes vegades 
a porteria, però ningú ficava la 
bola dins la porteria rival. Molts 
tirs varen anar entre els tres 
pals, però els porters estaven 
en un gran nivell de forma. 
També algun tir va xocar a la 
fusta. 
El primer gol va arribar bastant 
tard, després de que el Calafell 
aturés un gran remat i que Ori-
ol Vives, amb el porter venut, 
només tingués que empènyer 
la pilota a dins. 
I així va acabar la primera part, 
el IHC estaria matemàticament 
a Europa un altre cop, i al Ca-
lafell se li complicaven molt les 
coses per aconseguir una pla-
ça en la següent Copa CERS. 
Conscients d’això, el Calafell 

va anar al 100% durant la se-
gona part, amb una gran de-
fensa i molts contraatacs ben 
executats, i es que, el gol de 
l’empat, va arribar després 
d’una contra set minuts des-
prés del xiulet inicial. Aquest 
gol va ser un cop molt fort per 
la moral dels jugadors iguala-
dins, ja que un minut després 
del gol de l’empat, el marcador 
es va tornar a moure un altre 
cop en contra dels locals i, cinc 
minuts després, la situació es 
va repetir de nou. 
El partit semblava a favor del 
conjunt visitant, que no va pa-
tir gaire en la segona meitat. 
També es veritat que els de la 
capital de l’Anoia no van estar 
gaire encertats cara el gol, ja 
que varen fallar molts tirs, al-
guna que altre Falta Directe, i 
varen tirar molts llançaments 

al pal (tres o quatre). De totes 
maneres, totes aquestes opor-
tunitats deixaven encara més 
clar que de cara el gol, estava 
molt més bé el Calafell, ja que 
va marcar a falta de quatre mi-
nuts el gol que feia el 1-4 i, un 
minut després, l’electrònic es 
movia de nou per fer el 1-5. 
Així doncs, el Calafell  gua-
nyà tres punts que els posen 
a només un de distància entre 
ells i l’IHC. De totes maneres, 

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

ALEIX SAMBOLA
de JORBA

www.caminsdevent.com

FELIC
ITATS!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 

+ INFO www.rookietrail.es

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 66 33 20 6 7 65 37  28
2  Torreforta 62 34 18 8 8 63 42  21
3  Viladecans 62 34 18 8 8 52 34  18
4  Tàrrega 59 34 17 8 9 45 35  10
5  Horta 50 33 14 8 11 54 39  15
6  Igualada 47 33 14 5 14 51 49  2
7  Almacelles 47 33 13 8 12 50 44  6
8  Torredembarra 46 34 12 10 12 49 48  1
9  Tecnofútbol 42 34 9 15 10 37 38  -1
10  Marianao 40 34 10 10 14 40 42  -2
11  Vilanova 40 34 9 13 12 39 33  6
12  El Catllar 40 33 10 10 13 37 48  -11
13  Alpicat 39 34 10 9 15 37 55  -18
14  Andorra 39 34 9 12 13 51 65  -14
15  Amposta 39 34 9 12 13 45 51  -6
16  Balaguer 39 34 10 9 15 34 53  -19
17  Vista Alegre 36 34 9 9 16 40 54  -14
18  Jesús i Maria 33 33 9 6 18 51 73  -22

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

El CFI destrossa al Jesús y María (5-0)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va aconseguir 
una contundent victòria davant 
el cuer de la categoria, el Jesús 
y María per 5-0. Els blaus van 
superar en totes les facetes del 
joc al seu rival. Fran, amb qua-
tre dianes i una assistència, va 
fer el què va voler amb la defen-
sa visitant. L’Igualada és sisè a 
la classificació.
El conjunt dirigit per Joan Prat, 
que disputava l’últim partit de la 
temporada a Les Comes, volia 
acomiadar-se de l’afició oferint 
un bon espectacle, dit i fet. Els 
blaus van sortir connectats des 
de l’inici i en la primera aproxi-
mació de perill van aconseguir 
avançar-se en el marcador. Una 
bona combinació entre Jony i 
Fran (12’) va acabar amb la di-
ana del segon, que va superar 
amb un xut creuat al porter vi-
sitant. Els visitants, conscients 
de que una derrota els deixava 
sense opcions d’aconseguir la 
permanència, van intentar reac-
cionar i Navarro va tenir la mi-
llor oacasió pels de Deltebre. El 
migcampista del Jesús y María 
va engaltar un bon xut des de 
la frontal, però va topar amb el 
travesser. L’Igualada també va 
tenir bones ocasions per aug-
mentar el seu avantatge, però 
ni Fran ni Jony van estar en-
certats en les seves definicions. 
No va ser fins a punt d’arribar 
al descans quan els blaus van 
aconseguir marcar el segon 
gol. Enric va realitzar una bona 
passada a l’esquena de la de-
fensa visitant i Fran (39’), molt 
més ràpid que els seus marca-
dors, va recollir la pilota i, des-
prés de retallar al defensa local 
Torres per col·locar-se la pilota 
a la cama esquerra, va marcar 
amb un xut ajustat.
A la represa, el guió de l’encon-
tre es va repetir. Els visitants 

Jornada 33
Balaguer - Almacelles   0-2
Tàrrega - Andorra    3-1
Torreforta - Vista Alegre   1-0
Amposta - Vilanova    0-0
El Catllar - Alpicat    1-3
Martinenc - Viladecans   1-1
Igualada - Jesús i Maria   5-0
Tecnofútbol - Horta    0-1
Torredembarra - Marianao  1-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 78 33 24 6 3 86 21  65
2  Gironella 69 33 21 6 6 66 34  32
3  Lliçà d’Avall 64 33 20 4 9 62 44  18
4  Tona 63 33 17 12 4 55 29  26
5  St. Quirze 59 33 18 5 10 73 45  28
6  Cardedeu 52 33 15 7 11 54 40  14
7  Sabadell Nord 51 33 15 6 12 52 44  8
8  San Lorenzo 49 33 15 4 14 45 43  2
9  San Mauro 45 33 11 12 10 57 51  6
10  Sabadellenca 43 33 12 7 14 51 49  2
11  Taradell 42 33 12 6 15 46 51  -5
12  Castellar 41 33 10 11 12 52 51  1
13  Roda de Ter 37 33 11 4 18 45 55  -10
14  Súria 36 33 10 6 17 44 64  -20
15  Palau SP 32 33 8 8 17 45 72  -27
16  OAR Vic 30 33 8 6 19 33 61  -28
17  St. Feliu Cod. 21 33 5 6 22 30 80  -50
18  Lliçà d’Amunt 18 33 4 6 23 27 89  -62

Jornada 33
Roda de Ter - Gironella   5-1
Lliçà d’Amunt - OAR Vic   1-0
St. Feliu Cod. - Palau SP   2-5
Taradell - Sabadell Nord   1-3
San Mauro - Lliçà d’Avall  4-0
Súria - Manresa    1-4
Cardedeu - San Lorenzo   0-1
St. Quirze - Tona    1-3
Sabadellenca - Castellar   3-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 88 33 28 4 1 113 21  92
2  Can Trias 77 33 23 8 2 90 31  59
3  Puigreig 65 33 20 5 8 65 38  27
4  Joanenc 59 32 18 5 9 71 44  27
5  Viladecavalls 55 33 17 4 12 73 44  29
6  Marganell 44 33 12 8 13 67 65  2
7  Navàs 42 33 12 6 15 66 68  -2
8  Cardona 42 33 12 6 15 54 72  -18
9  Olvan 41 33 10 11 12 41 57  -16
10  Castellnou 40 33 10 10 13 49 53  -4
11  Balconada 40 33 12 4 17 66 79  -13
12  Llorença 39 32 11 6 15 56 69  -13
13  Santpedor 38 33 12 2 19 45 65  -20
14  Pirinaica 36 33 10 6 17 44 66  -22
15  Gironella B 35 33 9 8 16 38 67  -29
16  G. Manresa 34 33 8 10 15 46 53  -7
17  P. Claramunt 30 33 8 6 19 50 87  -37
18  Castellbell i V. 27 33 8 3 22 57 112  -55 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 33
Castellnou - Olvan    7-0
Puigreig - Santpedor    3-0
Joanenc - Llorença   
Viladecavalls - Gironella B  3-3
Marganell - P. Claramunt  6-2
G. Manresa - Cardona   1-2
Can Trias - Pirinaica    2-0
Castellbell i V. - Balconada  1-6
Navàs - Sallent    2-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Olivella 79 33 25 4 4 93 35  58
2  Suburense 79 33 24 7 2 100 30  70
3  St. Pere Mol. 77 33 25 2 6 105 36  69
4  Odena 62 33 17 11 5 81 60  21
5  Les Roquetes 60 33 18 6 9 89 53  36
6  Base Espirall 53 33 15 8 10 64 49  15
7  Ribes 52 33 16 4 13 51 47  4
8  La Granada 51 33 14 9 10 59 48  11
9  FE Vilafranca 49 33 14 7 12 56 46  10
10  Base Vilano. 34 33 8 10 15 41 60  -19
11  Pª Jove Roq. 33 33 7 12 14 50 57  -7
12  St. Cugat S. 33 33 10 3 20 43 74  -31
13  M. Igualada 33 33 9 6 18 47 71  -24
14  Riudebitlles 32 33 8 8 17 39 62  -23
15  Carme 32 33 9 5 19 43 75  -32
16  St. Sadurní 28 33 6 10 17 42 73  -31
17  Capellades 26 33 6 8 19 38 106  -68
18  Quintinenc 14 33 2 8 23 40 99  -59

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 33
Riudebitlles - Carme    2-0
Pª Jove Roq. - Odena    0-1
Suburense - Quintinenc   3-0
St. Sadurní - M. Igualada  1-2
FE Vilafranca - Les Roquetes  1-2
St. Cugat S. - Olivella    0-5
Base Espirall - La Granada  4-2
Base Vilanova - Capellades  2-2
St. Pere Mol. - Ribes      4-0

cada vegada els hi costava 
més mantenir les línies juntes 
i els blaus ho van aprofitar per 
crear un reguitzell d’ocasions. 
Gerard (64’), que acabava d’en-
trar al terreny de joc, va apro-
fitar una bona centrada d’un 
omnipresent Fran per establir el 
3-0 amb una bona rematada de 
cap. Amb el pas dels minuts el 
partit va perdre ritme i intensitat, 
però els aficionats encara van 
tenir temps per gaudir de dues 
dianes més de l’home del par-
tit, Fran. El davanter igualadí, a 
falta de 10 minuts pel final, va 
establir el 4-0 després d’aprofi-
tar una altra pilota a l’espai i de 
superar al porter visitant amb 
un gran retall. Tot i el hat-trick, 
Fran encara en volia més i ja a 
les acaballes de l’enfrontament 
va arrodonir la seva festa par-
ticular anotant el cinquè gol de 
l’equip i el quart en el seu comp-
te particular. El davanter, des-
prés de realitzar una bicicleta 
al seu defensor, va engaltar un 
bon xut des de la frontal que va 
entrar ajustat al pal. Amb les 4 
dianes anotades, Fran ja suma 
8 gols en la temporada.
Els blaus tancaran la lliga 
aquest diumenge a Barcelona 
davant l’Horta, 5è classificat.
CF Igualada: Felipe, Marí 
(Torras, 68’), Palau, Bachana 
(Ton, 51’), Baraldés, Dalmau 
(Pau, 68’), Enric, Jony (Yeray, 

Francesc Jorba és 
el nou president del 
club, en guanyar per 
49 a 38 vots la 
candidatura que 
presentava Jordi Viles
68’), Palet (Gerard, 57’), Fran 
i Güell. 
Jesus y María: Auré, Torres, 
Albacar, Monfort (Pareja, 80’), 
González (Esmel, 68’), For-
nós, Navarro, Ongola, Pujol 
(Teixidó, 54’), Seck i Ferreres.
Gols: 1-0, Fran (12’). 2-0, Fran 
(39’). 3-0, Gerard, (64’). 4-0, 
Fran (80’). 5-0, Fran (89’).

Francesc Jorba, nou 
president del CFI
D’altra banda, diumenge es 
van celebrar les eleccions a la 
presidència del CFI. L’odenenc 
Francesc Jorba és el nou presi-
dent, en superar la candidatura 
encapçalada per Jordi Viles, per 
49 a 38 vots. Els vicepresidents 
són Josep Maria Talló (soci-
al); Jordi Tarragó, (econòmic); 
Guillem Tort (esportiu). Com a 
vocals, Carles Fàbregas, An-
toni Moya, Enric Serra i Sergi 
Pérez; Laura Hernan, premsa; 
Blanca Jorba, formació;  Vocals 
i Comitè d’Honor: Joan Rue-
da, President d’Honor; Ramon 
Godó, Vicepresident d’Honor.

Setmana rodona per al CFI femení

FUTBOL / REDACCIÓ

La Unió Esportiva Calaf haurà 
de remuntar un 2-0 en contra 
si vol pujar a Tercera Catalana,  
després de perdre l’anada da-
vant el Castellar B. Els locals 
van poder aconseguir el segon 
gol ratllant el temps de des-
compte, una autèntica mala 
sort per als calafins. 
L’equip ha fet una crida per a 
aconseguir una bona entrada 
al Municipal de les Garrigues 
de Calaf, demà dissabte a les 
7 de la tarda, quan es jugarà el 
partit de tornada.
Castellar B: Sánchez, Casa-
do, Hernández, Puntí, Verduz-

co, Ortiz, Moya. Wenceslao, 
Luque, Mera i López. També 
Conde, Barragan, Carrizo, 
Orellana, Catalán, Hermosilla 
i Muñoz.
Calaf: Dalmases, Garcia, Co-
letas, Marsiñach, Martínez, 
Martí, Alfred, Trullás, Cissé, 
Puigpelat i Carrillo. També Es-
tany, Rial, Guixé, López, Soria 
i Rodes. 
Gols: 1-0, Luque (35’). 2-0, 
Moya (89’).
Àrbitre: Sergio Juàrez. Gro-
gues a Wenceslao, Hernán-
dez, Orellana, Cissé, Trullás 
(2, 50’).

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 34 (última)
Andorra - Balaguer    1-1
Vista Alegre - Tàrrega   0-3
Vilanova - Torreforta    0-1
Marianao - Amposta    3-1
Almacelles - El Catllar
Jesús i Maria - Martinenc
Horta - Igualada
Alpicat - Tecnofútbol    1-0
Viladecans - Torredembarra  1-1 

Jornada 34 (última)
OAR Vic - Roda de Ter
Palau SP - Lliçà d’Amunt
Sabadell Nord - St. Feliu Cod.
Castellar - Taradell
Gironella - San Mauro
San Lorenzo - Súria
Tona - Cardedeu
Lliçà d’Avall - St. Quirze
Manresa - Sabadellenca 

Jornada 34 (última)
Santpedor - Castellnou
Llorença - Puigreig
Gironella B - Joanenc
Sallent - Viladecavalls
Olvan - Marganell
Pirinaica - G. Manresa
Balconada - Can Trias
P. Claramunt - Castellbell i V.
Cardona - Navàs  

Jornada 34 (última)
Odena - Riudebitlles
Quintinenc - Pª Jove Roquetes
M. Igualada - Suburense
Ribes - St. Sadurní
Carme - FE Vilafranca
La Granada - St. Cugat S.
Capellades - Base Espirall
Les Roquetes - Base Vilanova
Olivella - St. Pere Mol.  

El Calaf haurà de remuntar dos 
gols si vol pujar a Tercera

FUTBOL / REDACCIÓ

La setmana començava amb la 
bona notícia de la presència a 
la Selecció Catalana Sub-18 de 
la jugadora de l’Igualada Feme-
ní, Mariona Marsal.
Dissabte al matí es confirmava 
la consecució del Campionat de 
Lliga per part de les més menu-
des, les noies de l’Aleví-Benja-
mí-Pre-Benjamí.
Diumenge al matí l’Infantil-Aleví 
B aconseguia un triomf impor-
tantíssim al camp d’un rival di-
recte, el Juventud 25 de Septi-
embre de Rubí.
I l’equip Sènior va aconseguir 
dissabte a la tarda un triomf 
molt treballat davant d’un rival 
gens fàcil com és el Badalona, 
que va acabar la lliga de Se-
gona Divisió amb els mateixos 
punts que les igualadines.

CFI: Noelia García, Elena Alert 
(Míriam 85’), Araceli Barroso, 
Sara Bergadà (Anna Tardà 80’), 
Carla Navarro (Ariadna Rius 
46’), Núria Miquel, Jèssica Pa-
blos (Ana Mª Sarró 87’), Míriam 
Solies (Janet Mendoza 46’), 
Mariona Marsal (Anna Tardà 
85’), Judit Pablos (Ana Mª Sar-
ró 85’), Marina Salanova. En-
trenadors Santi Ramos i Paco 

Pablos.
Aquesta setmana es disputa el 
Pardinyes-Santpedor (tots dos 
equips de Preferent Catalana) 
d’on sortirà el proper rival de 
l’Igualada a la Copa Catalunya. 
Com que els partits es disputen 
sempre al camp de l’equip de 
menys categoria, a l’Igualada li 
tocarà desplaçar-se. 



CE Montbui.

El CE Montbui i l’Aula, a la final dels 
Jocs d’Estètica de grup a Barcelona
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dissabte 24, l’equip 
sènior del CE Montbui va dis-
putar la 3a Fase i Final dels 
Jocs Atlètics Esportius de Gim-
nàstica Estètica de Grup a Bar-
celona.
Una vegada més, l’equip for-
mat per: Marta Cristóbal, Mari-
na Marfil, Aida Garcia, Mariona 
Juvé, Jenifer Casado ,Tama-
ra San Juan,i juntament amb 
gimnastes del  CG Aula, Pau-
la Stösslein, Diana Stösslein i 
Marta Alonso , van fer un exer-
cici dinàmic i intens amb molta 
força i ganes de superar-se. 
Satisfetes per la seva actuació, 
finalment van obtenir la 7a po-
sició de la competició.
Des del Club felicitar a totes 
elles juntament amb les en-
trenadores Marta Rodríguez i 
Marta Trenado , també felicitar 
a Paula Galán i Mariona Ro-
bert per la 3a posició obtinguda 
en la mateixa competició.
El Club Gimnàstic Aula, hi va 
participar com a les dues fases 
anteriors, amb els seus dos 
equips escolars, les infantils 
8-10 “Pipis”, i les infantils 12-14 
“Angry Birds”.
En aquesta tercera fase i com 
ja ho havien fet abans, les Pi-
pis es proclamaven terceres, 
obtenint així amb la suma total, 
terceres de la tercera fase i ter-
ceres a la final. L’enhorabona 
a aquestes novelles gimnastes 
que en el seu primer any han 

Èxit de participació a 
la Matinal 4x4 Ciutat d’Igualada
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aconseguit pujar les tres ve-
gades al podi i millorar la nota. 
Felicitat també a les Angry 
Birds per la seva quarta plaça 
tant a la tercera fase com a la 
final, sens dubte han realitzat 
també un gran treball. Les se-
ves coreògrafes i entrenadores 
Maite Sànchez i Marta Trena-
do, respectivament, estan molt 

satisfetes del rendiment de les 
seves gimnastes. Les Pipis 
són, Berta Enrique, Mariona 
Robert, Alina Gili, Eider Za-
mora, Nerea Lara, Nerea San 
Juan, Paula Galán i Anna Pla-
nella. Les Angry Birds són: Na-
dine Ruiz, Marta Alonso, Judit 
Cervera, Cesca Planella, Èrica 
Porta i Ruth Reymundi.  

CG Aula.

MOTOR / REDACCIÓ

La Matinal 4x4 Ciutat d’Iguala-
da va ser tot un rècord de par-
ticipació, el passat cap de set-
mana, en els terrenys annexes 
a l’avinguda Catalunya.
Molta gent va apropar-se amb 
el seu vehicle per poder partici-
par en el circuit que s’havia ha-
bilitat, gràcies al bon fer de la 

secció 4x4 de Moto Club Igua-
lada. En total, hi havia quasi 
cinc hectàrees de terreny que 
van fer les delícies dels afici-
onats. L’organització agraeix 
la col.laboració de voluntaris i 
les cases comercials que van 
donar suport a la Matinal, així 
com a tots els anoiencs que hi 
van participar.

El CPPI, a la fase d’ascens a la 
Divisió d’Honor Estatal
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

S’ha disputat a Sabadell la fase 
d’ascens a Divisió d’Honor, en 
la qual  hi han participat  els di-
vuit millors equips de primera 
estatal de tot Espanya.
El CPP Igualada va disputar el 
seu primer partit contra el club 
Cristalbox Gasteiz de Vitoria, 
sent  la victòria pels igualadins 
per 4-1. (Satorras 2, Masip 2 i 
Luco 0).
La següent eliminatòria va re-
sultar un partit molt complicat 
contra el CTT Esparreguera, el 
qual es va aconseguir  guanyar  
per un emocionant 4-3. (Masip 
2, Luco 1, Satorras 0, Satorras/
Masip 1)
El partit decisiu per l’ascens va 

esser contra Aluche de Madrid, 
perdent al final per 3-4 desprès  
de un  disputadíssim partit. 
(Masip 1, Satorras 1, Luco 1).
Tot i no aconseguir l’ascens 
una gran fase per culminar una 
brillant temporada d’aquest 
equip.

Joan Masip, al Top Estatal
El passat cap de setmana el 
jugador infantil Joan Masip, 
es va desplaçar a Madrid, per 
disputar el Top Estatal, en ca-
tegoria infantil en el qual hi par-
ticipaven els vuit millors juga-
dors de tot Espanya. Desprès 
de jugar contra tots els rivals 
el Joan va assolir la meritòria 
quarta posició. 

Demà, primer torneig de Rugby Platja a Igualada
RUGBY / REDACCIÓ

El proper dissabte 31 de maig 
es celebrarà a Igualada el Pri-
mer Torneig de Rugby Platja 
d’Igualada i de la comarca de 
l’Anoia.
El Torneig està organitzat per 
l’Anoia Rugby Club, i compta-
rà amb la participació de dot-

ze equips masculins i quatre 
femenins que competiran en-
tre ells respectivament. Tan-
mateix, hi participaran quatre 
equips infantils, els membres 
dels quals tenen entre 10 i 14 
anys. Val a dir que els equips 
es desplaçaran desde les pro-
víncies de Barcelona i Lleida.
 

El Torneig començarà a les 
13:00 hores al camp de sorra 
del Parc de Valldaura, i finalit-
zarà a les 21:30 hores aproxi-
madament. Cada partit tindrà 
una durada de deu minuts, per 
la qual cosa serà molt dinàmic 
i distret.  

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

Mª Rosa Gili , Carme

GUANYADOR
  DEL MES 
DE MAIG

DENIS RABELL SALAT
La Torrre de Claramunt



 Monleón i Viladoms en el podi.

Santi Ramos (CAI), 
campió de Catalunya 
júnior de decatló

HANDBOL / REDACCIÓ

L’Igualada es va enfrontar 
dissabte a un quart de 8 del 
vespre al Club Handbol Sant 
Llorenç de Sant Feliu de Llo-
bregat en el partit de tornada 
per a la promoció d’ascens a 
2ª Catalana.
En el partit d’anada a Igualada 
vàrem perdre de 4 gols amb 
el Sant Llorenç però els ànims 
eren molt bons i es confiava en 
poder superar al Sant Llorenç 
a casa seva. Es veia factible 
guanyar de més de 5 gols, ja 
que els dos equips estaven en 
un nivell de joc molt similar.
Però no va ser així , el pave-
lló del Sant Llorenç estava ple 
de gom a gom, en els primers 
minuts de partit el marcador 
ha estat frec a frec, però a me-
sura que passaven els minuts 
els del Sant Llorenç s’anaven 
consolidant amb una diferèn-
cia que anava augmentant i els 
de l’Igualada no es veien ca-
paços d’ atrapar-los, acabant 
la primera meitat amb una di-
ferència de 5 gols a favor del 
Sant Llorenç. L’eliminatòria es 
posava molt complicada ja que 
els igualadins havien de supe-
rar com a mínim de 10 gols al 
Sant Llorenç .
Va començar la segona part i 
l’ànim de l’Igualada havia bai-
xat ja que es veia molt compli-
cat poder deixar els locals per 
sota amb 10 gols, però els ju-
gadors van lluitar fins a l’últim 
moment, tot i la gran diferència 
de gols que ja feia inútil qual-
sevol esforç visitant. A la pis-
ta es podien veure les ganes 
amb què lluitaven els jugadors 
igualadins, però no els sortia 
absolutament res. A més, els 
seus porters van tenir una gran 
actuació que eclipsava les bo-
nes combinacions ofensives. 
Com hem dit  l’Igualada no van 
baixar els braços i van donar la 
cara en tot moment. El resultat 
final de 29 a 22 va ser just des-
prés d’un mal partit que venia 
amb el perillós precedent del 
partit d’anada. 
Destacar el saber perdre dels 
visitants, que van respectar el 
rival en tot moment i va esperar 
que rebessin la ovació del pú-
blic local,que van saber afron-
tar amb esportivitat aplaudint i 
felicitant al mereixedor guanya-
dor d’aquesta eliminatòria,això 

Últim partit de la temporada del 
sènior masculí de l’Handbol IGD
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també forma part dels valors 
de l’esport.  
L’Igualada posa punt i final a 
una temporada irregular. Tot i 
això, cal posar atenció al jove 
i futur sènior masculí que ve 
molt motivat, jove i amb ganes 
de cara la propera temporada .
Entrenats per Eduard Ortolà 
van jugar: Jordi Bermejo (8 
a.) i Marc Tarrida (4 a.), com 
a porters. Roger Calçada, Es-
teban Lezama (5), David Cubí 
(4), Sergi Garcia, Sergi Garcia 
(juvenil) (6), Jordi Vilarrubias 
(1), Jordi Grado (4), José Luís 
Álvarez, Rubén Álvarez, Pol 
Cantero (1) i Miquel Albareda.

Important victòria a la fase 
final de la copa per al femení
Diumenge passat el primer 
equip femení del CHI va jugar 
el seu primer partit en la fase 
final de la copa federació con-
tra l’Handbol Banyoles (41-19).
L’equip visitant, va marcar pri-
mer i en els primers compas-
sos del partit, els dos equips 
van intercanviar gols, mante-
nint el marcador molt igualat, 
després dels primers vuit mi-
nuts, les jugadores de l’Igua-
lada van aconseguir marcar 
un primer parcial de 3-0, i un 
segon parcial de 5-0 a prop del 
descans aconseguien anar al 
vestidor amb un marcador de 
17-10.
A la segona part, després dels 
cinc minuts inicials, en què el 
Banyoles semblava entrar en 
el partit, l’Igualada va tornar a 
marcar un parcial de 4-0, tor-
nant a desenvolupar el seu joc 
ràpid i directe de contraatac i 
velocitat, que tan bons resultats 
els ha donat al llarg d’aquesta 
temporada, amb l’equip de Ba-
nyoles donant clars senyals de 
desgast, tant físic com mental, 
les igualadines van augmentar 
una velocitat més, i van sen-
tenciar el partit amb un últim 
parcial de 7-0 que deixava el 
marcador final 41-19. Això dei-
xa l’equip igualadí, com el que 
més gols ha marcat i menys ha 
encaixat, col·locant-se en les 
primeres posicions.
CHI: Nora Muñoz, Jordina 
Marsal, Jana Sendra, Raquel 
Arnau, Laura Ferrera, Alícia 
Nieto, Ainoa Rizo. Portera: Mi-
riam Pla.  

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltants del municipi va-
lencià de Setaigües es va 
disputar la primera prova del 
campionat estatal de Raŀlis TT 
motociclista amb la participació 
dels pilots Jordi Viladoms i Ar-
mand Monleón de Moto Club 
Igualada  ambdós amb KTM.
A més de Viladoms, entre els 
participants hi havia varis pilots 
dakarians com, Gerard Farrès, 
José Manuel Pellicer, Julián Vi-
llarrubia i Rosa Romero l’espo-
sa de Nani Roma.
Fenomenal el triomf de l’ano-
ienc Armand Monleón, per da-
vant de Marc Solà i del també 
anoienc Jordi Viladoms. El ral.

Magnífica victòria 
d’Armand Monleón

li constava d’un recorregut de 
200km i en el que hi havien 
dues cronos.
La segona prova puntuable tin-
drà per escenari a la murciana 
Lorca el 21 de juny.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La tercera prova puntuable 
pel campionat del món de trial 
a l’aire lliure va tenir per marc 
l’illa de francesa de Còrsega 
amb la participació del pilot pi-
erenc Toni Bou amb  Montesa.
La prova  constava de dos 
trials amb puntuació indepen-
dent cadascun d’ells, un el 
dissabte i l’altre el diumenge. 
El del dissabte els principals 
pilots que segueixen el mundi-
al van veure que els temps per 
completar les zones era massa 
curt i per la seva seguretat van 
decidir no participar.

Segon lloc de Toni Bou 
al Trial de Còrsega

El diumenge i ja amb un recor-
regut modificat, el vencedor va 
ser el pilot Àdam Raga amb 
Gas Gas, seguit de Toni Bou, 
sent tercer Albert Cabestany 
amb Sherco.
El campionat el passa a en-
capçalar Raga amb 90 punts, 
seguit a només dos punts per 
Bou i el tercer lloc és pel japo-
nès Takahisa Fujinami el com-
pany d’equip del pilot anoienc 
a Montesa amb 68 punts. El 
proper trial puntuable es dis-
puta aquest diumenge a Itàlia 
concretamente a Alagna Val-
sesia.

Després de Còrsega, Toni Bou ocupa el segon lloc del mundial.

Prat i Montaner, a conservar el 
liderat del Ral·li Empordà
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A dos quarts de tres de demà a 
la tarda començarà a La Bisbal 
d’Empordà el 29è Raŀli Empor-
dà puntuable pel Campionat 
de Catalunya de raŀlis d’as-
falt amb la participació de dos 
equips de Moto Club Igualada, 
Miquel Prat i Dani Montaner 
amb Mitsubishi Evo IX i Joan 
Morros copilotat per Carles 
Planell amb VW Golf.
Actuament Prat i Montaner li-
deren el Campionat de Cata-

lunya i per aquest raŀli comp-
taran amb el potent Mitsubishi 
Evo IX que va ser de l’igualadí 
Josep Basols que a l’any 2007 
i copilotat per Àlex Haro van 
ser els guanyadors del Trofeu 
d’Espanya de grup N, així com 
de la Mitsubishi Evo Cup.
Aquest raŀli consta de tres 
trams cronometrats, La Gan-
ga, Santa Pellaia i Els Àngels 
que es repetirà una vegada ca-
dascun d’ells, acabant el raŀli a 
partir de dos quarts de nou del 
vespre.

ATLETISME / I. COSTA

L’atleta Junior del C.A. Iguala-
da Petromiralles Santi Ramos, 
es va proclamar brillantment 
Campió de Catalunya Junior 
en Decatló, en el decurs dels 
Campionats de Catalunya de 
Proves Combinades que es 
van dur a terme a l’Estadi Joan 
Serrrahima de Barcelona.  
Hi participaren 4 atletes del 
CAI Petromiralles.
Ramos va aconseguir un total 
de 6.330 punts, marca perso-
nal, i amb els següents parcials 
en les 10 proves de la combi-
nada:  100 m.ll.: 11”65 - Salt 
Llargada: 6,69 m. - llanç. Pes: 
12,50 m.- Salt d’Alçada: 1,94 
m. - 400 m.ll.:  54”03 - 110 
m.tanques: 15”00 - llanç. Disc:  
32,48 m. - Salt de Perxa: 3,70 
m. - ll. Javelina:  38,67 m. i 
1.500 m.ll.: 5’06”53, i essent el 
1r. classif. en Salt d’Alçada, i el 
2n. en Llargada, Pes, 110 m.t., 
Disc i Perxa com a posicions 
individuals mes rellevants.
Laia Moix assolia una molt 
destacada 4a. posició en la 
Pentatló Infantil, amb 2.598  
punts, i els següents registres 
en les 5 proves de la Combina-
da: 80 m.tanques: 13”87 - Salt 
Alçada:  1,51 m. - llançam. del 
Pes: 8,91m. - Salt Llargada: 
4,54 m., i 80 m.llisos:  11”42. 
Va ser 2a. en Salt d’Alçada i 
5a. en Llargada.                             
Pel que fa als 2 atletes Juve-
nils del CAI Petromiralles par-
ticipants,  Josep Oriol Bertran 
era 7è..en el Decatló Juvenil, 
amb 4.451 punts, i amb els 
seguents parcials: 100 m.ll.- 
12”42 - Salt Llargada: 5,47 m. 
- llanç. Pes: 9,35 m. - Salt d’Al-
çada: 1,55 m. - 400 m.ll.: 56”57 
- 110 m.tanques: 19”25 - llanç. 
Disc: 23,56 m. - Salt de Perxa: 
3,10 m.  - ll. Javelina: 31,69 m. 
i 1.500 m.ll. 5’03”23, i essent el 
3r. classificat en Perxa, i el 5è. 
en 400 m.ll. 
Vicenç Pulido era 9è. també en 
el Decatló Juvenil, amb 4.051 
punts, i amb els següents par-
cials:  100 m.ll.- 12”92 - Salt 
Llargada: 4,99 m. - llanç. Pes: 
9,59 m. - Salt d’Alçada:1,55 
m. - 400 m.ll.: 58”91 - 110 
m.tanques: 18”86 - llanç. Disc: 
25,03 m.  -  Salt de Perxa: 2,40 
m. - llanç. Javelina: 35,34 m. i 
1.500 m.ll. 5’21”21, i essent el 
5è. classificat en Disc i Javeli-
na .



Equip cadet femení Blau del CBI.

Intens final de temporada del CBI
BÀSQUET / REDACCIÓ

Nou èxit en l’assoliment d’un 
Campionat Territorial per les 
categories de formació del 
Club Bàsquet Igualada, aquest 
cap de setmana el cadet fe-
mení Blau, entrenat per Vero 
Júlvez Santano i la col.labora-
ció de Joan Romeu Garriga, 
l’equip ha estat proclamat cam-
pió del Campionat Territorial de 
Barcelona en Nivell A2, que es 
va fer a les Comes.
L’equip està composat per 
les jugadores, Paula Roselló, 
Clàudia Solé, Marta Aldomà, 
Maria Fernández, Èlia Pedre-
gosa, Emma Roda, Mar Fer-
nández, Carla Òdena i Carla 
Gràcia. També va participaren 
les semis i la final Laia Figue-
ras Mayor, per lesió de Maria 
Fernández a qui li desitgem 
una prompte recuperació.
Les igualadines van guanyar 
la final davant l’Escolàpies 
St. Gervasi per 63-55. Abans 
l’Igualada ja havia guanyat 
al  potent CB Cornellà als 
quarts i a la semi-final el Draft 
Gramenet.
La setmana vinent aquest 
equip disputarà a Cunit, les fa-
ses finals de Catalunya del ma-
teix campionat Nivell A2, jugant 
contra els equips Campions de 
Tarragona, Lleida i Girona.
Altres equips també disputen 
les seves fases finals, entre 
ells, la passada setmana va 
fer-ho l’equip júnior masculí A 
entrenat per Josep Marimón 
i Victor Belenguer. L’equip va 
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jugar dos magnífics partits 
contra un gran rival,  l’UE Sant 
Cugat, no aconseguint superar 
la següent fase del campionat. 
Tot i així l’equip igualadí ha re-
alitzat una exitosa temporada 
doblegant a grans equips d’In-
terterritorial i amb un gran joc.
L’infantil masculí A entrenat per 
Eric Vargas i Bernat Torrents, 
també va disputar a Vic les Fa-
ses Territorials de Nivell B, con-
tra el Minguella de Badalona, 
perdent per 62-46, i no passant 
així a la fase següent. Aquest 
equip també ha realitzat una 
gran temporada distribuïda en 
tres fases, amb viatge a Me-
norca inclòs per a realitzar el 
Torneig a Alaior. 

Diumenge, a les 7, important 
partit del Sènior femení B
El proper diumenge a les 19h 

a  Les Comes es jugarà la 
tornada de la eliminatòria del 
Campionat de 2a Catalana 
femenina que juga el sènior 
B entrenat per Sergi Alamillo i 
Roger Corbella, contra l’Hispa-
no Canyellas, on tocarà remun-
tar el resultat advers de l’ana-
da, caldrà omplir el Pavelló de 
Les Comes de gom a gom per 
empènyer l’equip a la següent 
fase final que es jugarà la pro-
pera setmana a Lleida a les 
instaŀlacions del CB Seca, per 
la disputa del Campionat de 
Catalunya, aquest equip ja ha 
consolidat l’ascens per la tem-
porada vinent a 1a Catalana.
També a Artesa de Segre el jú-
nior femení A entrenat per Aitor 
Iglesias i Albert Roca, jugarà 
la Fase Final del Campionat 
interterritorial entre els vuit mi-
llors equips de la categoria.

Monalco lidera el bàsquet femení escolar de l’Anoia

JOCS ESCOLARS/ REDACCIÓ

Recentment, es van celebrar a 
Les Comes, les finals  A4 dels 
Jocs Escolars de Bàsquet. El 

Col·legi Monalco d’Igualada va  
va quedar campió en tres ca-
tegories: 
Equip Aleví femení – A : 1r 

classificat; Equip Aleví femení 
– B:  2n classificat; Equip Infan-
til: 1r classificat; Equip Cadet: 
1r classificat.

Cadet. Infantil.

Aleví A. Aleví B.

Finals de futbol i del poliesportiu 
aleví als Jocs Escolars

JOCS ESCOLARS/ REDACCIÓ

Dissabte 24 de maig es van ce-
lebrar les Finals a 4 de Futbol 
Sala dels Jocs Esportius Es-
colars al Complex Esportiu de 
Les Comes. Es van disputar 
partits des de les 9h fins a les 
14:30h del migdia. 
En aleví masculí, el campió va 
ser l’equip dels Maristes que 
es va imposar per 5 a 1 a les 
Escolàpies. En el partit pel 3r i 
4t lloc, el Garcia Lorca va gua-
nyar per un ajustat 3 a 2.
En infantil masculí, l’equip de 
Can Claramunt de Piera va 
endur-se el campionat al gua-
nyar a la final a l’Esports Bruc 
per un contundent 10 a 2. En el 
partit per al 3r i 4t lloc, el Pere 
Vives va guanyar al Pla More-
res per 6 a 4.
En cadet masculí, el Mestral 
B va guanyar la final enfront el 
Mestral A per 9 a 3. I en el par-
tit pel 3r i 4t lloc, el Joan Mer-
cader va guanyar al Pla de les 
Moreres per 4 a 3.
I en juvenil masculí, el Mes-
tral va guanyar la final al Joan 

Mercader per un ajustat 2 a 3. 
En tercera posició va quedar el 
Centre Esportiu Bruc.
Demà 31 de maig, els campi-
ons de les diferents categories 
jugaran la Final Intercomarcal 
representant l’Anoia. Els rivals 
seran equips del Baix Llobre-
gat, Garraf i Alt Penedès. 
També es va fer la jornada lúdi-
ca de cloenda del Poliesportiu 
Aleví. En categoria poliesportiu 
aleví masculí, va quedar cam-
pió el Mowgli, en segon lloc el 
Ramon Castellort i en tercera 
posició el Castell d’Òdena.
En categoria poliesportiu aleví 
femení nivell A, primer classifi-
cat el Mowgli, segon l’Ateneu i 
tercer el Ramon Castelltort B. 
En el nivell B: primer classificat 
el Montclar, segon Maristes i 
tercer Jesús Maria.
També dissabte es va fer la 
darrera Trobada Prebenjami-
na que es va disputar al Parc 
Valldaura d’Igualada. Els nens 
i nenes de primer i segon de 
primària van disputar partidets 
d’handbol  i futbol sorra.

Mestral, guanyador juvenil masculí de futbol sala.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.
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dissabte 7 de juny de 2014  a les 20:30h



Eva Domingo.

PÀDEL / REDACCIÓ

Irregular penúltima jornada de 
lliga catalana. El segon equip 
Subaru masculí va patir una 
derrota a casa davant el CT 
Navàs per 0-3.
Pere Farré/Joan Albareda no 
van començar gaire be perdent 
el primer punt en joc per 2-6, 
0-6 amb Joel Fasius/Jordi Gi-
lamà. Toni Valldaura/Lluís Fer-
nàndez van forçar un tercer set 
davant Oscar Pacheco/Jordi 
Roset però van acabar caient 
per 6-3, 3-6, 3-6 i finalment Da-
vid Sanuy/Pep Ferrer van cedir 
per un ajustat doble 6-4 amb 
Francesc Flores/Jordi Alonso.
Entre setmana, el primer equip 
femení és va desplaçar a Man-
resa per jugar el penúltim com-
promís de lliga davant el Tenis 
Manresa A. Les coses no van 
anar gaire be perdent tots els 
enfrontaments. FrancianOla-
ria/Anna Claramunt van en-

Sort desigual dels equips 
Subaru Igualada de pàdel
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sopegar davant Mònica Blasi/
Vane Basora per 6-1, 7-6, Mi-
reia Homs7Antònia Pintó tam-
poc van poder fer res amb Laia 
Puig/Marta Navarro caient per 
6-1, 6-4 i finalment Georgina 
Carrer/Khaola Arabt van caure 
6-0, 6-1 amb Carme Prades/
Laura Simó.
El cap de setmana per això les 
coses van funcionar millor amb 
una convincent victòria 1-2 da-
vant les manresanes del Padel 
Indoor Bages.
Mireia Homs/Francina Olaria 
van dominar per un doble 6-1 
a Raquel Marin/Rosa Prades. 
Les manresanes van igualar a 
1 a costa de les nostres Mar-
got Gumà/Carlota Llorach qui 
van perdre per un doble 6-1 
amb Lourdes Magan/Kinga 
Pincovaai. Però fialment Rosa 
Riba/Khaola Arab van donar el 
punt igualadí guanyant Cristina 
Urango/Mireia Casasayas per 
6-0, 6-3.

GOLF / REDACCIÓ

Organitzat per la Federació 
Catalana de Golf, es va dispu-
tar al difícil camp de Bonmont 
(Tarragona), el Campionat de 
Catalunya Individual Absolut, 
que determina els nous campi-
ons amateurs amb Hcp inferior 
a 11,4 del 2014, tant en cate-
goria masculina com femeni-
na. Es jugaren un total de 54 
forats Stroke Play Scratch en 
tres dies consecutius, amb 18 
forats per jornada. 
La jugadora de l’Anoia Golf 
Club, Eva Domingo Graells, 
amb un total de 222 cops ( 74-
74-74) es va proclamar Campi-
ona de Catalunya Absoluta,  tot 
i que va inicia la tercera jorna-
da amb un cop d’avantatge so-

Eva Domingo, campiona 
de Catalunya absoluta de golf

bre Sonia Sánchez finalment 
Sots  campiona amb 228 cops.
En la categoria masculina es 
va imposar el jugador del Prat, 
Alejandro  Larrazabal amb un 
total de 217 cops, sots campió 
David Morago amb 218 cops.
L’Eva continua amb la brillant 
temporada, guanyadora del 
Campionat Nacional Comuni-
dad de Madrid. Guanyadora 
Girl del Campionat Nacional 
Comunidad Valenciana. Gua-
nyadora Girl al Campionat 
Internacional d’Espanya a 
Castellón, Campionat de Cata-
lunya Girl.
El pròxim repte per Eva serà 
aquesta setmana el Campionat 
d’Espanya Absolut a Màlaga. 

ARTS MARCIALS / REDACCIÓ

Èxit de participació en el tor-
neig celebrat a Òdena aquest 
dissabte passat. Més 137 
esportistes de les categories 
prebenjamí fins a cadet varen 
oferir les tècniques de Taijitsu, 
demostrant l’evolució tècnica, 
actitud, expressió corporal, 
d’aquest art marcial segons 
l’edat del practicant.
La competició va organitzar-se 
en tres tatamis, en el primer la 
categoria prebenjamí, en el se-
gon tatami la categoria preben-
jamí y en el tercer i central les 
categories aleví, infantil i cadet. 
En totes les categories hi havia 
dos grup, un de federats i un 
altre d’escolars. Els federats 
participaven en el Campionat 
de Catalunya i els escolar la 
Copa Catalunya.
En les categories federades 
el Budokan Vilanova va ser el 
Club amb més podis, en les 

Òdena va acollir el campionat català de Taijitsu

categories escolars, les esco-
les esportives de Taijitsu de 
l’Anoia varen tindre represen-
tació. Felicitem a les escoles 
Joan Maragall, Garcia Lorca, 
Ramon Castell Tort, Garcia 
Fosses, Torres Casana, Esco-

la esportiva Òdena pels seus 
èxits. El Taijitsu és una art mar-
cial amb una metodologia que 
aporta els beneficis del Judo i 
del Karate, ja que comparteix 
tècnica i pedagogia d’aquest 
arts marcials. 

El campionat es va fer en el poliesportiu d’Òdena.

HOQUEI / REDACCIÓ

L’últim partit de la temporada a 
Can Passanals va acabar amb 
una victòria de l’equip local, 
en un derbi anoienc entre l’HC 
Montbui i el Capellades HC (6-
5). 
El partit va començar mala-
ment  pels locals, ja que al poc 
de començar, els visitants van 
avançar-se en el marcador, 
i van aconseguir agafar un 
avantatge força còmode grà-
cies als tres gols aconseguits. 
Però l’HC Montbui va seguir 
lluitant per estar dins el partit, i 
ho va aconseguir, ja que va es-
curçar les distàncies fins al 2 a 
3 de la mitja part. 
La segona part va tornar a 
començar bé pels visitants, ja 
que van tornar a veure por-
teria i van augmentar el seu 
avantatge, però els locals van 
seguir treballant i aprofitant els 
seus atacs, i no només van 
tornar a apropar-se en el mar-
cador, sinó que van aconseguir 

Onze gols en el derbi comarcal 
Montbui-Capellades d’hoquei

posar-se per davant amb el 5 
a 4. El partit estava molt viu i 
tots dos equips disposaven de 
bones oportunitats de gol, i en 
una d’aquestes el Capellades 
HC va tornar a igualar el par-
tit. En aquest punt el partit va 
embogir però els montbuiencs 
van saber aprofitar les ocasi-
ons i van tornar avançar-se de 
nou i situar el 6 a 5 en el mar-
cador. El Capellades HC va 
seguir intentant empatar, però 
una bona defensa local i una 
mica de fortuna va fer que no 
es mogués més el resultat. Al 
final victòria dels montbuienca.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Ivan Rica, Eric Vives(3), 
Daniel Gual(3) i Isaac Guali  
-inicial- Bernat Perelló, Pere 
Vallés, Ricard Pérez, Carlos 
Morales i Roger Madrid (por-
ter).
Pròxim partit: Noia Freixenet–
HC Montbui (Diumenge 1 de 
juny a les 18:00 a Sant Sadurní 
d’Anoia).

Prebenjamí 
HC MONTBUI, 3
RIBES CP, 0
Jugadors Prebenjamí HC 
Montbui: Marc Serra (porter), 
Ona Vidal, Vadim Puig, Ariad-
na Busqué, Judit Llobet, David 
Ruiz, Pau Torilo i Liu Capde-
vila, sota les ordres de Roger 
Madrid.
Benjamí  
HF ST JOSEP ST SADURNÍ, 2
HC MONTBUI, 3
Jugadors Benjamins HC Mont-
bui Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex 
Molero, i Guillem Ribas dirigits 
per Manel Cervera.

Aleví  
HC SENTMENAT, 6
HC MONTBUI, 4
Jugadors Alevins HC Montbui: 
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Veterans 
HC MONTBUI, 7
CE NOIA Freixenet, 4
Van jugar per l’HC Montbui: Jo-
sep 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.  

Paula Blasco guanya la Milla de Granollers i 
Jordi Matsuoka, rècord igualadí de triple salt
ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge es va fer la 5a. edi-
ció de la Milla Urbana de Gra-
nollers, també el Campionat de 
Catalunya de Milla en Ruta.
L’atleta Cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles Paula Blasco 
va assolir la victòria, amb un 
gran registre de 5’23”, essent a 
més la guanyadora de la cursa 
de les categories Juvenil, Ca-
det i Infantil.
D’altra banda, el júnior del CAI 
Jordi Yoshinori Matsuoka, va 
assolir dissabte passat un nou 
Rècord d’Igualada Absolut en 
la prova del Triple Salt, en el 
decurs d’unes proves de con-
trol disputades a les pistes de 

Lleida. 
Matsuoka va assolir un millor 
salt de 14,37 m., que supera en 
13 cm. els 14,24 m. de l’anteri-
or plusmarca igualadina de la 
prova, en poder de Josep Galí 
-C.A. Igualada-  des de l’any 

1979 a Narbonne (França). 
Amb aquest magnífic registre, 
l’anoienc va assolir la mínima 
de participació pels Campio-
nats d’Espanya Junior d’aques-
ta temporada en la prova.

Paula Blasco, durant la prova. Foto: M. Romero



Teresa Ribalta i Aleix Carbonell.

Medalles per a 
Taekwondo Gui en 
el campionat de 
Catalunya

ARTS MARCIALS / REDACCIÓ

El Taekwondo Gui d’Igualada, 
va obtenir medalles d’or i bron-
ze en el Campionat de Catalu-
nya Sub-21 i promoció Junior 
celebrat al Poliesportiu de la 
Mar Bella, Barcelona, el diu-
menge dia 25 de Maig. Daniel 
Gonzalez Ramos a Pes mosca 
Campió de Catalunya. medalla 
d’or. Guanyant 3 combats amb 
superioritat, Lidia Lytran pes 
mosca, medalla de Bronze dis-
puntando en els combats com 
a veritables finals. Daniel Gil 
en pes Lleuger i Alex Solomka 
en pes super-lleuger, van de-
mostrar el seu bon fer. 

Quatre triatletes del CAI 
a Lleida-Gimenells 
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El 21 de juny, 3x3 de 
bàsquet a Cal Font 
d’Igualada
BÀSQUET / REDACCIÓ

El proper 21 de juny es cele-
brarà el torneig de bàsquet a la 
Plaça de Cal Font d’Igualada, 
organitzat pel Club Bàsquet 
Igualada, Patronat Municipal 
d’Esports d’Igualada, Consell 
Esportiu de l’Anoia, Ajunta-
ment d’Igualada i la Federació 
Catalana de Basquetbol. Un 
any més, i ja en van 25, gau-
direm d’un dia de bàsquet al 
carrer, en la modalitat 3x3, una 
modalitat que engresca prop 
de 300 persones en diverses 
categories.
Més info i inscripcions a www.
facebook.com/3x3calfont
Per a resoldre dubtes: 
3x3calfont@gmail.com

TRIATLÓ / REDACCIÓ

Components del Club Triat-
ló Igualada  es van desplaçar 
fins al municipi de Gimenells 
(Lleida) on es realitzava el seu 
primer triatló, homologat per la 
Federació Catalana de Triatló 
però no puntuable per la lliga. 
Van acabar la prova 163 triatle-
tes dels 182 inscrits (26 noies).
Elena Barlabé entrava 5a fèmi-
na absoluta amb un temps de 
1:20:18 i Francesc Lladó obte-
nia una 4 posició en la catego-
ria V2 a tan sols  17 segons del 
3r amb un temps de 1:21:38.
Pel que fa a la distància de 
half-ironman, a destacar la 
brillant victòria de l’Eva Ribal-
ta, primera classificada de la 

general femenina. I exceŀlent 
52a. posició general de l’Aleix 
Carbonell en aquesta dura pro-
va.

Bernat Jaume, a l’Open du Lac 
de Maine a Angers (França)
ESQUAIX / REDACCIÓ

Bernat Jaume, va estar compe-
tint a França la setmana pas-
sada i per primer cop va entrar 
en un quadre del circuit profes-
sional PSA. Beneficiat de d’es-
quivar la 1a. ronda de prèvies, 
en la segona ronda va tenir de 
rival al seu company de viat-
ge Xavi Blasco al qui va gua-
nyar per 11-6, 11-7, 11-4. Amb 
aquest resultat, el nostre jove 
representant es va guanyar el 
dret a jugar en el quadre princi-
pal davant el francès Cristophe 
André, 145 del ràquing mundial 
i cap de sèrie 6. L’anoienc va 
caure 11-6, 11-5, 11-6. 

Campionat de Catalunya 
13 i 17 anys
El Triops de Banyoles va ser 
escenari dels campionat de 
Catalunya júnior, amb 4 iguala-
dins. El millor va ser el Nacho 
Fajardo, fent un gran campi-
onat i perdent la final de S13 
davant el barceloní Pablo Dolz 
3-1 i quedant 6è de S17. En 

aquesta mateixa categoria, el 
seu germà gran Javi, fou 8è.
El Nil Aguilera també va fer un 
bon campionat quedant 9è de 
S13 i finalment la joveníssima 
Montse Fajardo és va defensar 
prou bé i va obtenir una meritò-
ria 7a posició final davant rivals 
molt més grans que ella.
Circuit de 2a a Manresa. El Joel 
Jaume cau a semifinals i el Nil 
Munné a vuitens. En Nat’s de 
Sant Fruitós va ser escenari 
d’una nova prova del circuit ca-
talà sènior de 2a categoria. Els 
nostres dos representants van 
tenir diferent sort al quadre.
El Joel Jaume va passar amb 
comoditat les dues primeres 
rondes. A quarts de final va 
jugar un partit a mort amb el 
lleidatà Edu Nadal al qui va 
guanyar per un ajustadíssim 
3-2, 11-9 en el cinquè. A semis 
va cedir davant el Marc Soria-
no per 3-0. Munné va caure a 
vuitens davant el mateix botxí 
del Joel, i guanyador final Marc 
Soriano del Natació St. Andreu.
   

Golejada de l’AVI al Sants (4-1)
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els barcelonins jugaren espor-
tivament i desplegaren un joc 
de toc ben articulat, però topa-
ren amb un equip que està fi-
nalitzant el campionat immillo-
rablement. Tot i això, al minut 
3, el 7 d’ells, excel·lent jugador, 
en jugada personal superà va-
ris contraris i al xafar l’àrea tirà 
amb efecte al pal curt i marcà 
(0-1). Fins al minut 30, semblà 
que seria difícil contrarestar 
el seu joc, llavors X. Cantarell 
feu un llançament de falta que 
interceptà un defensor amb el 
braç. Es senyalà penal, que 
convertí Ricart en un xut ben 
col·locat a l’esquerra del meta 
(1-1). 
Deu minuts després, al 40, ju-
gada  entre el germans Can-
tarell. Manel, el central, tallà 
un atac contrari i efectuà una 
passada perfecte darrera la lí-
nia defensiva, on Xavi, sempre 
atent la recollí, s’internà i per 
sobre la sortida del porter, amb 
un toc perfecte, avançà els 
blaus al marcador (2-1). Dos 
minuts després presenciarem 
el millor gol de la tarda, el mig 
Corbella s’incorporà a l’atac, 
recuperà l’esfèrica al centre 
del camp i feu  paret amb l’al-
tre volant, Ivan, el qual en un 
subtil toc en cullera feu passà 
la pilota per sobre el central, 
on de nou Corbella, en carrera, 

la rebé, i resolgué l’u contra u 
efectuant una vaselina impos-
sible (el meta contrari era molt 
alt),  sentenciant l’encontre 
amb un bell gol (3-1). 
Amb els visitants lliurats, la se-
gona part transcorregué en di-
versos atacs d’ambdós equips, 
però cap d’ells pujà al marca-
dor, fins al minut 33, en que en 
una contra local X. Cantarell  
efectuà una passada mortal, 
rasa i precisa vers Ureña, el 
qual resolgué la jugada en un 
toc sublim, elevant la pilota per 
sobre el meta, que entrà suau-
ment al fons de la xarxa ( 4-1). 
Un gol ple de bellesa i perfec-
ció que tancà la segona goleja-
da consecutiva dels de Les Co-
mes. En el transcurs d’aquest 
segon temps el central Manel 
Cantarell caigué en mala posi-
ció i es trencà el radi del braç 
de recolzament, tot i això jugà 
fins el final, demostrant la seva 
fortalesa. Tots li desitgem que 
es recuperi bé del tot.
Ramonet alineà: Domènech, 
Canals, Padró, M. Cantarell, 
Calsina, Ivan, Robert, Roger, 
Ricart, Biscarri, X. Cantarell, 
Tort, Ureña, Sevilla (que retor-
nà de la seva lesió), Corbella, 
Farré, Planell, Rai i X. Moyes. 
Sols resta un encontre que es 
disputarà al camp del Barcelo-
neta.

Diumenge, Milla Urbana del 
barri del Sant Crist
ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, a partir de les 10 h. 
del matí, es durà a terme, co-
incidint amb les festes, la 20a. 
edició de la Milla Urbana del 
barri del Sant Crist. La sortida 
serà al c/Josep Galtés, i l’arri-
bada al c/ del Bisbe Robuster.
La prova es oberta a tothom, 
amb les inscripcions gratuïtes, 
que es podràn efectuar el ma-
teix dia de la cursa, al lloc de 

sortida, desde 2 hores abans 
de la mateixa, tancant-se quan 
s’arribi al límit global de 200 
participants entre les 3 curses.  
Hi haurà trofeus i obsequis als 
primers classificats de cada 
categoria, així com els primers  
del barri, i als participants de 
major edat. Tots els atletes que 
finalitzin la prova, rebran una 
samarreta aŀlegòrica i una bos-
sa.



LLIBRES / LA VEU

Dissabte 31 de maig i diumen·
ge 1 de juny de 2014 els ha·
bitants del petit poble de Be·
llprat (www.amicsdebellprat.
cat) obriran les seves cases, 
convertides en singulars lli·
breries amb encant, per re·
bre centenars de visitants en 
els seus múltiples espais. Per 
setè any consecutiu, aquest 
racó rural de l’Anoia es con·
verteix en una Vila del Llibre, 
un poble totalment dedicat a 
la literatura que omplirà les se·
ves cases de llibres de segona 
mà i obrirà els seus carrers a 
una completa agenda d’acti·
vitats al voltant del món de la 
cultura.
Juntament amb les improvisa·
des llibreries instal·lades pels 
veïns a l’interior de les cases, 
Bellprat acollirà un mercat en 
el qual editorials i botigues es·
pecialitzades presentaran les 
seves novetats literàries. Com 
ja es tradició, aquesta iniciati·
va es completa amb una agen·
da d’activitats culturals amb 
més de 30 presentacions de 
llibres, xerrades literàries, ex·
posicions, teatre, contacontes, 
obres infantils, espectacles de 
música i la IV Trobada d’Inter·
canvi de Col·leccionistes de 
Punts de Llibre, entre altres 
activitats.

Novetats literàries 
Més de 30 autors presentaran 
i comentaran les seves obres 
durant la Vila del Llibre de Be·
llprat; entre ells, Pilar Rahola 
amb la seva novel·la ‘El carrer 
de l’Embut’, el primer treball 
de ficció de l’escriptora i pe·
riodista, ambientat a la Cuba 
dels anys 30; o Lancy Dodem, 
el primer nen ‘apadrinat’ per la 
Fundación Vicente Ferrer, que 
en “Mi viaje al norte” relata les 
anècdotes del periple que el 
va dur des de la seva Índia na·
tal a Barcelona després de la 
mort dels seus pares. 
Altres noms destacats de l’es·
cena literària que passaran 
per Bellprat són Joan Becat, 
director del Centre de Recer·
ques i d’Estudis Catalans, el 
qual comentarà el seu llibre 
‘La Independència de Catalu·
nya. Quin futur’; Imma Cabré, 
Premi Gregal de Novel·la His·
tòrica 2013 amb ‘Els senyors 
del poder’; i Jordi Llavina, Pre·

mi Josep Pla i comissari de 
l’Any Vinyoli per a la comme·
moració del centenari del nai·
xement del poeta català Joan 
Vinyoli. 
Tindran un lloc especial dins 
de la Vila del Llibre els con·
tacontes: Roser Capdevila 
amb “Les Tres Bessones”; 
l’escriptora Quima Ricart i la il·
lustradora Antònia Bonell amb 
“La mare està malalta”, col·
laboració nascuda de l’expe·
riència viscuda per ambdues 
autores després de superar un 
càncer de pit amb fills petits; 
o Rosa Alonso amb “La Iaia 
té una cosa que no es treu”, 
la mirada d’una nena que veu 
com ha de conviure amb els 
inexplicables comportaments 
de la seva àvia a conseqüèn·
cia d’un convidat que es resis·
teix a marxar: l’Alzheimer. 

Cultura per tots els racons 
de la vila
Com a complement a les múl·
tiples activitats entorn del món 
literari, la Vila del Llibre de Be·
llprat oferirà durant tot el cap 
de setmana activitats culturals 
per a tota la família, com con·
certs, tallers i exposicions te·
màtiques. 
En destaquem l’exposició 
‘Llegendes del Penedès’ del 
Col·lectiu Gargot, amb il·
lustracions de diferents llegen·
des; l’Escola de Bellprat l’any 
1934, una recreació de l’esco·
la de la República; i l’Espai Vi·
nyoli on s’exposaran llibres de 
l’autor i es recitaran poemes 

seus al llarg de tot el cap de 
setmana. 
A més, els visitants podran 
participar del Mercat del Lli·
bre d’Ocasió, de la IV Troba·
da d’Intercanvi de Punts de 
Llibre, i gaudir de recitals po·
ètics, activitats infantils i un 
espectacle de música i dan·
sa inspirat en la cultura celta 
i amb la possibilitat de ballar i 
gaudir d’un autèntic estofat Ir·
landès per sopar –dissabte 31 
de maig de 22:00 h. a 24:00 i 
diumenge 1 de juny de 13:00 
a 15:00–. I per als amants 
de la música clàssica, s’oferi·
rà l’espectacle “Del Barroc al 
Romanticisme i la Sarsuela” a 
l’Església de Sant Salvador de 
Bellprat, diumenge 1 de juny 
de 13:00 a 14:00.

Bellprat, vila del llibre
Nascudes a Anglaterra com a 
‘book towns’ i amb presència a 
Europa –Alemanya, Espanya, 
França, Itàlia, Països Baixos, 
Regne Unit...–, Àsia i Oce·
ania, les ‘viles del llibre’ són 
una iniciativa ciutadana que 
atorga una nova oportunitat de 
desenvolupament a petits as·
sentaments rurals a través de 
la literatura i la cultura. Són els 
propis habitants d’aquests po·
bles els que obren les cases 
als visitants per oferir de ma·
nera permanent llibres nous, 
d’ocasió, i fins i tot relíquies 
literàries, en improvisades lli·
breries plenes d’encant. 
Bellprat és la primera Vila del 
Llibre de Catalunya. Va tenir el 

Bellprat s’omple aquest cap de setmana, 
de literatura i cultura
Vila del Llibre • Les cases dels veïns es transformen en llibreries amb encant i els carrers del 
poble rebran una bona representació de les editorials independents i de llibreters especialitzats

seu origen l’any 2008 com a 
iniciativa ciutadana alternativa 
als plans de desenvolupament 
immobiliari més clàssics de fi·
nals de la dècada. La propos·
ta de l’Associació d’Amics de 
Bellprat va ser fer una ferma 
aposta per la cultura com a 
element revitalitzador, tant a 
nivell econòmic com social.
Des de fa sis anys, Bellprat ce·
lebra la seva trobada anual re·
bent el suport de destacades 
personalitats del món literari 
i cultural, com Joaquim Mun·
tañola, Jordi Cervera, Víctor 
Alexandre, Jordi Pujol, Muriel 
Casals i Lluís Foix, padrins de 
les edicions 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 i 2013, respecti·
vament. En sis anys, s’han 
presentat més de 60 llibres a 
Bellprat, dels quals més de 25 
a la darrera edició del 2013, 
i hi han passat milers de per·
sones d’ençà d’aquell inici del 
2008 que va aplegar unes 500 
persones. La Vila del Llibre 
de Bellprat ha comptat amb la 
presència d’autors com Carles 
Duarte, Màrius Serra, Maria 
Barbal, Gemma Lienas, Víctor 
Alexandre, Jordi Cervera, Ar·
cadi Oliveras o Matthew Tree; 
il·lustradors, entre els quals 
destaquem Joaquim Mun·
tañola, Pilarín Bayés, Roser 
Capdevila, Cristina Losantos, 
Sebastià Serra o Joan Roma·
ní ‘Scaramuix’, i periodistes 
de la talla de Neus Bonet, Nú·
ria Ribó, Núria Ferré o Jofre 
Llombart.

DISSABTE
12.00 h.  Montse Gatell, presi·
denta de l’Institut Català de la 
Dona: El paper de les dones 
a les Escoles de la República
16.00 h. Rosa Alonso, autora i 
il·lustradora de La iaia té una 
cosa que no es treu: Conta-
contes infantil.
16.30 h. Roser Capdevila, au·
tora i il·lustradora de Les Tres 
Bessones. Lliurament de pre-
mis I Concurs cartells Vila 
del Llibre de Bellprat
Joan Becat, director del Cen·
tre de Recerques i d’Estudis 
Catalans. Presentació llibre; 
La independència de Catalu-
nya, quin futur
17.00 h.  Roser Capdevila, 
Cristina Losantos i  Joan Ro·
maní ‘Scaramuix’, il·lustradors
parlen amb els nens dels seus 
personatges i histories
18.00 h. Pilar Rahola, escripto·
ra, és entrevistada per Judith 
Casaprima, periodista

DIUMENGE
11.00 h. Quima Ricart, es·
criptora, i Antònia Bonell, il·
lustradora de La mare està 
malalta. Contacontes.
11.30 h. Lancy Dodem, el pri·
mer nen ‘apadrinat’ per la Fun·
dación Vicente Ferrer. Presen-
tació llibre: Mi viaje al norte
12.00 h. Imma Cabré, Premi 
Gregal de Novel·la Històrica 
2013. Presentació llibre: Els 
Senyors del Poder
13.30 h. Jordi Llavina, Comis·
sari Any Vinyoli. Xerrada: Any 
Vinyoli i la figura del poeta.

Altres activitats
· Exposicions: 
L’escola de Bellprat de la Re·
pública 1934 amb il·lustracions 
de Lola Anglada
Espai Vinyoli amb lectures 
poètiques de l’obra del poeta 
Joan Vinyoli 
Gargot i Llegendes del Col·
lectiu Gargot
Col·lecció de punts de llibres
· Concerts 
Del Barroc al Romanticisme 
i la Sarsuela amb la soprano 
Carmen Moreno
Música petita per a gent petita 
amb 2princesesbarbudes
· Teatre 
Taula rodona, o la joia de ser 
catalans de Pere Calders
· Sopar i festa irlandesa amb 
Andrew Smith, cuiner, i Grup 
Delorgan Irish Dance Com·
pany
· Mercat de llibre vell i de se·
gona mà
· Mercat amb 32 editorials i lli·
breters especialitzats

Activitats destacades

Cultura
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La sonoritat de Mozart i Be-
ethoven marquen la cloenda 
de la temporada de la mà del 
Quartet Altimira en concert, el 
quartet de corda igualadí for-
mat per Luís Pena i David An-
dújar, violins, Pol Berlinches, 
viola i Mariona Tuset al vio-
loncel. Tots quatre aterren al 
Teatre de l’Aurora aquest di-
vendres amb música clàssica 
de cambra per oferir-nos una 
filigrana per les orelles amb 
les peces cabdals dels dos 
compositors.
De Mozart sentireu l’obra 
Quartet núm. 19 in C Major, 
KV. 465, formada per quatre 
moviments. És una composi-
ció dedicada al mestre Haydn, 
un amic i mestre per Mozart. 
“En aquesta composició es 
veu la devoció que li tenia 
Mozart perquè és l’única peça 
que en el text original hi té tat-
xots, quan ell sempre escrivia 
d’una tirada” explica David 
Andújar com a anècdota per 
demostrar fins a quin punt a 
Mozart li importava que sonés 
bé. “El resultat és una filigrana 
musical excel·lent. De veritat, 
una meravella! Però a més, no 
és una peça que costi d’em-
passar sinó que sap arribar a 
tothom, és molt popular i fres-
ca”, conclou.
I de Beethoven els del Quar-
tet Altimira han preparat String 
Quartet No. 10 in Eb major 
op. 74, també de quatre mo-
viments. “És una composició 
que té el sobrenom de quar-
tet de les arpes perquè els 
passatges més famosos són 
únicament pizzicatos que ens 
anem passant d’un instrument 
a altre, el resultat és que sem-
bla el so d’una arpa. És una 
peça elaboradíssima, com 
una explosió de focs artifici-
als” apunta el violinista sobre 

Quartet Altimira en concert, música de 
cambra per tancar la temporada a l’Aurora

l’obra.
Totes dues peces es situen 
en un univers musical i artístic 
en transició. A finals del segle 
XVIII els dos genis comencen 
aprenent les tècniques i l’es-
tructura típica de la música 
clàssica però a poc a poc les 
seves melodies incorporen 
elements trencadors, que de-
noten el canvi estilístic que 
marca l’època. Un canvi de 
filosofia, de visió del món que 
marca la societat, és el pas del 
classicisme -marcat per l’ordre 
i la racionalitat- al primer ro-
manticisme, un moviment on 
els sentiments, la llibertat i la 
manca de raó omple les cre-
acions artístiques d’elements 
pertorbadors, de fantasies i 
desordre.

Què en sabem del quartet de 
corda?
Haydn va ser un compositor 
austríac, un dels màxims re-
presentants del classicisme i 
és considerat el pare del quar-
tet de corda. És una agrupació 
que neix amb una estructura 
innovadora i “és molt dificultós 
composar per un quartet de 
corda” assegura el violinista 
Andújar. “A la Viena de finals 

del XVIII coincideixen tres ge-
neracions de músics que han 
marcat totes les generacions 
posteriors: Haydn (seria l’avi), 
Mozart (seria el pare) i Beet-
hoven (seria el fill). I aquests 
tres músics es reuneixen per 
tocar, experimenten i fan pro-
vatures de tipus tècnic i for-
mal. I en aquestes trobades 
neix el quartet” continua.
El concert s’organitza junta-
ment amb Joventuts Musicals 
d’Igualada i el Quartet Altimira 
en concert marca el punt i final 
a la temporada del Teatre de 
l’Aurora. Una bona manera de 
donar la benvinguda al sol de 
l’estiu.

Funcions 
La interpretació de Quartet 
Altimira en concert es farà di-
vendres 30 de maig a les 21h. 
Les entrades (10€ i 8€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat o

HISTÒRIA / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
i l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) proposen aquest diu-
menge, 1 de juny, dues acti-
vitats per a conèixer el passat 
de la ciutat i la Conca d’Òdena 
en família i de manera gratu-
ïta.
D’una banda, a les 11h es 
durà a terme un joc de desco-
berta a la vil·la romana de l’Es-
pelt per a saber com es vivia a 
l’Anoia de fa dos mil anys. El 
punt de trobada és a les Esco-
les Velles de l’Espelt-Òdena, 
l’edat recomanada és a partir 
de 8 anys i no està adaptada 
per a cotxets ni cadires de ro-
des.
A Catalunya es coneixen nom-
broses vil·les romanes. Als ter-
renys de la seva propietat s’hi 
conreava vinya, olivera i blat, 
que eren transportats i venuts 
a altres territoris mediterranis. 
Per aquesta raó, les vil·les se 
situaven en camps fèrtils i a 
prop de nuclis urbans i dels 
camins més o menys impor-
tants. A més, servien als con-
queridors romans per a esta-
blir el control sobre els territori. 
El jaciment de l’Espelt, sota 
la custòdia de l’Ajuntament 
d’Igualada, està excavat en un 
60% però ha donat prou infor-
mació per identificar la majoria 
de les estances de l’habitatge, 
com són el rebedor, el menja-

dor, el pati, les habitacions, la 
cuina, els magatzems i, fins i 
tot, l’espai del bany amb les 
diferents estances termals.
De la mà d’un expert que la 
coneix a fons, l’arqueòleg que 
la va excavar, es podrà co-
nèixer la vil·la i participar ac-
tivitats pensades per als més 
petits. Aquesta activitat forma 
part del programa Cultura en 
Família de l’Institut Municipal 
de Cultura d’Igualada.

Visita a les exposicions per-
manents
Com cada primer diumen-
ge de mes, l’1 de juny, a les 
11:30h, el Museu convida tam-
bé a visitar les seves diferents 
exposicions permanents, per 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies, però també el 
món de l’aigua i els seus usos 
a través de la història.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX s’hi 
troben tres àmbits, L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofici 
d’adober. I a Cal Granotes, an-
tiga adoberia del Pla del Cor-
net, que data del segle XVIII, 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
bovina transporta el visitant a 
la Igualada preindustrial. Es 
pot demanar més informació 
trucant al telèfon del Museu, 
93 804 67 52.

Un joc de descoberta permetrà 
diumenge vinent conèixer 
en família la vil·la romana de 
l’Espelt

Jam session i concert al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Cada primer dimarts de mes, 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada organitza al bar 
Hot Blues una Jam Session. 
La Jam és oberta a tots els 
alumnes i professors de l’es-
cola i també a altres músics. 
Tothom hi pot participar in-
terpretant aquells temes que 
han treballat a classe o que, 
simplement, els ve de gust. 
Us convidem a gaudir i parti-
cipar de la música en viu i en 
directe. Us hi esperem dimarts 
a les 10 del vespre. 
I el proper dijous es podrà 
gaudir del concert de Caus-
tic Roll Dave que presentarà 
el seu nou disc Approaching 

Noise. L’artista underground 
torna a la càrrega portant més 
enllà el seu característic so 
cru i intransferible marca de 
la casa. Al nou treball, obre 
el seu exclusiu ventall estilís-
tic, on el blues fundacional es 
converteix en un ingredient 
més a mesclar amb la resta 
d’artilleria càustica.
El concert començarà a 2/4 

d’11 de la nit i el preu de l’en-
trada és de 3 euros.
Per altra banda durant tot el 
mes de juny es podrà veure al 
Hot Blues l’exposició “La culpa 
i el perdó” de Maria Santfores i 
que són tintes amb aquareŀla i 
reflexió incorporada. L’exposi-
ció s’inaugurarà el dilluns 2 de 
juny a les 8 del vespre.
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La Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada, a la Plaça de la 
Creu, acull l’exposició fotogràfi-
ca L’habitació i els seus somnis, 
de David Ribera i Cos. La inau-
guració tindrà lloc aquest diven-
dres, 30 de maig, a les 19:30h, 
i la mostra romandrà oberta fins 
el proper 15 de juny.
Ribera proposa una selecció 
de fotografies realitzades dins 
d’una mateixa habitació recre-
ant els seus propis somnis. El 

fotògraf igualadí és membre de 
l’Associació Fotogràfica d’Igua-
lada (AFI), l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Esparreguera, la Federa-
ció Catalana de Fotografia, la 
Confederació Espanyola Foto-
gràfica i la Fedération Internati-
onale d’Art Photographique. Ha 
estat mereixedor de la Medalla 
de Plata de la Federació Cata-
lana de Fotografia, del Premi 
Godó i Franch d’Igualada 2012 
i del Premi Procopi Llucià 2013, 
a banda d’altres guardons.

Igualada rep l’exposició 
fotogràfica L’habitació i els seus 
somnis de David Ribera i Cos

MUSEUS / LA VEU

Demà dissabte tindrà llloc la 
inauguració de Railhome BCN 
“Museu del tren en miniatura”. 
L’acte serà a les 5 de la tar-
da a c.  Alemanya, 43, nau 5 
dreta, ubicació del nou espai 
museístic igualadí.
Es tracta d’un espai que mos-
tra, en mida maqueta, la cultu-
ral ferroviària. La visita guiada 
permetrà viatjar en un tren real 
en miniatura i gaudir d’una ex-
periència inoblidable.

Inauguració del 
Railhome BCN, el 
Museu del tren en 
miniatura

LLIBRES / LA VEU

Per el proper dissabte dia 31 
està previst que una vegada 
més el Passatge Capità Galí, 
s’ompli de llibres oblidats que 
la gent podrà intercanviar. A 
més Llegim...? llibreria i Para-
noia Accions amb la  col.labo-
ració de l’Ajuntament d’Igua-
lada i establiments propers, te 
previstes diverses activitats al 
llarg de tot el dia.
A partir de les 11 del matí con-
curs de fotografies via insta-
gram amb el hashtag#collaró 
2014. Podreu participar en el 
conte col.lectiu a través de 
Twitter, condensa la teva crea-
tivitat el 140 carràcters, seguint 
l’argument via @llegimllibreria, 
també a les 11 Contacontes 
amb Anna Garcia. A les 12 
concurs de relats curs i vermut 
especial a 2€ al al Vinnart i a 
cal Roure, tot aixó amenitzat 
pel grup musical Pol&polet.
A les 6 de la tarda enigmes lin-
güístícs, una proposta d’Aplec, 
a les 7 trobada de poetes lo-

cals a la Capelleta (Ernest Far-
rés, Laura Rosich, Marc Frei-
xas, Jordi Rica i David Soler), 
tots ells presentats per Maria 
Enrich, a  contianuació ells ma-
teixos faran una lectura dels 
seus poemes a l’espai Artéria. 
I a les vuit tastet de pa amb vi i 
sucre, per qui vulgui.
Al llarg de la setmana podeu 
anar portant els vostres llibres 
oblidats a Llegim...? llibreria

IV edició del Corraló dels 
llibres oblidats

MÚSICA / LA VEU

La Coral Gatzara fa 45 anys 
i volem celebrar-ho amb tots 
vosaltres. Per això hem  pre-
parat un seguit d’activitats que 
esperem que us agradin molt.
El dia 1 de juny farem el nostre 
concert de final de curs al Te-
atre Municipal Ateneu d’Igua-
lada a les 12h del migdia. 
L’entrada és gratuïta i hi esteu 
tots convidats. Després de 
que escolteu les cançons que 
hem anat treballant farem un 
gran dinar, una Fideuà segui-
da d’actuacions de gent vincu-
lada a l’entitat i activitats tant 
pels petits com pels grans.
Referent als tiquets pel dinar:
Preu: Adults 10 € i joves fins a 
16 anys 7 €.
Punts de venda: Del 26-29 
maig, a Copisteria Les Ram-
bles (en horari comercial).
També hem preparat una ex-
posició de fotos que es farà al 
mes de Novembre del 2014 a 
l’Espai Cívic Centre.
Per tal de que sigui una gran 
exposició, us demanem a tots 
i a totes que ens feu arribar 
fotos que tingueu de la coral! 
Les podeu enviar a gatzara@
gatzara.cat indicant la data i 
l’activitat de la foto (si podeu)!
Esperem que vingueu tots i to-
tes. Serà una gran festa!

La Coral Gatzara 
celebra 45 anys

HISTÒRIA / LA VEU

El Museu de la pell d’Igualada 
i comarca ha acollit durant tota 
aquesta setmana el cicle de 
conferències “Bandera Negra! 
La dissecció del conflicte” in-
clòs dins els actes del Tricen-
tenari de la nostra ciutat. Han 
estat cinc conferències impar-
tides per historiadors experts 
en aquesta temàtica i que han 
aportat nous coneixements al 
públic assistent.
Dilluns va tenir lloc la primera 
de les ponències i va anar a 
càrrec del catedràtic d’Histò-
ria Moderna de la Universitat 
Pompeu Fabra, Joaquim Al-
bareda. Tractava sobre “La 
Guerra de Successió: conflic-
te internacional, guerra civil 
(1702-1714)”. Joaquim albare-
da va explicar el paper que va 
fer la resistència catalana con-
tra els exèrcits borbònics, fent 
especial menció a l’exercida 
entre el juliol del 171 i l’Onze 
de Setembre del 1714. La se-
gona part de la conferència es 
va centrar en l’eliminació de 
l’Estat Català que va fer Felip 
V un cop guanyada la guerra, 
la imposició de la Nova Planta 
i el retrocés polític que va sig-
nificar per a Catalunya.
La segona conferència, la del 
dimarts, va anar a càrrec de 
Josep M. Torras i Ribé, cate-
dràtic emèrit de la Universitat 

de Barcelona i gran coneixe-
dor de l’època. La conferència 
que va oferir portava per títol 
“L’altra cara de la Guerra de 
Successió a Catalunya: la vio-
lència contra la població civil”. 
El professor Ribé va explicar 
el sotmetiment de la població 
civil catalana sota l’exèrcit bor-
bònic, que ja es va començar 
a aplicar en el setge a Lleida, 
el 1707 i que va continuar en 
les virulentes operacions al 
llarg de la guerra i fins al final 
d’aquesta.
Dimecres es va parlar sobre 
“Els exèrcits de la guerra” i la 
conferència va anar a càrrec 
d’Adrià Cases, Doctor euro-
peu en Història Moderna per 
la Universitat de Barcelona, 

especialista en la Guerra de 
Successió i assessor de la 
Ruta 1714 promoguda per la 
Generalitat de Catalunya. La 
seva ponència es va basar en 
l’evolució del conflicte al front 
català, des del 1705 al 1714 
va explicar les estratègies que 
van seguir els exèrcits que es-
taven condicionades pels en-
tramats logístics.
Ahir dijous, ja tancada l’edi-
ció d’aquest diari, tenia lloc la 
quarta de les ponències. Es 
tractà sobre “El conflicte a l’in-
terior de catalunya” i anava a 
càrrec de Francesc Serra, doc-
tor en Història de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, pro-
fessor de Geografia i Història 
a l’Institut Moianès, i especia-

lista en la Guerra de Succes-
sió a la Catalunya Central. Va 
parlar sobre l’any 1711, l’any 
de les grans batalles als Prats 
de Rei i Cardona, que van mo-
bilitzar milers de soldats pro-
cedents d’arreu d’Europa. La 
guerra, però, també va tornar 
a l’interior entre el 1713-1714, 
mentre les tropes borbòniques 
envaïen Catalunya. Anys on 
es va lluitar fins al darrer mo-
ment, Catalunya va patir grans 
incendis; així i tot, la fortalesa 
de Cardona va romandre fins 
el 18 de setembre de 1714.
Per últim, Josep Catà, llicenci-
at en Història Moderna i Con-
temporània per la Universitat 
de Barcelona i catedràtic de 
Geografia i Història, presen-
tarà la ponència “La repressió 
borbònica”, avui divendres, on 
tractarà l’enfrontament com a 
un conflicte internacional i di-
nàstic on es confronten dos 
models oposats: l’absolutisme 
i el parlamentarisme, o pac-
tisme en el cas català. La vic-
tòria absolutista i la repressió 
consegüent que s’aplicà sobre 
el Principat comportarà una 
catalanofòbia induïda des de 
principis del segle XVII sobre 
la població de la corona de 
Castella. Tot i la duresa de la 
repressió el seu intent de pro-
jectar l’oblit no va reeixir, ni a 
curt ni a llarg termini.

El Museu de la Pell ha acollit, durant tota la setmana, un 
cicle de conferències al voltant de la Guerra de Successió
Les conferències, incloses en els actes del Tricentenari, han anat a càrrec d'historiadors experts

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge 1 de juny, a 
les 12 del migdia, es presenta 
a la sala Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades 
el projecte de l’artista Claudia 
Pagès “I ens vam preguntar: i 
ara, com cantem si no cantem 
plegades?”. El projecte comp-
ta amb la coŀlaboració de la 
Coral Xeremell.
Després de la posada en es-
cena quedaran exposats  els 
diferents rastres del procés i 
la posada en escena fins al 
15 de juny.

El projecte de l’artista 
Clàudia Pagès al 
Mirador del Museu
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Una desena de persones van 
participar divendres passat a 
la tertúlia «Amics i més que 
amics», que es va fer a la Bi-
blioteca Central d’Igualada en 
el marc dels actes de la Pri-
mavera Gran i que va comp-
tar amb la col·laboració del 
departament d’Acció Social. 
La major part dels participants 
eren nascuts a la dècada dels 
trenta i van recordar com eren 
les relacions d’amistat i amor 
abans, quan eren joves, en 
una època en què la moral era 
molt estricta i en què les hores 
de feina i el control ferri dels 
pares no els deixava tant de 
temps com voldrien per feste-
jar. Malgrat tot, els assistents 
van coincidir a remarcar que 
«érem feliços», i van eviden-
ciar les diferències entre com 
feien les coses ells i com es 
fan ara: «ara tot va massa rà-
pid, entre poc i massa», van 
dir.
I és que a la dècada dels cin-
quanta el festeig d’una parella 
podia durar fins a dos anys, 
abans que el noi no demanés 
en matrimoni la noia. «Tam-
poc no hi havia gaire temps 
per festejar, i sempre ho fèiem 
amb la germana al costat», va 
explicar un dels participants. 
Una altra parella va recordar 
com s’havien conegut: «una 
amiga meva em va ensenyar 
el que seria el meu futur marit 
dient-me ‘s’hi vols t’hi faré de 
bo’, per dir-me que me’l podia 
presentar». Poder-se agafar 
de les mans o fer-se un petó 

furtiu, en aquells temps, preni-
en tota una altra dimensió per-
què era molt difícil, en públic: 
«si començàvem a festejar 
primer ho havíem de fer sa-
ber als pares». Amb els anys 
arribava el moment de fer el 
pas definitiu i casar-se, però 
abans, en molts casos, les 
parelles havien de confessar-
se: «el nostre capellà em va 
fer unes preguntes molt fortes, 
coses que no havia sentit mai 
a dir encara!», va comentar 
una de les participants.
Els cinemes com l’Astoria i el 
Mundial, i espais com el Ca-
naletes i el Velòdrom eren els 
punts de trobada d’aquests 
joves als anys cinquanta, així 
com la Rambla, on nois i noies 
es passejaven amunt i avall. 
Tot era diferent, però també 
ho vivien amb molta intensitat, 
com el primer petó al portal de 
casa, quan el noi acomiadava 

la noia: «aquell petonet l’hem 
recordat tota la vida», va dir 
emocionat un dels tertulians.
La trobada es va enregistrar 
i es transcriurà per passar a 
formar part de la Biblioteca de 
la Memòria, on es podrà con-
sultar. Aquest arxiu forma part 
de la Col·lecció Local de la 
Biblioteca i recull un munt de 
testimonis d’allò més diversos 
d’igualadins i anoiencs que els 
han cedit per a la seva con-
servació i difusió. La filosofia 
d’aquest arxiu es basa en la 
riquesa i la singularitat de les 
fonts orals (els records) de 
les persones, que ofereixen 
una visió diferent de la història 
oficial. La Biblioteca agraeix 
sincerament la participació de 
la Lluïsa, la Concepció, el Ra-
mon, la Manolita, el Miquel, el 
Gaspar, la Rosa, el Josep Mª 
i la Berta en aquesta trobada.

Una tertúlia de la Biblioteca de la 
Memòria recull testimonis de com es 
festejava abans a Igualada

EXPOSICIONS / LA VEU

Dimecres passat s’inaugurà, a 
la Sala d’exposicions de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps una exposició de les 
obres realitzades pels alum-
nes del curs de “Dibuix de re-
trats”, amb la presència de la 
directora M. Goretti Bartrolí. 
En aquesta exposició es pot 
veure una variada selecció de 
retrats realitzats en diferents 
tècniques del dibuix i de la 
pintura, que s’han treballat al 
llarg d’aquest monogràfic, im-
partit per la professora Glòria 
Escala. En tots aquests tre-
balls, que es concreten en ros-
tres, bustos, mitges figures o 
retrats de cos sencer, d’estils 
ben diferents, s’ha aconseguit 
copsar molt satisfactòriament 
l’ànima i l’expressió de la per-

sona retratada. 
L’exposició es podrà veure 
fins al dia 30 de maig. El curs 
“Dibuix de Retrats” forma part 
de l’oferta educativa de mono-
gràfics per a adults que l’Es-
cola ofereix en horari de tarda, 

impartits per professorat es-
pecialista en diferents discipli-
nes artístiques. Cal recordar 
que el termini d’inscripció a 
aquests cursos és del 2 al 13 
de juny, i que les places són 
limitades.

Inauguració de l’Exposició de Retrats a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

FOTOGRAFIA / LA VEU

El Punt Municipal d’Informa-
ció Juvenil d’Igualada con-
voca novament el concurs 
fotogràfic amb el mòbil però 
amb una novetat destacable, 
ja que aquest any es durà a 
terme a través de l’aplicació 
Instagram. Hi poden partici-
par joves d’entre 13 i 30 anys, 
dividits en dues categories, 
menors de 18 i majors de 18 
anys.
L’objectiu del concurs és que 
els joves puguin reflectir, a 
través de les fotografies fetes 
amb el mòbil, com és el seu 
estiu. Cada participant pot 
presentar un nombre il·limitat 
d’imatges, sempre posant-
hi un títol i les etiquetes #la-
kaserna i #campi_menys18 
(entre 13 i 17 anys) o #cam-
pi_mes18 (entre 18 i 30 anys).
En cada categoria hi harà tres 
guanyadors. El primer premi 
estarà dotat amb 150 euros i 
el segon amb 100 euros, en 

efectiu en la categoria majors 
de 18 anys i en un val per gas-
tar en qualsevol comerç de 
la ciutat en material didàctic 
o esportiu per als menors de 
18 anys. El tercer premi serà 
un val per un cap de setmana 
per a dues persones en règim 
de pernocta i esmorzar en un 
alberg de la Xanascat.
El primer i el segon premi els 
decidirà un jurat professional, 
del qual en formarà part un 
representant de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
i un membre de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI). 
El tercer premi serà atorgat 
mitjançant votació popular i 
guanyarà la fotografia que 
obtingui més M’agrada a Ins-
tagram.
Les fotografies es poden pen-
jar entre l’1 de juny i el 15 de 
setembre. Les bases del con-
curs es poden trobar a www.
igualadajove.cat.

Convocat el concurs 
juvenil de fotografies 
d’estiu amb el mòbil

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Agustí Bernadí
d’Igualada

Felicitats!
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LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la 
tarda, la sala de socis de l’Ate-
neu Igualadí acollirà la pre-
sentació del llibre Asfixiant la 
llengua de Roger Buch.
El llibre és una crònica dels  
atacs sistemàtics que està pa-
tint el català per part del Partit 
Popular en diversos àmbits 
arreu dels Països Catalans. 
Al País Valencià es tanca Ca-
nal 9 i es desconnecta TV3 i 
es posen traves a l’ensenya-
ment en valencià. A les illes 
Balears, Bauzá aplica sense 
mesura el trilingüisme contra 
docents i pares. A la Franja 
de Ponent, el Govern arago-
nès s’inventa el LAPAO per no 
haver d’anomenar la llengua 
pel seu nom. Mentrestant, a 
Catalunya, contra el parer de 
tots els agents educatius, són 
el ministre Wert i els tribunals 
els que intenten desballestar 
la immersió lingüística.
El Partit Popular allà on gover-
na ho fa asfixiant la llengua i 
tirant enrere les polítiques de 
normalització lingüística que 
hi havia fins ara. Són atacs 

fets amb una gran virulència 
en un context de recentralitza-
ció i espanyolització per part 
dels poders centrals de l’Estat.
El llibre Asfixiant la llengua 
parla d’aquests atacs siste-
màtics però també de la re-
sistència de pares, docents i 
ciutadans que han fet emergir 
un moviment social dinàmic, 
agosarat i creatiu, plenament 
convençuts que cal preservar 
el català com a eina de cohe-
sió social.
La presentació del llibre és 
organitzada per La Teixidora i 
APLEC.

Presentació del llibre “Asfixiant 
la llengua” demà, a l’Ateneu

CINEMA / LA VEU

A ‘Pantalla Oberta’, i de cara a 
la sessió que farem el dijus dia 
19 de juny, volem que siguin 
els espectadors qui triïn el film 
que projectarem. Us oferim un 
ventall de quatre peŀlícules, 
entre les que podeu escollir. 
Així, hi trobareu un fals do-
cumental La verdadera histo-
ria del cine que ve signat per 
Peter Jackson. Un film d’ani-
mació, per a tots els públics, 
Fantàstic Sr. Fox de Wes An-
derson. O també, els films 
Alps del director grec Yorgos 
Lanthimos o del romanès Flrin 
Serban amb el títol Si quiero 
silbar, silbo. 
D’aquests films en podeu vo-
tar un, o dos, o tres, o tots 
quatre. El resultat final sortirà 
a partir de la peŀlícula que hagi 
obtingut el major nombre de 
vots. I es donarà a conèixer en 
la propera sessió del dijous 12 
de juny. Per votar cal entrar en 
el facebook del Cineclub Igua-
lada, on hi trobaràs els títols i  
una petita informació al voltant 
d’aquests, i podreu votar entre 
els dies 20 i 31 de maig.

Esperem que la iniciativa us 
agradi i us engresqui. Anima’t 

Vols triar quina peŀlícula farem al 
Pantalla Oberta?

i participa!!!!
Som Pantalla. Som Oberta.

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, 2 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, 2 d’agost
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EXPOSICIONS / LA VEU

A partir  del proper 2 de juny es 
podrà veure a la Sala d’expo-
sicions  de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps una ex-
posició de les obres realitza-
des pels alumnes del curs de 
“Projectes guiats de Fotogra-
fia i Photoshop”. Aquest curs 
forma part de l’oferta educati-
va de monogràfics per a adults 
que l’Escola ofereix en horari 
de tarda, impartits per profes-
sors especialistes en diferents 
disciplines artístiques.
En aquesta exposició es podrà 
veure una variada selecció de 
treballs fotogràfics realitzats al 
llarg d’aquest curs monogrà-
fic, impartit pel professor Au-
reli Sendra. Treballs de temà-
tica variada (nus, paisatges, 
bodegons o retrats) que són 
el resultat d’uns coneixements 
previs apresos a classe sobre 
les característiques pròpies 
del llenguatge fotogràfic, de la 

il·luminació, el revelat o el re-
toc digital.
La inauguració serà el dimarts 
dia 3 de juny, a les set del ves-
pre, i l’exposició es podrà veu-
re fins al 13 de juny.
Recordem que el termini d’ins-
cripció als cursos i tallers mo-
nogràfics d’Escola Oberta de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps serà del 2 al 13 
de juny, i que les places són 
limitades.

Exposició “Fotografia: obra 
personal” a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, 31 de maig a 
les 21.30h el saxofonista mas-
quefí i mestre de l’Aula Musi-
cal de l’Alzinar de Masquefa 
torna, amb l’espectacle “Back 
& live in BCN, a la sala Luz de 
Gas de Barcelona a presentar 
el seu nou disc.
El 12 de juliol de 2013 Dani 
Pérez i la seva banda oferien 
a la sala Luz de Gas un con-
cert inoblidable pel nombrós 
públic que va acudir a la cita. 
Uns músics inspiradíssims 
i un Dani en estat de gràcia 
van donar com resultat que la 
gravació del concert prevista 
obtingués el vist i plau de les 
parts implicades per la seva 
edició en CD i DVD.
Tothom sap que en els últims 
anys en Dani ha esdevingut 
un dels grans del saxo del 
rythm&blues, però el nou rep-
te de presentar-se també com 
a cantant plantejava la incòg-
nita de saber si donaria la talla 
suficient. El resultat ha superat 
totes les expectatives i l’avan-
çament del tema “Fever” no ha 

fet més que obtenir excel.lents 
crítiques de tots els crítics.
Ara, en Dani torna al Luz de 
Gas a presentar aquest seu 
nou disc en directe amb la 
força de saber que ha superat 
totes les proves. “De tornada 
i en viu a Barcelona” (en clar 
català) mostra una nova di-
mensió d’un artista que no dei-
xa de sorprendre a cada pas 
que dona en la seva carrera. 
Els que el coneixen bé i el se-
gueixen ho saben, i pels que 
encara no l’han descobert, 
aquesta és una de les millors 
oportunitats en un dels millors 

El saxofonista masquefí, Big Dani 
Pérez, torna a Luz de Gas

escenaris: el del Luz de Gas.
L’Alzinar de Masquefa dóna 
tot el suport a Big Dani Pérez, 
ja que ell, conjuntament amb 
l’equip de mestres de l’Aula 
Musical de l’Alzinar han fet re-
alitat el somni de molts mas-
quefins de tenir una escola de 
música de qualitat al poble. En 
Dani Pérez és un gran valor de 
l’escola i la fa créixer dia a dia.
Podeu adquirir les entrades 
de manera anticipada al preu 
de 10€ a les oficines de l’Alzi-
nar de Masquefa, a través del 
telèfon 937726861 o bé via 
email a lalzinar@ateneus.cat.

MÚSICA / LA VEU

Els joves pianistes Joaquim 
Font i Laura Muñoz van omplir 
de bat a bat el Teatre Munici-
pal de l’Ateneu en una nova 
sessió de l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent 
Gran de l’Anoia (AUGA).
Arran de la Primavera Gran, 
programada per l’Ajuntament 
d’Igualada, l’AUGA va orga-
nitzar un concert de Joaquim 
Font, el jove igualadí premiat 
l’any passat a Madrid al con-
curs Intercentros, entre tots 
els alumnes d’escoles de mú-
sica de l’estat.
Joaquim Font va comptar amb 
la també pianista Laura Muñoz 
i, entre tots dos, van omplir 
una hora de piano d’altíssim 
nivell , ja que van captivar tant 
en la execució brillant i vibrant 
de les peces musicals com en 
la seva simpatia i senzillesa.
La interpretació a quatre mans 

d’unes composicions de Piaz-
zolla va arrodonir i cloure l’últi-
ma sessió de l’AUGA del mes 
de maig.
 
El camí de Sant Jaume:  
de Roma a Santiago de 
Compostel·la, amb  Salva-
dor Serra
105 dies, 783 hores i 2.832km 
caminant. Aquesta és la fita 
de Salvador Serra, que va re-
córrer a peu el Camí de Sant 
Jaume de Roma a Santiago 
de Compostel·la. Després 
d’haver fet diferents punts 
del Camí, aquest igualadí va 
aprofitar la jubilació per fer re-
alitat el seu somni. Amb una 
motxilla a l’esquena carregada 
d’il·lusió i 18kg., Serra va fer 
gairebé tres quartes parts del 
recorregut sol. Una experièn-
cia inoblidable i plena d’anèc-
dotes que explicarà a l’AUGA 
el proper dilluns 2 de juny.

El piano de Joaquim Font i 
Laura Muñoz emociona l’AUGA

TEATRE / LA VEU

Antonio Díaz, el mag del mo-
ment, ha estat l’escollit pel 
públic per guanyar el Premi 
Fundació Catalunya-La Pe-
drera al millor espectacle de 
la 25a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de Teatre 
infantil i juvenil. L’espectacle 
La gran ilusión, que després 
de La Mostra està fent tem-
porada al teatre Coliseum de 
Barcelona, ha obtingut una 
puntuació de 9,77 sobre 10. 
Es dóna la circumstància que 
és l’espectacle que ha obtin-
gut una puntuació més alta en 
la història del premi. Fins ara, 
el rècord el tenia Sense Solta 
de Teatre
Mòbil que l’any passat va ob-
tenir un 9,45.
Aquesta és la segona ocasió 
que el mag de Badia del Va-
llès rep el reconeixement del 
públic de La Mostra. L’any 
2012, quan just començava a 
despuntar mediàticament, va 
actuar a la fira per primera ve-
gada guanyant el premi amb 
l’espectacle La asombrosa 
historia de Mr. Snow. Dos 
anys més tard, Díaz tornarà 
a recollir el guardó havent-se 
convertit en un dels mags de 
moda, més mediàtics i reco-

neguts del moment, que re-
cull èxits per allí a on passa.
El guardó gentilesa de Fun-
dació Catalunya – La Pedre-
ra,
col·laboradora de La Mostra 
d’Igualada, està dotat amb 
1.200 euros. El premi està 
molt ben valorat pels profes-
sionals que el reben ja que és 
per votació popular i són els 
propis espectactadors els que 
decideixen el veredicte a tra-
vés de les seves puntuacions.
La puntuació final s’obté des-
prés de calcular la mitjana 
aritmètica per tal de garantir 
la igualtat de condicions entre 
les companyies que actuen 
en espais de més i menys 
aforament, ja siguin a sala o 
al carrer.
La segona posició, després 
de La gran ilusión, i amb una 
puntuació de 9,45 ha estat 
per la companyia igualadina 
Farrés brothers i cia. que va 
representar a La Mostra Tri-
pula, un espectacle que té 
com a escenari un globus ae-
rostàtic. El tercer lloc ha estat 
per l’espectacle que va inau-
gurar la 25a fira de teatre in-
fantil i juvenil, Entredos, de la 
companyia de circ Cap i Cua.

Lliurament del Premi
El lliurament del Premi Fun-
dació Catalunya–La Pedre-
ra al millor espectacle de La 
Mostra d’Igualada 2014 es 
farà el dimecres 11 de juny, 
a les 11.45 hores, al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada.
L’acte comptarà amb l’as-
sistència del Primer Tinent 
d’Alcalde d’Entorn i Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, Josep Miserachs; 
la Directora de Cultura de la 
Fundació Catalunya–La Pe-
drera, Marga Viza; i el gua-
nyador Antonio Díaz.
Aquest és el vuitè any que 
la Fundació atorga el guar-
dó. Les altres companyies 
guanyadores anteriorment 
han estat: Teatre Mòbil amb 
Sense Solta (2013); Antonio 
Díaz Cascajosa amb l’espec-
tacle de màgia La asombrosa 
historia de Mr. Snow (2012); 
Mumusic Circus amb el 
muntatge de circ Merci Bien 
(2010); Egos Petits amb la 
proposta de titelles i musical 
En Joan sense por (2009); 
Marcel Gros amb l’espectacle 
de clown Inventari (2008) i el 
Mag Lari amb Secrets (2007).

El mag Antonio Díaz guanya 
el premi del públic de La Mostra 
d’Igualada amb ‘La gran ilusión’
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CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció i debat sobre la peŀ-
lícula “El beso de la mujer 
araña”, basada en la noveŀla.
la de Manuel Puig i dirigida per 
Hector Babenco.
Divendres a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Quartet Altimira en concert que 
interpretarà obres de Mozart i 
Beethoven.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CICLE DE CONFERÈNCIES
- Igualada 
“La repressió borbònica” a càr-
rec de Josep Catà.
Divendres a les 7 de la tarda al 
Museu de la Pell.

XERRADA
- Piera 
“Viatjar al teu aire”. La Yolanda 
i el Toni, de Viatjaadictes, ens 
expliquen com triar destinació, 
vols, allotjament, diners, visats, 
salut, equipatge...
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CONFERÈNCIA DEL MIL·
LENARI
- Calaf 
Conferència sobre “El primer 
document de Calaf”, a càrrec 
del Dr. Antoni Pladevall.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala d’actes municipal.

CINEFÒRUM JOSEP ROMA·
NYÀ
- Capellades 
Projecció del film “Ao, l’últim 
neandertal”. La sessió anirà a 
càrrec de Raul Bartrolí, respon-
sable de l’Abric Romaní.
Divendres a les 8 del vespre a 
l’Abric Romaní.

DISSABTE 31

XERRADA
- Igualada 
“Les obres de referència. Com 
ens ajuden a resoldre els dub-
tes” a càrrec de Josep M. Mes-
tres. 
Dissabte a 2/4 de 12 del matí 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Asfixi-
ant la llengua” de Roger Buch. 
Acte organitzat per La teixidora 
i APLEC.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu.

EL CORRALÓ DELS LLIBRES 
OBLIDATS
- Igualada 
Nova edició del mercat d’inter-
canvi de llibres i altres activi-
tats.
Dissabte durant tot el dia al 
Passatge del Capità Galí.

TEATRE
- Piera 
El Grup de Teatre Chaiselon-
gue de Luxe d’Esparreguera 
presenta “Dear Txèjhov”, una 
amena, simpàtica i divertida 
obra.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
teatre Foment.

MERCAT D’ANTIGUITATS I 
COL.LECCIONISME
- Vilanova del Camí 
Els amics de les antiguitats de 
l’Anoia organitzen aquest mer-
cat.
Dissabte de les 9 del matí a 
les 2 del migdia a la plaça del 
Mercat.

BELLPRAT. VILA DEL LLIBRE
- Bellprat 
La trobada literària i cultural 
que cada any celebrem al po-
ble de Bellprat.
Dissabte i diumenge durant tot 

el dia a Bellprat.

CINEMA
- Capellades 
Tarda de dissabte, tarda de ci-
nema amb la projecció de “Gru 
2”.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Saló Rosa de la Lliga.

KARAOKE
- Capellades 
Cantar i ballar per passar-ho 
molt bé.
Dissabte a les 10 del vespre a 
la Cafeteria de la Lliga.

MÚSICA
- Calaf 
The Slide Collective és el pro-
jecte de final de carrera del mú-
sica dels Prats de Rei, Albert 
Costa. Arranjaments contem-
poranis als clàssics del jazz.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Casal de Calaf.

DIUMENGE 1

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Joc de descoberta ‘Com vivien 
els romans?’ Vine a la vil·la ro-
mana de l’Espelt a passar una 
bona estona per descobrir com 
era una vil·la romana i com es 
vivia a l’Anoia de fa 2.000 anys.
Diumenge a les 11 del matí des 
de les Escoles de l’Espelt.

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 
Visita guiada i gratuïta a les ins-
taŀlacions del Museu de la Pell i 
de Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Iguala-
da i comarcal de l’Anoia.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de la Coral Gatzara 
i estrena de la cançó del 45è 
aniversari.

Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT
- Òdena 
Actuacions dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, en diferents forma-
cions de cambra o d’orquestra.
Diumenge a 2/4 d’1 a l’ermita 
de Sant Miquel.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Bellprat 
Presentació del llibre “Mi viaje 
al Norte” de Lancy Dodem, por-
taveu de la Fundacion Vicente 
Ferrer.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
a la Fira del Llibre.

DILLUNS 2

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Presentació del “El Camí de 
Sant Jaume”. Salvador Serra 
va recórrer a peu el Camí de St. 
Jaume de Roma a Santiago de 
Compostel·la. Una experiència 
inoblidable i plena d’anècdotes 
d’aquest igualadí. Organitzada 
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 3

JAM SESSION
- Igualada 
Última jam-session del curs 
oberta a tots els músics que 
vulguin participar-hi i amb la 
col·laboració de professors i 
alumnes de l’EMMI.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMARTS DE CONTE
- Igualada 
Contes... a punt per vacances
A càrrec de Juanjo Angullo. 
Per a nens i nenes a partir de 
4 anys.

Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

DIMECRES 4

XERRADA
- Igualada 
Xerrada de presentació: “Un ar-
tista en una selva”, taller d’ori-
entació professional per a artis-
tes visuals. A càrrec de Jaime 
López, gestor cultural.
Dimecres a les 6 de la tarda a 
Artèria Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
La prevenció del delicte en 
la societat de la informació. A 
càrrec de Josep Maria Tamarit 
Sumalla
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Piera 
“Fundació Quetzal. Història i 
projectes”. Xerrada a l’entorn 
de la història de la fundació i 
dels projectes que estan duent 
a terme.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 5

TAULA RODONA
- Igualada 
Treballar a la fàbrica. La me-
mòria oral de la Cotonera. Dife-
rents persones que hi van tre-
ballar dialogaran sobre el dia a 
dia en aquesta fàbrica, 
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Igualadina Cotonera.

TALLER DE POESIA
- Igualada 
Recorregut per la poesia de 
Joan  Salvat-Papasseït, a càr-
rec de Marc Guarro.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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).

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 cen-
tral d’Igualada.

LA TOSSA. FIGURA I 
PAISATGE
Rosa Calzada i Jubert

Pintura.
Des del 18 de maig fins a finals 
de juliol, tot els diumenges al 
matí a l’ermita de la Tossa.

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 Ca-
pellades.

ADRÒMINES DE LLUM
Carmen Castellanos
Passejarem per una mostra on 
trobarem materials reciclats 
com el paper, altres compo-
nents com el vidre bufat, pedra 
i la combinació de diferents es-
tils i elements
Del 23 de maig al 23 de juny al 
Museu del Traginer.

L’HABITACIÓ DELS SEUS 
SOMNIS
David Ribera i Cos
Guanyador del  premi de foto-
grafia Procopi Llucià 2013
Una selecció de fotografies 
realitzades dins d’una mateixa 

habitació recreen els somnis 
del autor.
Del 30 de maig al 18 de juny a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

LLUÍS M. ALBÍN I SOLÀ 
(1913-1994)
Una mirada a la vida i l’obra 
d’aquest arquitecte d’arrels 
igualadines que va realitzar 
una setantena de projectes a la 
nostra ciutat.
Del 31 de maig al 18 de juny a 
l’Espai Vapor del Museu de la 
Pell.

FOTOGRAFIA: OBRA 
PERSONAL
Exposició de les obres realitza-
des pels alumnes del curs de 
“Projectes guiats de Fotografia 

i Photoshop” de l’Escola Gas-
par Camps.
Del 2 al 13 de juny a la sala 
d’exposicions de l’Escola 
Gaspar Camps.

CALAIX DE SASTRE
Fotografies de Miquel Solà 
Rossell.
Fins el 14 de juny al Punt de 
lectors de la Biblioteca Cen-
tral.

I TU QUE ETS D’AQUÍ, 
NO ELS PARLARÀS EN 
CATALÀ?
Fotografies del Josep Rojas 
per parlar català a les perso-
nes que ja l’entenen.
Del 2 al 27 de juny al Casal del 
Passeig.

Agenda
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Estrena a Tous •  Bel ami RAMON ROBERT.-

Publicada a l’any 1885, la no-
veŀla homònima de Guy de 
Maupassant ha estat nom-
broses vegades portada al 
cinema. El relat de l’escriptor 
francès narra l’ascens social 
de Georges Duroy, un jove 
que no té el talent ni tampoc la 
voluntat necessària per exer-
cir la professió de periodista. 
Quan arriba a París procedent 
d’Algèria, on ha passat dos 
anys en l’exèrcit, el seu gran 
atractiu físic i el seu encant 
personal li obren totes les por-
tes. A mesura que descobreix 
les seves possibilitats de pujar 
en l’escala social es produeix 
en ell una progressiva degra-
dació moral. La maquinació i 
la seducció el fan elevar fins 
al lloc que ha decidit li és pro-
pi: les més altes esferes de 
París. Bel Ami (com serà ano-
menat pels seves successives 
amants) és una obra emble-
màtica d’un dels escriptors 

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors d’abril són:
JOSEFINA RIBES (ÒDENA) - ELOI LLACUNA (IGUALADA)

JUAN CEBRIAN (MONTBUI)- VANESSA GÓMEZ (IGUALADA)
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Seducció i ambició
més rellevants del segle XIX: 
la història d’un personatge 
que relega a un segon pla els 
principis morals en favor dels 
modals complaents. Un relat 
en què la lleialtat xoca amb 
l’ambició.
Ara s’estrena una nova adap-
tació de la coneguda noveŀla. 
Declan Donnellan, corealitza-
dor de la pel.lícula, ens parla 
del personatge central: “ Bel 
Ami sedueix a dones podero-
ses de l’alta societat francesa, 
principalment connectades 
amb la indústria de la premsa. 
Utilitza el sexe i el seu gran 
atractiu per enfilar-se cap cop 
més amunt. És mou dins d’un 
món infatigable del qual s’em-
portarà el botí sense patir cap 
conseqüència”. Un dels punts 
forts de la peŀlícula es el seu 
repartiment: Robert Pattinson 
en el paper principal, a qui 
acompanyen Christina Ricci, 
Uma Thurman, Kristin Scott 
Thomas i Colm Meaney. 

Estrenes de la setmana •  Maléfica i Dragon Ball Z

Venjativa i despietada
RAMON ROBERT.- 

Vet aquí una vegada que hi 
havia una bellíssima jove amb 
un cor pur i unes sorprenents 
ales negres. La noia va créixer 
en un entorn idíl·lic, un plàcid 
regne al bosc. Però un dia, un 
exèrcit d’invasors humans va 
començar a amenaçar l’har-
monia del seu bonic país. Lla-
vors, aquesta dona, anome-
nada Malèfica, s’erigeix   en la 
temible protectora del regne, 
sent objecte d’una insospitada 
traïció que endurirà el seu cor 
fins a fer-se de pedra. Llavors 
coneixerem el rostre venjatiu i 
despietat de Malèfica. Aques-
ta és la història mai explicada 
de Malèfica, una de les dolen-
tes més carismàtiques i recor-
dades de la factoria Disney. 
La vàrem veure per primera 
vegada en una peŀlícula de 
Walt Disney de l’any 1959, La 
bella durmiente, i ara la retro-
bem en aquesta nova produc-
ció Disney. La nova peŀlícula 
relata els esdeveniments que 

van endurir el seu cor i la van 
portar a llançar una maledicció 
sobre la petita Aurora, la maca 
i juganera filla del rei. 
Interpretada per Angelina Jo-
lie, Elle Fanning, Juno Temple 
i Miranda Richardson, aquest 
sinistre i encantador conte de 

malediccions terribles i fades 
maldestres s’estrena aquest 
cap de setmana en els cine-
mes de mig món. Encara no 
s’ha vist enlloc, tot i que el trài-
ler fa mesos que ja es projecta 
a les sales. 

La història té lloc alguns anys 
després de la ferotge batalla 
contra Majin Buu. Bils, el Déu 
de la Destrucció que manté 
l’equilibri de l’univers, desper-
ta després d’un llarg somni. 
Escoltant rumors sobre un 
Saiyan que va derrotar Free-
zer, Bils surt a la recerca del 
guerrer que va aconseguir 
aquesta victòria: Goku. El Rei 
Kai adverteix Goku i li diu que 
eviti aquesta confrontació. 

No obstant això, l’emoció de 
no barallar-se contra un nou 
oponent des de fa anys fa que 
Goku decideixi lluitar. Desafor-
tunadament, Goku no és repte 
per al poder extrem de Bils i 
és derrotat. Bils se’n va, pre-
guntant si hi ha algú a la Terra 
que sigui mereixedor de ser 
destruït. Aconseguiran Goku i 
els guerrers Z detenir al Déu 
de la Destrucció?

El retorn de Goku
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YELMO CINES ABRERA 3D

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. 

BEL AMI
Regne Unit. Drama. De Nick Ormerod i Declan Donnellan. Amb Robert 
Pattinson, Christina Ricci, Uma Thurman i Kristin Scott Thomas. Relat que 
narra l´ascens social de Georges Duroy, un jove que no té el talent ni la 
voluntat necessària per exercir la professió de periodista. Quan arriba 
a París, el seu gran atractiu físic i el seu encant personal li obren totes 
les portes . A mesura que descobreix les seves possibilitats de pujar en 
l´escala social es produeix en ell una progressiva degradació moral .

MALEFICA
Estats Units. Fantasia. De Robert Stromberg. Amb Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Juno Temple i Miranda Richardson. És la història mai explicada 
de Malèfica, la dolenta de Disney, la pèrfida de La bella dorment, el clàssic 
de 1959. La pel.lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i 
la van portar a llançar una maledicció sobre la petita i dolça Aurora

AL FILO DE LA MAÑANA
Estats Units. Ciència ficció. De Doug Liman. Amb Tom Cruise, Emily 
Blunt i Bill Paxton. En un futur no molt llunyà, envaeix la Terra una raça 
d’extraterrestres invencibles. Al Comandant William Cage, un oficial que 
mai ha entrat en combat, li encarreguen una missió gairebé suïcida i 
resulta mort. Entra llavors en un bucle temporal, en el qual es veu obligat 
a lluitar i morir una i altra vegada. Però les múltiples batalles que lliura ho 
fan cada vegada més hàbil i eficaç en la lluita contra els alienígenes. 

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. 

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 .

DRAGON BALL Z
Japó. Animació. De Masahiro Hosoda. Amb  Masako Nozawa, Shigeru 
Chiba, Hiroko Emori, Toshio Furukawa. La història té lloc alguns anys 
després de la ferotge batalla contra Majin Buu. Bils, el Déu de la Destrucció 
que manté el balanç de l’univers, desperta després d’un llarg somni. 
Escoltant rumors sobre un Saiyan que va derrotar Freezer, Bils surt a la 
recerca del guerrer que va aconseguir aquesta victòria: Goku.

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.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: 

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 19 SETMANES TANCAT

1/MALEFICA (7 anys)
Dv.: 18:35/20:40/22:45
Ds.: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg.:12:00/16:30/18:35/20:40/22:45
Dll a DC.: 17:30/19:35/21:40
1/X-MEN PRIMERA GENERACION 
(7 anys)
Dj.: 18:30
1/X-MEN DIAS FUTURO PASADAO 
(7 anys)
Dj.: 21:10

2/DRAGON BALL Z (en català) (12 
anys) 
Ds. i Dg: 15:30
2/DRAGON BALL Z (12 anys) 
Dv i Ds: 17:30
Dg.: 12:00/17:30
Dll. a Dc.: 20:30
2/DIVERGENTE (12 anys) 
Dv. a  Dg: 19:20/22:10
Dll a Dc.: 17:40
2/MALEFICA (7 anys) 
Dj: 17:30/19.35/21:40

3/GODZILLA (apta) 
Dv.: 19:15/21:45
Ds.: 16:45/19:15/21:45
Dg.: 11:50/16:45/19;15/21:45
Dll a Dj.: 19:00/21:30

4/MALEFICA 3D (7 anys)  
Dv. a Dg: 18:00
Dll a Dj.: 19:00
4/AL FILO DEL MAÑANA 3D (12 
anys) 
Dv. a Dg: 20:15
Dll a Dj.: 21:15
4/PEABODY & SHERMAN (12 
anys) 
Ds.: 16:00
Dg.: 11:40/16:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
LA GRAN BELLEZA  (12 anys) 
Oscar a la Millor pel.lícula 
estrangera
Diumenge: 18:00
BEL AMI (7 anys) 
Diumenge: 20:15

5/AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys)
Dv i Ds: 17:30/19:50/22:10
Dg: 11:30/17:30/19:50/22:10
Dll i a Dj.: 17:30/20:00

6/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 11:50/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 18:00/20:00/22:00

7/RIO 2(apta)
Dv.: 17:45
Ds.: 15:45/17:45
Dg.: 11:40/15:45/17:45
7/REDENCION (16 anys)  
Dv a  Dg.: 20:00/22:30
Dll a Dc.: 19:50/22:00
Dj.: 19:20
7/APRENDIZ DE GIGOLO (7 
anys)
Dll a Dc.: 17:40
Dj.: 17:30

8/ SPIDERMAN 2 (7 anys)
Dg.: 11:30
8/ GRACE DE MONACO
Dv. a Dg.: 18:00/20:10
Dll a Dj.: 17:45/19:50
8/ MALDITOS VECINOS (apta)
Dv. a Dg: 22:30
Dll. a Dj.: 22:00

CINEMA A L’ANOIA

ASSESSORIA JURÍDICA PEDRÓS
Advocada i Graduada Social
Montse Pedrós Díaz Laboral i Segureta Social: contractació, pensions, prestacions, indemnitzacions, conciliacions, demandes per 

acomiadaments, baixes mèdiques, accidents, recursos...

Civil: separacions, divorcis, herències, incapacitacions, gestió de patrimonis per a tutelats, reclamacions per 
impagats, contractes de lloguer, compra-venda, hipoteques...

Impostos - Mercantil: assessorament i gestió per tot tipus d’empreses, pymes i autònoms...

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

UN ASSESSORAMENT ADEQUAT DONARÀ LA MILLOR SOLUCIÓ 
PER RESOLDRE ELS SEUS PROBLEMES
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Jaume Viarnès Vallès

Els seus estimats: esposa, germans, cunyats, nebots i demés familiars ho fem saber a llurs amics i 
coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué 
lloc el passat dimecres dia 28 de maig a l’església de la Sagrada Família.

Morí el passat dimarts dia
27 de maig a l’edat de 86 anys

Igualada, maig de 2014Funerària Anoia, S.L.

En record de

En silenci, la serenor de la nit 
va convidar-te a desenten-
dre’t d’aquest món, de la teva 
estimada família i de tots 
aquells que t’han acompa-
nyat en el teu llarg caminar.
Tieta! Arribar als 94 anys, de 
la manera en què tu hi has 
arribat, és tot un prodigi! A 
pesar de la teva delicada sa-
lut i de la pesarosa pèrdua 
del teu estimat Ricard, fins a 
última hora has fet gala d’una 
envejable resistència i d’una 
admirable autonomia.
Des d’ara, el refugi de les pa-
rets de casa teva callaran un 
munt d’històries i vivències 
que, quatre fotografies no po-
dran explicar-nos. Només els 
records dels més propers po-
den testificar que la teva llar 
del Barri del Sant Crist vas 
convertir-la en un entranya-
ble abric familiar, una mena 
de fortalesa que t’evadia de 
desventures externes.  
Perquè l’adversitat va acom-
panyar-te unes quantes ve-
gades: de primer, amb tan 
sols sis anyets, la mort del 
teu pare i una difícil situació 
per a la teva mare i els teus 

quatre germans. I, si bé els 
tres germans grans et van fer 
de “pare”, aquesta tutela va 
veure el final -en dies de la 
teva adolescència- quan va 
esclatar la Guerra. Ells se’n 
van anar al front, fins i tot el 
“Paco”, cridat a la lleva del 
biberó. Després, a pesar de 
la dura postguerra, el teu ca-
sament va regalar-te un futur 
d’esposa i mare esplendorós. 
En data d’avui, amb la teva 
defunció es tanca el cicle de 
la història de cinc germans: 
l’Antoni, l’Amadeu, el Ra-
mon, el Paco i tu -la “Pita”- 
cinc germans que vau ser 
un exemple d’amor i de sana 
companyia fins que tots no us 
vau casar. Posteriorment, els 
destins personals de cada un 
van anar desdibuixant aque-
lla íntima proximitat, però mai 
el referent afectiu de “ser ger-
mans”.
Per a mi, a més del meu 
pare, el teu germà gran, a 
partir d’aquest moment re-
cordar-vos a tots serà fer-vos 
presents.  

Carmel.la Planell Lluís

A la tieta Pepita

ESGLÉSIA / PAPA FRANCESC

Quina gràcia tan gran, cele-
brar l’Eucaristia en el lloc on 
va néixer Jesús! Gràcies a 
Déu i us dono gràcies a vosal-
tres que m’haveu acollit en el 
meu pelegrinatge: el President 
Mahmou Abbas i les altres au-
toritats; el Patriarca Fouad 
Twal, els altres Bisbes i els 
Ordinaris de Terra Santa, els 

sacerdots, els bons francis-
cans, les persones consagra-
des i tots els que treballen per 
mantenir viva la fe, l’esperan-
ça i la caritat en aquests terri-
toris; les representacions dels 
fidels que han vingut de Gaza, 
de Galilea, els emigrats d’Àsia 
i d’Àfrica. Gràcies per la vostra 
acollida!
El Nen Jesús que va néixer a 

Betlem és el senyal que Déu 
dóna a qui esperava la salva-
ció i que és El senyal per Déu 
als que esperaven la salvació 
i queda per sempre com a se-
nyal de la tendresa de Déu i 
de la seva presència en el 
món. L’àngel diu als pastors: 
“Aquest és per a vosaltres el 
senyal: trobareu un infant...”.
També avui els infants són un 
senyal. Senyal d’esperança, 
senyal de vida, però també se-
nyal “diagnòstic” per entendre 
l’estat de salut d’una família, 
d’una societat, de tot el món. 
Quan els nens són acollits, 
estimats, guardats, protegits, 
la família té bona salut, la so-
cietat millora, el món és més 
humà. Pensem en l’obra que 
fa l’Institut Effetà Pau VI en 
favor dels nens palestins sord-
muts: és un senyal concret de 
la bondat de Déu. És un se-
nyal concret que ens diu que 
la societat millora.
Avui Déu ens repeteix també 
a nosaltres, homes i dones del 
segle XXI: “Aquest és per a 
vosaltres el senyal”, cerqueu 
l’infant.
El Nen de Betlem és fràgil, 
com tots els nadons. No sap 
parlar i, no obstant això, és 
la Paraula que s’ha fet carn, 
vinguda per canviar el cor i la 
vida dels homes. Aquell Infant, 
com tots els nens, és feble i 
necessita ser ajudat i protegit. 
També avui els nens necessi-
ten ser acollits i defensats des 
del ventre de la mare.

Malauradament, en aquest 
món que ha desenvolupat les 
tecnologies més sofisticades, 
hi ha infants en condicions in-
humanes, que viuen al marge 
de la societat, a les perifèries 
de les grans ciutats o en zones 
rurals. Molts nens segueixen 
essent explotats, maltractats, 
esclavitzats, objecte de vio-
lència o de tràfic il·lícit. Massa 
nens són avui refugiats, emi-
grants, de vegades enfonsats 
en el mar, especialment en les 
aigües del Mediterrani. De tot 
això ens n’avergonyim avui 
davant de Déu, de Déu que 
s’ha fet Infant
I ens preguntem: qui som da-
vant del Nen Jesús? Qui som 
davant dels nens d’avui? Som 
com Maria i Josep, que acu-
llen Jesús i se’n cuiden amb 
amor matern i patern? O som 
com Herodes que el vol eli-
minar? Som com els pastors 
que van ben de pressa, s’age-
nollen per adorar-lo i li oferei-
xen els seus dons humils? O 
som indiferents? Som potser 
retòrics i pietistes, persones 
que explotem la imatge dels 
nens pobres per treure’n be-
nefici? Som capaços d’estar 
prop d’ells, de “perdre temps” 
amb ells? Sabem escoltar-los, 
guardar-los, pregar per ells i 
amb ells? O els descuidem, 
per dedicar-nos als nostres in-
teressos?
“Aquest és per a nosaltres el 
senyal: trobareu un nen...” 
Potser aquell nen plora. Plo-

ra perquè té gana, perquè 
té fred, perquè vol estar als 
teus braços...També avui plo-
ren els nens, ploren molt, i el 
seu plor ens interpel·la. En un 
món que llença cada dia tones 
d’aliments i de medicaments, 
hi ha nens que ploren en va 
de gana i de malalties que es 
poden curar fàcilment. En un 
temps que proclama la tutela 
dels menors, es venen armes 
que acaben a mans del infants 
soldats, es venen productes 
elaborats per petits esclaus-
treballadors. El seu plor queda 
ofegat: el plor d’aquests nens 
queda apagat! Han de lluitar, 
han de treballar, no poden 
plorar! Però ploren per ells les 
seves mares, com a Raquels 
d’avui dia: ploren els seus fills i 
no volen ésser consolades (cf. 
Mt 2,18)
“Aquest és el senyal per a 
vosaltres” trobareu un infant. 
El Nen Jesús nat a Betlem, 
qualsevol nen que neix i creix 
en qualsevol part del món, és 
un senyal diagnòstic, que ens 
permet veure l’estat de salut 
de la nostra família, de la nos-
tra comunitat, de la nostra na-
ció. D’aquest diagnòstic franc 
i honest, se’n pot treure una 
manera nova de viure, on les 
relacions no siguin de conflic-
te, d’opressió, de consumis-
me sinó que siguin relacions 
de fraternitat, de perdó i de 
reconciliació, de compartir i 
d’estimar.

“Quan els nens són acollits, estimats, protegits, la família té 
bona salut, la societat millora, i el món és més humà”



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

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

08700 IGUALADA

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

marques
-Personal titulat

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



d’Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

Consells 

POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

LES PREOCUPACIONS

Durant la vida, les persones 
tenim moltes preocupacions 
però  no tot ens preocupa de 
la mateixa manera. Segons el 
centre de prevenció d’estrès 
de la comunitat Kiryat Shmo-
na de Tel Hai hi ha 4 tipus de 
preocupacions

Preocupacions importants per 
mi i que estan sota el meu 
control
Preocupacions importants per 
mi i no estan sota el meu con-
trol
Preocupacions que no són tan 
importants per mi i estan sota 
el control
Preocupacions que no són tan 
importants per mi i no estan 
sota el meu control.
Tria un problema i formu-
la’l com una frase. Agafa 
els elements constitutius del 
problema i divideix-los en 4 
quadrats, que haurien de ser 
els 4 tipus de preocupacions 
que em anomenat. Distingeix 
entre les parts del problema 
que són importants que te’n 
ocupis versus les parts sobre 
les que tenen menys control i 
són menys urgents de resol-
dre. Mira les parts importants 
i com podries guanyar una 
mica de control, d’aquesta 
manera aconseguirem tenir 
una visió menys catastrofista 
del problema i el nivell de pre-
ocupació baixarà una mica.



El gourmet

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

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: 
- ½  pinya
- 2 tasses d’arròs
- 100 grams de gambes grosses pelades
- 100 grams de pernil dolç tallat a dauets
- 1 llauna petita de blat de moro
- 1 ceba tendra
- Oli d’oliva verge extra
- Llimona
- Farigola
- Uns granets de magrana

Amanida d’arròs amb pinya
Preparació:
Coeu l’arròs en agua abundant. Escorreu-lo i reserveu-lo. Peleu i talleu la pinya a 
daus. En una paella amb una mica d’oli saltegeu la ceba tallada petita i les gambes.
En un bol barregeu l’arròs amb les gambes, la ceba tendra, el blat de moro, el pernil 
i la pinya, tots dos tallats a daus. Amaniu amb oli d’oliva, unes gotes de suc de 
llimona i un polsim de farigola. Emplateu amb l’ajut d’un aro d’emplatar i doneu un 
toc de color amb algun fruit de color vermell, en aquest cas amb uns granets de 
magrana.
Les possibles combinacions d’aquest plat són gairebé in�nites. Sobre la base de 
l’arròs i de la pinya podem afegir les restes de menjar que ens convingui apro�tar 
(peix, pollastre...)

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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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Especialistes en mariscades sempre per 
encàrrec.
Menú diari amb cuina casolana, tapes 
variades, preus especials a grups i sopar 
amb spa. Detall de cortesia amb beguda.
Vine a informar-te, estem a la seva dispo-
sició

C/ Aurora (Plaça Cal Font), 84 - 08700 
Igualada Tel. 93 115 51 54 / 616 534 523

Sopars a la fresca. 
Plats combinats, amanides,
pasta italiana, crujicoques, braves
i moltes sorpreses més.

Plaça de la Creu, 9 - 08700  Igualada
Tel. 93 805 55 14

Esmorzars, berenars, pa,
pastisseria i coques.
No tanquem al migdia, tots els 
festius obert!

Av. Europa, 1- 08700 Igualada
Tel. 93 805 25 76

Tapes variades, menú diari,
menú diumenge (arròs amb 
llamàntol),
servei de carta

Av. Barcelona, 23 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 75 33
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Judit Torner Corrons, conjun-
tament amb el també montbui-
enc Javi González Cobacho, 
han creat el Rookie Trail, una 
prova esportiva per parelles 
que es disputarà a l’entorn de 
la Tossa el proper 15 de juny.
Què és la Rookie Trail?
És una cursa de muntanya que 
s’estrena aquest any. Està pen-
sada per a les persones que 
gaudeixen de la pràctica espor-
tiva, sense ser professionals. 
La fem a l’entorn de Montbui 
perquè volem acostar la natura 
a la ciutat i donar a conèixer el 
paisatge que tenim a l’entorn 
més proper. La fem molt popu-
lar -per això es diu rookie, que 
vol dir principiant- hem disse-
nyat dos recorreguts: un de 
tretze quilòmetres i un altre de 
sis i mig.
Per què per parelles?
Per afavorir que la gent que no 
hi té tant costum hi participi. És 
una experiència per passar-
s’ho bé. Les inscripcions han 
de ser de dos, que no es poden 
separar més de trenta segons 
entre ells. Això ho controlarem 
a través d’smartphones. Tenim 
les tres modalitats: mixta, 
homes i dones. Cadascuna 
tindrà els seus premis al primer, 
segon i tercer.
Si t’agrada la muntanya 

aquesta és la teva cursa. 
Qui hi pot participar?.
Tothom. Està pensada perquè 
tothom, tingui l’edat que tingui 
hi pugui participar.
I si algú no té parella?
Tenim el servei de Celestina 
amb alguns inscrits que no 
en tenen i es poden unir amb 
altres que tampoc en tinguin. 
D’on sortirà la cursa?
De MontAqua, el centre espor-
tiu municipal de Montbui que 
és també on acabarà. Això 
ens permetrà de disposar de 
dutxes amb aigua calenta i 
freda.
Es farà sempre a Montbui?
Sí. Potser farem altres rookie 
trails a la comarca, però la prin-
cipal volem que sigui a Mont-
bui.
Com se us va ocórrer 
aquesta modalitat?
Tant en Javi com jo, que estem 
vinculats al món de les activi-
tats esportives, volíem fer una 
prova diferent i parlant-ne va 
sorgir la idea de fer el Rookie 
Trail. La decisió de què fer i on 
fer-ho va ser molt fàcil.
La teva empresa es diu 
Tannot.com. Què fa?
Organitza esdeveniments 
esportius per a altres empre-
ses, clubs o ajuntaments. El 
nom de Tannot correspon a un 
personatge que té uns valors 

de respecte a la natura. La vaig 
crear fa uns divuit mesos, per 
donar serveis a altres empre-
ses. De fet la Rookie Trail és la 
primera prova que organitzem 
directament tant en Javi -www.
jocnet.info- com jo. Si algú ho 
vol conèixer millor pot entrar 
a les webs: www.tannot.net i 
www.jocnet.info
Abans de crear la teva 
empresa, ja treballaves en el 
món de l’organització d’es-
deveniments.
Sí i això em va donar coneixe-
ments i experiència. Per això 
em vaig decidir a crear l’em-
presa que és unipersonal.
Què ha estat el més difícil 
d’organitzar?

L’Arbre de Maig és el ritual de 
la veneració dels esperits de 
la naturalesa. Tenia l’objectiu 
d’aconseguir que el temps fos 
favorable just abans de collir el 
gra. I això s’aconseguia mitjan-
çant el sacrifici d’un individu. 
Aquesta tradició es manté fins 
a finals del XIX, desapareix més 
de cent anys i es recupera fa poc. 
Plantar l’arbre, és ara el símbol 
de conquesta del poble. L’arbre 
d’aquest any (un pi de més de 
vint metres d’alçada) va venir de 
Can Titó, a Vilanova del Camí, 
en un carro de l’Antic Gremi de 
Traginers i va ser entrat a espat-
lles des l’entrada a la vila fins a 
ser plantat a la plaça Pius XII. 
Marc Talavera, reconegut gestor 
del medi ambient, va explicar 
els significa la veneració al vol-
tant del símbol i ha llençat un 
missatge de que aquesta tala no 
va en contra de l’ecologia i ha 
defensat la sostenibilitat de la 
festa. 
A la plaça, aquest pi pelat no fa 
massa goig. Ara ja no hi ha grim-
paires per enfilar-s’hi. Ara ningú 
en fa llenya, però sempre hi ha 
qui barrina. Com els que van 
escapçar el pi de les tres bran-
ques. I és que si representa el 
poble segur que hi ha qui el vol 
per terra. 

Quan crees una activitat nova 
i no hi ha un pressupost previ 
important, el més difícil és arri-
bar al públic. La comunicació.
Esteu arribant?
Sí. I curiosament estem arri-
bant més fora de la comarca 
que aquí mateix. Tenim inscrip-
cions de molts llocs, Badalona, 
Barcelona, Sant Just Desvern, 
Sant Cugat, inclús des d’Olot. 
Estem segurs que les edicions 
següents, quan la gent vegi que 
fem les coses ben fetes, serà 
més fàcil arribar a tot arreu.
Sense el parc natural de La 
Tossa hauríeu pensat en 
aquesta prova?
El que seria imperdonable és 
que tenint el parc no hi féssim 
passar la prova. La munta-
nya mai és igual, cada dia és 
diferent. Penso que serà una 
exceŀlent ocasió de descobrir 
la riquesa del parc natural de la 
Tossa de Montbui.
Com es finança la prova?
Amb les inscripcions i els coŀ-
laboradors. 
Què n’espereu en Javi i 
tu d’aquest primer Rookie 
Trail?
Que la gent hi participi. Que 
tothom es pugui sentir orgullós 
del nostre patrimoni natural. 
Montbui té molts valors i recór-
rer el seu entorn ens permetrà 
conèixer-los millor.

4 paraules amb... Judit Torner
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GUANYEM CiU i EL DRET A DECIDIR
Gràcies!


